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 )לב, ד(   הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול 

תיתי שאין   מה צריך לומר שכל דרכיו משפט, מהיכי  )אלשיך שם(כבר הקשו  
 בהם משפט ח"ו, שיהיה צורך לומר שהם כולם בצדק ובמשפט. 

הוא כפי מה שפירש בספר   יוסףאכן הביאור  זו(  באר  דברי )פרשה  , בהקדים 
כל האומר הקב"ה ותרן הוא יוותרו חייו, שנאמר הצור תמים פעלו    )ב"ק נ.( הגמרא  

כי כל דרכיו משפט, ופירש רש"י ז"ל שאומר שהקב"ה ותרן לעבור על כל פשעם  
על   יעלה  איך  יפלא,  ולכאורה  לחטוא,  הבריות  אל  מורה  כי  וגופו  חייו  יופקרו 

אזהר מלאה  כולה  התורה  והרי  העוונות,  על  מוותר  שהקב"ה  לומר  ות  הדעת 
 ועונשים לעוברי רצונו. 

וכתב הוא לפרש הכוונה, כי הקב"ה הלא הוא רחום וחנון ורב חסד ונושא עון, והיה  
זה אמרו   ויתור כל שהוא, על  אפשר לחשוב שבמדות אלו כשמתנהג בהן יש משום 
משפט,   אלא  ויתור  בגדר  אינו  רחמים,  של  במדותיו  כשמתנהג  גם  אלא  כן,  שאינו 

כל    )שבת קנא:( שמגיע לו שיתנהגו עמו בהן, כדרך אמרם ז"ל    שמתנהג במדות אלו למי 
המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל  

כי מחילה זו דין היא, כיון שהיא מדה    )פרק יט(   במסילת ישרים , וכמבואר  )ר"ה יז.( פשעיו  
כנגד מדה, כי אחרי שהוא מרחם על הבריות ומעביר על מדותיו, שורת הדין נותנת שגם  

 . )סוטה ח:( הקב"ה יתנהג עמו כן, שהרי הוא מודד מדה כנגד מדה  
ולזה הביאו ראיה מהנאמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, פירוש, לא 

ותוכחתו,  פעלו  שכל  באמת    רק  הכל  הוא  אדם,  בני  שעוברים  הדין  מדת  וכל 
כמו    ו', היינו דרכי החסד והרחמים שלוובתמים, בצדק וביושר, אלא גם כל 'דרכי

בדרכיו   והