
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"(  ד')שנה   ק"פגליון   
 

 

 א

 ה' צוה אשר הדבר זה( שמיני פ') פ"עה איתא במדרש
 תעבירו ר"יצה אותו' ה כבוד אליכם וירא תעשו

 'וכו מלבבכם
 אם כי מחודשות מצוות ימציאו לבל להזהיר שבא בזה הכוונה לפרש ומובא
 אין וזולתם לזה המביאים בדרכים ולהשתדל ת"השי מצוות את לשמור
 אשר את רק תעשו שלא תעשו ה' צוה אשר הדבר זה ש"וז כלום להוסיף

 .תורה שאסרה מה דייך ל"שאחז וכמו עליהם להוסיף ולא ה' צוה
 

 עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה.( ב סוטה) ל"שאחז א"במק שמצינו והגם
 אבל לכך הוא שצריך האדם ירגיש שרכא רק זאת נאמר לא היין מן

 לאדם לו שיש לכך צריך יהא שלא באופן להתחזק לאדם ראוי לכתחילה
 אשר מחודשים גדרים להוסיף בלי בה ילך אשר הדרך את ולמצא להשתדל

 ר"היצה דהיינו מלבכם תעבירו ר"יצה אותו המדרש אמר ז"וע ה', צוה לא
 .בכםמל אותו תעבירו נוספות מצוות לחדש המיוחד

 

 עליכם להכביד מגמתי ואין לכם מגיד אני חדשות לא כי תדעו ומעתה
 לטכס עלינו מוטל אנו ששותפים מאחר כי אדרבא אלא חדשות בגזירות

 ביותר הקרובה הדרך ולמצא בנסיונות ולעמוד להתחזק היאך ביחד עצה
 .ביותר האפשרית במדה ש"ויר תורה להשגת

 
 והנה עיניהם את ישראל בני וישאו :(יד) בשלח בפ' ש"במ לפרש ואמרתי

 ישראל שנשתחררו אחר הנה כי' וגו מאד ויראו אחריהם נוסע מצרים
 בגודל ויצאו טומאה שערי ט"במ שם שקועים שהיו מצרים מטומאת

 חדש פרק מתחיל שעתה סבורים היו זרועה לא בארץ והבטחון האמונה
 עליהם קבלושי והגם היצר כוחות עם למלחמה יצטרכו לא ושוב בחייהם

 עוד להם יהיה לא במצרים להם שהיה היצר מלחמת אבל ומצוות תורה עול
 מצרים והנה ש"וז נסיונות להם יש שעדיין ראו כי תוחלתם נכזבה ואמנם

 כלל נפטרו ולא אחריהם נוסעים היצר כוחות שעדיין אחריהם נוסע
 הםשעלי כלומר ויסעו ישראל בני אל דבר ה"למרע ה"הקב ואמר מנסיונות

 הדבר הוא וכן הנסיונות על תמיד שיתגבר האדם נברא זה שעל לדעת
 .כנגדם ולהתחזק ליסע ועליהם אחריהם נוסע שמצרים

 

 אחד כל על מתגבר אדם של יצרו כי מיוחדות נסיונות לו יש אדם כל והנה
 ד"הבע מנסיונות להשתמט מנוס ואין 'בנפשי אינש ידע כאשר מיוחד באופן

 תפקידו את האדם השלים כבר הרי כ"שא לגמרי נוממ להפטר עצה ואין
 נפתח שלא פ"עכ להשמר הוא שבידנו מה אך העולם בזה לחיות עוד לו ומה

 התורה לימוד את עלינו שיכביד לו נניח ולא דבר לבעל הפתח את בעצמנו
 .ו"ח ת"השי ועבודת

 

 ביותר קשה זאת בכל הזה כהיום בנסיונות הכבידו לא כי אם מקדם ובימים
   עע  ככככ

 במלבושים והן במאכלים הן מחסורם די להם היה שלא ישיבה לבחורי היה
 קרוב היה הישיבה לימוד עול מעליהם ופרקו שנתרחקו אותם זאת ולעומת

 טוב על ומוותרים מתגברים יוה ז"ועכ ז"עוה מצרכי חפצם כל להשיג להם
 שם שהיו ממקומות ואפי' לישיבות בניהם את שולחים האבות והיו. ז"עוה

 וטרדות ממניעות להתרחק כדי תורה למקום גולה הוי מקיימים היו ישיבות
 בכך השגיחו לא גשמיות בעניני קושיים נתהוו ז"שעי ואף בבית המזדמנים

 מונעת הגשמיות ריבוי כי הכיב לכתחילה להו ניחא הוה לפעמים ואולי
.               יותר להתעלות יכולים החומר עניני הכנעת י"וע שמים יראת קבלת  

 
 בפעם לו כשנתנו ל"זצ מטשעכנאוו אברהם רבי ק"הגה אצל הוה ועובדא
 ע"בראז במים שעיברו י"ע היה עשייתו סדר ואז לשתות סודה מי ראשונה

 לשתותו שימהר לו וכשאמרו במים וגיפ טרם לשתותו למהר צריכים והיו
 על לברך מניחו שאינו הוא רוצח שהרי כזה במשקה רצונו שאין ואמר נענה

.         השתיה את למהר כדי הברכה את למהר צריכים שהרי כראוי המשקה  
 

 שכולנו הזה כהיום נאמר ומה הקודמים בזמנים החיים לסדר דוגמא וזו
 מרובה במדה התענוגים ודרישת ותההתגשמ גודל את ומרגישים יודעים

 היינו סבורים עלינו שעבר הנורא החורבן אחר כי והגם חשבון בלא חיים ואנו
 מאושרים יהיו בחיים ונשארו ל"ר הצרות ריבוי עליהם שעברו אותם שכל
 שהמציאות הנראה כפי אבל ההבל אחרי ילכו ולא' בה ושלוה חרבה בפת
 ואין החורבן שלפני מהתקופה םכהיו יותר מגושמים שהאנשים כן אינה
.                                                                               לתאוותיהם המעצור כח בהם  

 
 בכל שישוב והיינו מיתתך לפני אחד יום שוב( י"מ ב"פ אבות) ל"אחז והנה

 הגםו בחורים עם זה מענין לדבר א"שא לי ואמרו למחר ימות שמא יום
 נתפס הענין אין ז"עכ אבל לעולם נמשכים החיים שאין יודעים שכולם

 מאיזה עצמו שימנע הבחור את לעורר ויקשה הדבר מהם רחוק כי בשכלם
.                              רבות שנים ממנו שרחוק המיתה יום התעוררות מכח דבר  

 
 ברכות) ל"שאחז וכמו זאת על מעוררים היראה ספרי כל הרי סוף סוף אמנם

 המיתה יום לו יזכיר לא ואם' וכו עליו מתגבר שיצרו אדם רואה אם.( ה
 צעיר שעדיין הגם כי ולחשוב זה ברעיון עצמו להרגיל האדם שצריך וכנראה

 בטוב לי הקצובים שנותי מספר שאשלים ת"להשי ותקותי אנכי לימים
 לי יש ולכן שבוןוח דין נתינת של זמן לבוא שעתיד אני יודע אבל ובנעימים
.                                                                                            יצרי על כעת להתגבר  

 

 כפי היא הנכונה שהדרך וסובר והבנתו דעתו על לסמוך האדם טבע והנה
 דברים ויבין דעת יוסיף השנים רוב כפי אכן זמן באותו מבין ששכלו מה

 הוא דעת בן כבר כי הוא חושב ג"י בן נער האדם בהיות ולמשל אחרת צורהב
 הוא מכיר ח"וי ז"י כבן בהיותו שנים כמה ואחר ספק בלי הנכונה היא והבנתו

 הוא סבור ואמנם' ג"י בן בהיותו נכונה הבנתו היתה לא הדברים ברוב כי
 כעבורש לכם אגיד אמנם וברור נכון הוא הזה כיום מבין שהוא מה שכפי
 על היום אותם הבנתם לא שעדיין ענינים כמה על לכם יתברר שנים חמש

 שנים עוד שיעברו עד ברורה ודאי הבנתכם כבר שאז סבורים ותהיו נכון

 

 
 

 



 

 עומדים תשובה שבעלי דמקום:[ לד] דברכות להך זה לדמות יש קצת אמנם
 ש"וכמ לטומאה כ"ג נדמה דהחטא לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין

 הקריבו כאילו הכתוב עליהם מעלה מעשיהם שקלקלו מתוך.[ יז פסחים]
 יותר עליונה במדריגה הוא בתשובה ושב שחטא י"שע דהכוונה בטומאה
 .והבן בטבילה עצמו שטיהר הטמא ובבחינת

 

 ויטמא ילך הנבילה את אדם ראה אם דיכול כ"בתו כ"מש יובן ז"ילפ פ"עכ
 וכדברי עצמו שיטבול י"ע טהרה ליתרון ז"עי שיגיע כדי דהכוונה עצמו

 צריך הוא חטא שכבר ידי דעל החטא בענין הוא דכן כתבנו והנה. ם"הרמב
 בתשובה יגיעה אותו י"וע מעון לנקות כדי בתשובה ולהתייגע מחטאו לשוב

 .הצדיק ממדריגת יותר להתעלות הזוכ הוא
 

 צריך ההתעוררות שעיקר הוא האמת אבל ענינים כמה על לעורר יש והנה
 'וכו לעולם התפילה נוסח הוא כן כי והנה. הלימוד התמדת בענין שיהיה
 שידבר הכוונה אלא הדיבור ענין שייך לא בלב ולכאורה בלבבו אמת ודובר
 באשר האמת להגיד הנני ולכן תהאמ שזהו בלבבו מרגיש שהוא מה בגלוי

 ז"עכ אבל היום מצות שיש ואף בלימוד להזנחה גורמים הפורים ימי כי הוא
 עכשיו להתעורר צריך באמת ש"יר שהוא מי ולכן הרבה לביטול גרמא דין

 ובפרט התורה בהתמדת שוב להתחזק פורים של השמחה ימי כשעברו
 התשובה בחינת י"עש האמור וכדבר, הלימודים בחזרת עכשיו שעומדים

 .מקודם שהיה מכפי יותר במעלה להיות יזכו בזה
 

 והיסוד דקדושה בחיות ללמוד ויש החזרה לימוד בענין מאד להתחזק ויש
 כל גם ובאמת שמים יראת לו שיש י"ע הוא דקדושה בחיות הלימוד של

 אצל שראו וכמו ת"השי רצון לעשות שמים ביראת יסודם הפורים מצות
 בהרבה בסומי של המצוה לרבות פורים של המצות יימושק מעשה אנשי
 לחזרת עכשיו להתחזק לסייע יכולים הללו המצות כל ולכן שמים יראת

 החג ימי לקראת הכנה גם יהיה וזה. דקדושה ובחיות בהתעורורות הלימודים
 .ע"ל מחטא בזהירות נרמז חמץ ממשהו הזהירות שכל ט"הבעל

 
 שיש ובפרט החזרה מהתמדת לקרר םדרכי הרבה לו יש ר"שהיצה ובאמת

 שדרים כאלו יש ובפרט הנוכחי הזמן ויגמר מעט שעוד שחושבים כאלו
 מוקדם ימים באיזה לנסוע צריכים שהמה סדר להם שעשו למדינה מחוץ
 יום שבכל יודעים היו שאם ברור והנני. לזה הסיבה אדע לא באמת אשר

 נוסעים היה לא דאלער אלפים עשרת משתכרים המה פה נמצאים שהמה
 יותר הרבה משתכרים שהמה הוא המוחלט האמת הלא כן ואם מוקדם

 צריכים ולכן. ד"ביהמ כותלי בין שנמצאים יום בכל דאלער אלפים מעשרת
 הזמן לגמור יוכלו ז"שעי החזרה בענין מאד ולהתעורר ר"היצה נגד להתחזק

  טוב בכי
 

, החיתום אחר הולך הכל כי הזמן בהמשך שקלקלו מה לתקן עכשיו ויכולים
 להתחזק מאד שצריכים השכם בבוקר הלימוד בענין במיוחד לעורר והנני
 ולזה התורה בלימוד מדריגה לאיזה להגיע רוצה אחד כל באמת כי בזה

 אנו גם צריכים דשמיא לסייעתא לזכות כדי אמנם דשמיא לסייעתא זקוקים
 ליתן ומה מיםש דלתי דפקנו וכרשים כדלים ולכאורה ת"להשי מאומה ליתן

 זהו ההתרשלות כל נגד להתחזק ביגיעה משתדלים כאשר אמנם. ת"להשי
 אליו באמרו לייאשו האדם להסית רוצה ר"היצה כי ת"להשי שנותנים מה

 .להתחזק עוד יוכל לא קלקל שכבר מצבו שכפי
 

 ולומד השכם בבוקר וקם מהסתתו להתפתות שלא משתדל וכשהאדם
 לסייעתא נזכה זה תמורת אשר ת"להשי יםנותנ שאנו מה זו הרי בהתמדה

 תורה בכתר הזכות לולא כי. התורה בלימוד מדריגה לאיזה להגיע דשמיא
 שנים הרבה יחיה ואם חולי רעה באמת שזהו הארץ עם ישאר ה"בעו הרי

 שמונים בגבורות ואם שנה שבעים בהם שנותינו ימי ימים לאריכות ויזכה
 בו שנלקה ע"ל המר בהחולי מתאנח ואה ימיו כל הרי יותר עוד ואולי שנה

 ההשתדלות כל הבחרות בימי לעשות יש ולכן ע"ל הארצות העמי שהוא
 ואין תורה לומדים אם ובאמת. תורה בכתר להתענד ויזכה ו"ח לזה יגיע שלא

 שזה חכם לתלמיד להתגדל שיזכו תקוה יש הרי הישיבה סדרי מזניחים
 .היגיעה מאד חשוב בשמים כי מקנתו ירבה יגיעתו וכפי אדם כל תקות

 

 ל"אמרז על ע"זי מסאסוב ק"הרה בשם שאומרים מה ישרה במליצה ואסיים
 כשרים והמאוחרים פסולים המוקדמים שטרות חסדא רב אמר.[ ב ה"ר]

 מה המוקדמים ששטרות לישראל אומר" חסד רב" שהוא ת"שהשי דהכוונה
 בהם יתחשבו אול ממקומם ונגדעים פסולים יהיו עכשיו עד לפניו שחטאו

 כשרים יהיו שהמאוחרות עצמם על לקבל צריכים והלאה מהיום אבל עוד
 .ת"בעזהי הימים כל לנו טוב ואז והישרה הטובה דרך על ויתנהגו

 

 ב 

 שכפי הוא סבור ואמנם ג"י בן בהיותו נכונה הבנתו היתה לא הדברים ברוב כי
 שנים חמש שכעבור לכם אגיד אמנם וברור נכון הוא הזה כיום מבין שהוא מה

 ותהיו נכון על היום אותם הבנתם לא שעדיין ענינים כמה על לכם יתברר
 לכם ויתברר שנים עוד ברושיע עד ברורה ודאי הבנתכם כבר שאז סבורים

 נשמתו בו ועוד אדם של חייו ימי כל הדבר נמשך וכך הדבר כן שלא שוב
.                                                                הנכונה היא שדעתו תמיד לחשוב טבעו  

 
 מלמדי מכל ויקיים דעתו על יסמוך שלא זאת על לעבוד האדם וצריך

 ואם צודקים האחר ודברי זה בענין הוא טועה שמא עצמו ודויחש השכלתי
 זקן בשם שנקרא ר"ביצה ומצינו בסכלותו תמיד ישאר זה על עובד האדם אין

 לא כי כסיל שיהא לזקן ויתכן זה את זה סותרים הדברים שאין הרי וכסיל
 את לא אבל לעשותם שמתאוה הדברים אם כי חייו בשני ללמוד הוסיף

.                                                                              לעשותם ליוע שמוטל הדברים  
 

 מתיישבת דעתם שמזקינים זמן כל ח"ת זקני( ו"מ ג"פ קינין) ל"חז וכמאמר
 ס"החת וביאר. עליהם מתטפשת דעתם שמזקינים ז"כ ה"ע וזקני עליהם

 שעוברים י"ע בו מתוספת ודעת ז"ועכ נחלשים חושיו האדם יזקין שכאשר
 ח"ת בזקני זה כל אמנם דברים הרבה לומד הוא ומהם הרפתקאות הרבה עליו
 שנותיהם בריבוי הוסיפו לא ודעת חשבון בלא חייהם המבלים ה"ע זקני אבל

 בוראם ובין ביניהם המבדילות מחיצות ריבוי והוסיפו מכשולות הרבה אם כי
 ללחום האדם עבודת תהי' זאת כ"וע ,עליהם מתטפשת דעתן אדרבא ולכן
 ולעלות ומוריו רבותיו דעת לקבל רק בה יש שיבושים הרבה אשר עתו נגד

.                                                                                                       החכמה במעלות  
 
 
 
 

 לא ובנבלתם וגו' מבשרם[ ח יא ויקרא] בפ' השבוע
.תגעו  

 

 תגעו לא ובנבלתם אומרים אחרים,[ י ברייתא ד"פ שמיני פ'] איתא כ"ובתו
 ולאלה אי תטמאו ולאלה ל"ת הארבעים את ילקה בנבילה אדם נוגע אם יכול

 ומצוה חיוב דהוא פי'] בה ויטמא ילך הנבילה את אדם ראה אם יכול תטמאו
 והוא. ל"עכ רשות אומר הוי כיצד הא תגעו לא ובנבלתם ל"ת[ כן לעשות
 שיטמא למצוה התורה שציותה הפסוק לפרש א"הו דמה לכאורה פליאה
.                                                                                                               עצמו האדם  

 
 תבשכ מ"עפי ליישב[ ב' סימן ב"ח פורת בן ת"שו] ל"זצ ענגיל י"הגר וכתב
 איש אצלינו שיהיה עוד כל אמנם[ ג"מ ג"פ פרה] המשניות בפי' ם"הרמב
 נטמא אשר איש ובין מעולם נטמא שלא איש בין הבדל אין הנה ידוע טהור

 יותר עליו הוזה אשר שזה אלא ושביעי שלישי עליו והזה טבל כ"ואח ימיו כל
 ונראה ל"עכ טהור שהוא עליו שפט כבר שהפסוק לפי בטהרה המדריגה גדול

 שלא ממי יותר גדולה טהרתו מדריגת שנטהר דטמא אלה ם"הרמב מדברי
.                                                                                                                          נטמא  

 
 פרהה את השורף הכהן היו מטמאין.[ כג חגיגה] ל"משאז כ"ג יתיישב ובזה

 שמש במעורבי אומרים שהיו צדוקים של מלבן להוציא כדי אותו ומטבילין
 היו בפרה שעשו החמורות המעלות שבכל זר דבר זהו ולכאורה. נעשית היתה

 ד"ולפי. צדוקים של מלבן להוציא כדי רק אותה השורף הכהן את מטמאין
 ישש טהרה היתרון את שיקבל כדי אותו מטמאין היו דבאמת יובן ם"הרמב

 שמש מעורב גם שיהיה ראוי היה הטהרה מעלת דבשביל אלא הטבילה אחר
 אבל זה מעלה עשו לא הצדוקים לשיטת ראיה בזה יהיה שלא כדי אמנם
 לו ליתן כדי אלא צדוקים של מלבן להוציא היה לא אותו שטמאו מה בעצם

                                             .                                                  שנטהר בטמא היתרון
 

:[ כב ברכות] ל"שאמרז ממה להקשות יש הללו ם"הרמב דברי על ובאמת
 לי הבו פ"ר להו אמר אהדדי ריפתא כריכו שמואל בר ורבא י"ברדר ה"ור פ"ר

 לדידי לי הבו וכו' שמואל בר רבא להו אמר קבין ט' עלואי דנפל ליברוך לדידי
 דליכא ליברוך לדידי לי הבו הונא רב להו אמר סאה מ' עלואי דנפל ליברוך
 ראיתי שלא לזו ולא לזו לא הוצרכתי שלא י"ופרש האי ולא האי לא עלואי

.                                                                                                                   ל"עכ קרי  
 

 אינו זה באמת אבל. ם"הרמב כ"מש על וקשה עדיף נטמא שלא דזה ומשמע
 עזרא ומתקנת ראש קלות מתורת אלא טומאה מתורת אינו דשם לכאן ענין

.                                                                            ם"הרמב על כלום קשה לא כ"וא  
 
 

 



 

נמנה בין עופות הטמאים ואת התנשמת ואת הקאת  בפרשת השבוע
ו ואת הרחם. ואיתא בגמ' )חולין סג.( אמר רב יהודה קאת זו הקוק, רחם ז

יוחנן למה נקרא שמו רחם, כיון שבא רחם באו רחמים לעולם, שרקרק, א"ר 
אמר רב ביבי בר אביי והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק, וגמירי דאי יתיב 
אארעא ושריק אתא משיחא, שנאמר )זכריה י ח( אשרקה להם ואקבצם. 
וצ"ב הענין בזה, מה שייכות רחמים עם שרקרק, והחילוק בין יתיב אמידי 

 והשייכות דאתא משיחא עם שרקרק.  ויתיב אארעא,
 

מר אבהקדם מ"ש בספר בית יצחק דאיתא במדרש )בר"ר פ"א ס"י(  ויתבאר
עשרים וששה דורות היתה האל"ף , אחא ביחנינא בשם ר אלעזר בר רבי

 ונו של עולם,אמרה לפניו רב ,ואך התגר לפני כסאו של הקדוש ברו תקורא
מלואו ם והעול ,אמר לה הקב"ה ,יאני ראשון של אותיות ולא בראת עולמך ב

 ,ה' בחכמה יסד ארץ וגו')משלי ג יט(  לא נברא אלא בזכות התורה שנאמר
שמות כ ) אמרואיני פותח תחלה אלא בך שנ ,ליתן תורה בסיני למחר אני בא

. וצריך להבין כוונת המדרש, מה היתה הטענה של האות יךק( אנכי ה' אלב
קב"ה, עוד איתא במדרש )ילקוט( אתה אל"ף כלפי הקב"ה, ומה השיב לו ה

שאלתני על הגאולה, כלומר מתי תהיה הגאולה, אבל כיון שתלמיד חכם 
אתה, כתוב על לוח אל"ף, ואחר כך אתה יכול לשאול אותי מתי תהיה 
הגאולה. והיא מדרש פליאה, מה השייכות בין האות אל"ף לבין השאלה מתי 

 תהיה הגאולה.
 

א מרמז על אחדות, שיש רק אחד ואין שני לו, דהנה האות אל"ף הו ומבאר
דהנה יש חילוק בין כל דבר שהוא אחד לבין הקב"ה, דכל דבר שהוא אחד, 
הוא אחד ויתכן שיש גם שני לו, ששייך להיות עוד אחד, שהרי יש כמה 
דברים שהם אחד, אבל הקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד, שאין יחידות כמוהו 

חידות שאין כמוהו עוד אחד, והאות אל"ף בשום פנים, האחד הזה הוא י
מרמז על הקב"ה שהוא היחיד הגמור, ולכן אל"ף הוא אלופו של עולם, 
דהיינו הקב"ה, והנה באות ב' מתחיל הריבויים, האות ב' מסמל את הדברים 
שאינם אחד, כיון שמיעוט רבים שנים, מהאות ב' הוא מתחיל להתרבות, 

את העולם, ומתחיל התורה דוקא והנה התורה הקדושה מספרת על ברי
באות ב', בראשית, לרמז על כך שהעולם נברא במצב של ריבוי, דהיינו 
שדעותיהם של בני אדם שונות זו מזו, כל אחד הוא דבר בפני עצמו, ואין 

 אחידות בעולם.
 

אל"ף שאלה את הקב"ה, מדוע לא בראת את העולם בי, היינו שטען  והאות
רוא את העולם באופן של אל"ף, היינו שכל האם לא היה יותר ראוי לב

העולם יהיה באמת בדעה אחת, שכולם ידעו וירגישו מה היא האמת, מדוע 
היה צריך לברוא את העולם במצב כזה, שיהיו אנשים מחולקים זה מזה כל 
כך, הרי לכאורה יוצא מזה נזק לעולם, שהרי אם היה העולם נברא במצב של 

ץ דעה את ה', והכל היו חפצים לעשות רצונו אחד, היתה בחינת ומלאה האר
יתברך, ולא היה כל כך הרבה חטאים ומכשולות בעולם, שהרי כל התאוות 
ורצונות של האדם, הכל נובע מענין הריבוי, מזה שיש יותר מרצון אחד, 
לעבדו בלבב שלם, והאדם רוצה להוסיף לעצמו עוד ועוד, ויש לו מנה רוצה 

ב"ה את העולם באות אל"ף, כדי שהכל יטו שכם מאתיים, ומדוע לא ברא הק
אחד לעבודתו ית', והשיב לה הקב"ה, אמנם אני בראתי העולם באות ב', 
דהיינו שיש ריבויים בעולם, אבל התורה התחלתי באות א', היינו שאם 
מחזיקים התורה, אזי כל הריבויים נופלים ומתבטלים, ושוב נשאר רק אחד, 

את התורה התחלתי באות אל"ף, היינו אנכי ה' וז"ש נתתי תורה לישראל, ו
אלקיך, ואם מחזיקים באלף זה, אזי כל הריבויים מתבטלים, והם חוזרים אל 

 האחדות.
 

המדרש אתה שאלתני על הגאולה, היינו מתי יתקיים ומלאה הארץ  וא"ש
דעה את ה', והכל יהיה בבחינת אחד, לכן ענה לו, הלא תלמיד חכם אתה, 

ילה באות א', כי על ידי התורה נעשה מכל הריבויים אחד, והרי התורה התח
והיא בבחינת הגאולה העתידה, ולכן כתוב על לוח האות אל"ף, ומזה תבין 
שעל ידי התורה הכל יבא בחזרה אל האחד, כמו שיהיה בגאולה העתידה 

 עכ"ד. 
 

אף שגם מי שלומד תורה, הוא עושה דברים גשמיים שנראים כריבוי,  והנה
ל מוביל אותו אל האחד, כי סוף כל סוף הכל היא אמצעי והכנה אבל הכ

שיוכל ללמוד ולעבוד ה' יותר טוב, ושיהא גופו בריא וחזק לעבודתו ית"ש, 
נמצא שהכל מגיע בסוף בחזרה אל האחד, ולכן התורה התחילה באות א' 
דוקא, נמצא שכל הריבויי שאנו רואים בעולם בדברים הגשמיים, סוכ"ס 

יע בחזרה אל האלף, ולהתאחד ולהיות אחד, ועל דבר זה עתיד צריכים להג
האדם ליתן דין וחשבון, אם אמנם הוא חי באופן כזה, שהכל היה הכנה 
לתורה ועבודת השם, ומכל מה שעושה האדם בעולם הזה, כל הריבויים 
האלו, לא נשאר לו רק אחד, דהרי )אבות פ"ו מ"ט( אין מלווין לו לאדם לא 

לא אבנים טובות ומרגליות, אלא מצוות ומעשים טובים כסף ולא זהב ו
 בלבד, זה מה שנשאר והולך עם האדם לעתיד.

לתורה ועבודת השם, ומכל מה שעושה האדם בעולם הזה, כל הריבויים 
האלו, לא נשאר לו רק אחד, דהרי )אבות פ"ו מ"ט( אין מלווין לו לאדם לא 

א מצוות ומעשים טובים כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אל
 בלבד, זה מה שנשאר והולך עם האדם לעתיד.

 
יתבאר מ"ש רבי יוחנן, למה נקרא שמו רחם, כיון שבא רחם באו  ומעתה

רחמים לעולם, אמר רב ביבי בר אביי, והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק, 
דהנה המלה שר"ק הוא אותיות בסדר הפוך, שמרמז על זה שחוזרים בחזרה 

ור, שעושים מן הריבויים שיהיה במטרה שבסוף יהיה אחד, שיגיעו אל המק
בסוף לאות הראשון אות אל"ף, שזהו בעצם חובת האדם בעולמו, שיעשה 
שרקר"ק, היינו הפעולה של שר"ק, שמרמז על איחוד כל הריבויים שכוונת 

 הכל יהיה להגיע אל אחד.
 

פו של עולם, הנקודה של אחד הוא הרחמנות, האות אל"ף הוא אלו והנה
ואמרו חז"ל )בר"ר פי"ב סט"ו( שהקב"ה ברא את העולם במדת הרחמנות, 
שהקדים מדת הרחמים למדת הדין, וכן הוא בטבע האדם, שההרגש 
הראשון שהוא מרגיש הוא הרחמנות, והוא כי הקב"ה ברא העולם ברחמי 
שמים, וכשהאדם מרחם על השני, הוא מעורר בזה רחמים בשמים, וקל שדי 

 לך רחמים ורחמך. יתן
 

רואים שאנשים גדולים וצדיקים, תמיד אצלם הרגש הראשון הוא  אנו
הרחמנות, שכך צריך להיות מטבע האדם כל עוד שעדיין לא פגם בזה, 
ואפילו כשרואים אדם חוטא, אפילו אז הנקודה הראשונה הוא הרחמנות, יש 

שות עם איסור של לא תשנא את אחיך בלבבך, אמנם יש דין מה צריך לע
חוטא, צריך להתרות אותו שלא יחטא, ואם חטא בעדים והתראה הוא 
מקבל עונש, ויש הלכות אם מותר לשנוא אותו בינתיים עד שעושה תשובה, 
אבל כל זה הוא ההלכה איך צריך לנהוג בו, אבל הנקודה הראשונה, ההרגש 
 הראשון לפני שבודקים מה ההלכה בזה, הוא רגש הרחמנות על האדם הזה,
שמחמת הנגיעה שלו איבד ועיוות את הדעת, שהופך אור לחושך ומתוק 

 למר ואינו רואה האמת, ונופל לתאוה וכבוד ודברים שונים אחרים.
 

הזה ששמו רח"ם, מרמז על ענין הרחמנות, וכמ"ש בגמ' שכיון שנברא  העוף
הרחם באו רחמים לעולם, והרחמים הוא הנקודה של האות אלף כנ"ל, אבל 

ם למדה זו, איך מגיעים להתכלית שהכל יהיה אחד, אם יתיב על איך באי
מידי ושרק, היינו שיושב על מקום, שחי עם מטרה, באיזה מקום הוא רוצה 
להיות, ולאן אתה הולך, זה מרומז בענין יתיב על מידי, שמיושב ויודע מה 
הוא עושה, והתנאי השני הוא ושר"ק, היינו שהוא עובד על זה לעשות מכל 

בויים אחד, שהרי כנ"ל המלה שר"ק מרמז על המטרה להגיע לאות אל"ף הרי
ולעשות מכל הריבויים אחד, ואם עושה שני דברים אלו, שיושב על מקומו 
ושרק, מגיע לתכלית הבריאה, שמרומז במדת הרחם, מדת הרחמים, 
שנעשה מכל הריבויים אחד, ויוצא מהכל נחת רוח גדולה להקב"ה, וממשיך 

דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא, היינו אם הגיע למדרגה  בגמ' וגמירי
שאין לו שום פניה, שאין לו שום רצונות משלו, אלא יתיב על ארעא שהוא 
בשום מקום, ושר"ק, שמבטל כל הרצונות שלו להאחד יחיד ומיוחד, אז יבא 
משיח, כי הגאולה העתידה היא בבחינה זו, שנעשה מכל הדברים שיש 

 בעולם אחד.
 
מאביו של הגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל שאמר בשם הגה"ק בעל  מעתיש

ערוגת הבושם זצ"ל על מה שארז"ל )ברכות לב:( מיום שחרב בית המקדש 
נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, ואע"פ ששערי תפלה 
ננעלו שערי דמעה לא ננעלו. דהנה מצינו )אבות דר"נ פ"ו מ"ב( ברבי עקיבא 

חקו אבנים, דזהו טבע המים שאם הולכין ונוטפין זמן ארוך על שראה מים ש
אותו מקום ממש, אזי בהמשך הזמן נעשה נקב באותו מקום, אמנם זהו רק 
כשנוטף ונוקב במקום אחד ממש, אבל אם המים מתפשטין פעם לכאן ופעם 
לכאן, בודאי שאינו נוקב, והנה כי כן הוא בענין שערי דמעות שביכולתם 

צה של ברזל, אמנם זהו רק אם כל הדמעות ששפכו ישראל לשבור המחי
בכל הדורות היה על ענין אחד לאוקים שכינתא מעפרא, להתפלל ולבכות 
על צער השכינה שיתקדש ש"ש, אבל מכיון שהדמעות מתפצלים לכמה 

 ענינים זה בכה וזה בכה, לכן אין בכוחו לשבור המחיצה של ברזל, ודפח"ח.
 

בתקופה כזו, שאין אנו יודעים בעצמינו עד כמה חושך חיים היום בזמן ו אנו
הוא, החשכות הקיף את כל העולם, וחושבים שכזה צריך להיות העולם, אבל 
באמת הוא עולם התוהו, עולם שאנשים מבלים בו בכלום, מחוסר מעש, 
עולם שאנשים רצים בו בדמיון, אנשים אלו אין חיים בעולם בכלל, הם 

 זה אינו כן. חושבים שזה העולם, אבל
 
 
 
 
 

 ג



 

אחד הצדיקים, שהיה לו בעל עגלה שהוליכו לכל מקום שהיה על  מסופר
צריך, הבעל עגלה הזה היה אדם מאד בשפל המדרגה, אבל בשביל להיות 
בעל עגלה היה טוב, כשנפטר והגיע לעולם העליון, שאלו אותו איזה דבר טוב 
עשית בחייך, אמר להם, הלא אני הבאתי את הצדיק לכל מקום, אמרו לו, הנה 

ה מקבל גן עדן, שאלו אותו איזה גן עדן אתה רוצה, תבחר לך מה על זה את
שאתה רוצה וניתן לך את זה, אמר להם, כשהייתי בעולם עבדתי מאד קשה, 
העגלה היתה שבורה, והסוסים היו תשושים וחסרי כח, והייתי צריך להתאמץ 
 מאד, אני רוצה בגן עדן שיהיה לי עגלה טובה וסוסים בריאים וחזקים שירוצו

 .במהירות, וכך הוה ונתנו לו זאת בשכרו
 

 
על זה אותו צדיק, שמצינו בגמ' )עבודה זרה יח.( בכה רבי יש קונה  אמר

עולמו בשעה אחת. ולכאורה מדוע בכה רבי, הלא זה נראה כדבר טוב מאד, 
שאדם יכול לקנות עולם הבא אפילו בשעה אחת, וכ"ש אם התנהג כהוגן 

זה, ופירש עפ"י הנ"ל, שבכה רבי, יש קונה  יותר משעה אחת, ומה הבכי על
עולמ"ו, היינו העולם הבא שלו, מה שנחשב לעוה"ב לפי השגתו הקטנה, זה 
יכול לקנות בשעה אחת, והוא חושב שקיבל השכר הגדול ביותר שיש, אבל 
את העולם הבא האמיתי, את זה אי אפשר לקנות בשעה אחת, לזה צריך 

, כדי שיבין בכלל מה לבקש בעוה"ב, וכדי להתייגע בעבודת השם הרבה שנים
להגיע לזה אי אפשר ברגע אחד, רק את עולמו, היינו לפי השגתו, זה היה 
אפשר לקנות בשעה אחת, וממילא אני אומר לכם, שהיום אנו חיים במין 
חשכות כזה, שבכלל אין יודעים מה הוא טוב, מה הוא עולם הבא, בכלל אין 

דמעות שליש לבקש על ישועת ה', לאוקמי רואים יהודים כאלה שיבכו ב
 שכינתא מעפרא, היכן מצינו כדבר הזה בזמנינו.

 

 
כשהייתי צעיר יותר הייתי עוד ילד, היינו רואים יהודים שהיו בוכים  דכירנא

ממש בדמעות שליש בשעת התפלה, והם לא עשו כן בגלל שיראו אותם 
לכת באופן שאדם  מתפללים כך, אדרבה הם נמנעו מלהתראות, ובכו בהצנע

אחר לא יראה כלל, הם בכו בגלל שלא היו יכולים למנוע את הדמעות שלהם, 
וזה לא היה אחד או שנים, היו מאות כאלו שאני בעצמי זוכר, ולא היו אנשים 
מפורסמים, אלא יהודים שבכלל לא הכירו אותם, לא ידעו לומר עליהם 

לא בתפלה פשוטה כלום, אבל כך הם התפללו, ולא בימים הנוראים, א
באמצע השנה, היו בוכים בדמעות להקב"ה, ולא היו אנשים בעלי מעלות 
רמות, אלא אנשים פשוטים בעלי מלאכה, שבמשך היום עסקו לפרנסתם, 
והיו קמים לפנות בוקר, ולמדו כמה שעות קודם התפלה, ואחר כך התפללו 

 .באופן כזה
 

נו, נשארנו מתי מספר כאן אחרי כל הצרות הנוראות שעברו על בני עמ כהיום
במדינה זו, והקב"ה חונן לנו עולם ומלואו, ארץ שאפשר להנות כאן מהכל, יש 
כאן כל מה שהאדם צריך, אבל בשביל קנין התורה אינו בעצם מעלה, כי זה 
מביא נסיונות גדולים שמתרגלים לזה שיש הכל, וממילא אם חסר כלום איזה 

וכל זה מחמת שפע הטוב שמתרגלים  דבר קטן, כבר חושבים שאי אפשר כך,
כאן שיש הכל, כמו כן חסר מאד בארץ הזו ענין הישוב הדעת, אלא כולם 
תמיד נוסעים והולכים, הקביעות והמנוחת הנפש שהאדם צריך כדי שיתבונן 

 שצריך לתת חשבון על כל זמן בחייו מה עשה בו, זה נתבטל כאן.
 

יינו יכולים לראותם ולהמחיש עוד היו אנשים גדולים מדור הקודם, שה ואם
לנו איך יהודי צריך להיות נראה, גם הם מתמעטים והולכים, כי בשנה זו בלבד 
נעשה כזה חלל גדול, ובמה נשארנו, כמה גדולים עוד יש לנו בחיים בזמן הזה, 
מעטים הם מאד, צדיקים ספורים יש היום שיודעים עליהם שהם במדרגה זו 

לו המעטים גם כן פוחתים והולכים, וגדול אחד של צדיקים מהדור הקודם, וא
אחרי השני נכבה נרו, הרי כשנפטר צדיק צריך לבוא אחר במקומו, וצריך 
להיות אחד שימלא את החלל הזה, וזהו מה שכל כך חסר לנו, וכמ"ש הרוקח 
על מה שאומרים על נפטר יתגדל ויתקדש שמיה רבה, מה השייכות בין זה 

תפקיד בעולם, והנפטר הזה גם כן היה לו איזה  לנפטר, כי כל אדם יש לו
תפקיד, ועכשיו שהלך לעולמו אין מי שיעשה את זה, ומזה נעשה חלל 
בשמים שמצפים שיתמלא, ולכן מבקשים שיתגדל ויתקדש שמיה רבא, 

 שיהא אחר שיקח את התפקיד, והוא יקדש שם שמים במקום הנפטר.
 

, ומעט אנשים יש שלומדים מאד אנשים יש היום שלומדים כמו שצריך מעט
תורה בכלל, ולכן התדרדר מצב הדור שהיצר הרע קיבל שליטה כזה על 
העולם, ומצליח לבלבל את שכל האנשים, ולכן יש להתחזק בלימוד התורה 
ובפרט בענין של חזרה, והעיקר שאני רוצה עכשיו לבטא, שתדעו שהרי יש 

ד ושוב לחזור, מזה יש הרבה בתי מדרש ולומדי תורה, אבל לחזור על הלימו
כל כך מעט, וזה עושה אור גדול בשמים, ועושה את המסך המבדיל קצת 

 יותר דק
 
 

 
 

 

 א"כ עוררלהת צריכים פרה 'פ לקריאת מתכוננים שאנו הללו בזמנים ובפרט
 של הקריאה רמוז זה על אשר מעלה של בקדושה ולהתקדש להתטהר בעצמו

[ ב ב"ח פורת בן ת"שו] ענגיל י"הגר כ"מש נפלא ענין כאן להזכיר והנני. פרה 'פ
 אומרים אחרים[ י ברייתא ד"פ שמיני 'פ] המופלאים כ"התו דברי לבאר

 ולאלה ל"ת בעיםהאר את ילקה בנבילה אדם נוגע אם יכול תגעו לא ובנבלתם
 'פי] בה ויטמא ילך הנבילה את אדם ראה אם יכול תטמאו ולאלה אי תטמאו

 רשות אומר הוי כיצד הא תגעו לא ובנבלתם ל"ת[ כן לעשות ומצוה חיוב דהוא
 למצוה התורה שציותה הפסוק לפרש א"הו דמה לכאור פליאה והוא. ל"עכ

 ג"פ פרה] המשניות 'יבפ ם"הרמב שכתב מ"עפי יובן אמנם. עצמו הדם שיטמא
 שלא איש בין הבדל אין הנה ידוע טהור איש אצלינו שיהיה עוד כל אמנם[ ג"מ

 שלישי עליו והזה טבל כ"ואח ימיו כל נטמא אשר איש ובין מעולם נטמא
 שהפסוק לפי בטהרה המדריגה גדול יותר עליו הוזה אשר שזה אלא ושביעי

 שנטהר דטמא אלה ם"הרמב מדברי ונראה ל"עכ טהור שהוא עליו שפט כבר
 דברכות להך זה לדמות יש וקצת נטמא שלא ממי יותר גדולה טהרתו מדריגת

 לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי דמקום:[ לד]
 .והבן לטומאה כ"ג נדמה דהחטא

 

 הפרה את השורף הכהן היו דמטמאין המשנה כ"ג יובן ם"הרמב ד"ולפי
 כ"התו מיושב ובזה. והבן יותר גדולה טהרתו מדריגת כ"דעי 'וכו אותו ומטבילין

 יותר גדולה למדריגה להגיע כדי לטמאות מצוה שיהיה א"הו היה דשפיר
 בחטא כ"כ נכשלים ה"דבעו גדול חיזוק זהו אצלינו פ"ועכ, והבן בטהרה

 השר ק"מהרה שמובא וכמו. בקדושה דבוק להיות ממנו נמנע ז"ועי ובטומאה
 מחזה 'וגו העין שתום הגבר נאום[ טו כד במדבר] פ"עה ל"זצ מבעלזא שלום

 לראות יכול היה ולא העין שתום שהיה בשביל שדוקא דהכוונה' וגו יחזה שדי
 כיון הנבואה מחזה לראות יכול היה עין באותו הרי טומאה דבר שום אחת בעין

 וכדומה אסורות בראיות כשנכשלים ה"בעו כ"וא והבן עדיין נטמא לא שהעין
 חיזוק בזה יש ם"הרמב ד"לפי אמנם. בקדושה להדבק אפשר אי זה לעומת הרי

 עתה יוכלו עכשיו עד בחטא שנכשלו מה י"ע הרי בתשובה ישתדלו שאם גדול
 יש ולכן, הפרה את השורף הכהן אצל שרואים וכמו, בקדושה יותר להתרומם
 בתורה להתחזק פרה 'פ לקריאת כשמתכוננים עכשיו זה בכל להתעורר

 הולך הכל הרי הזמן בסוף עכשיו שישתדלו י"וע הענינים כל ובתקון ובתפלה
 על דקדושה התחזקות לו שיהיה הזמנים לבין נכונה הכנה זה ויהיה החתום אחר

 תורתו במאור עיננו ויאיר הענינים בכל בעזרינו יהיה ת"והשי החלושים זמנים
 .הקדושה
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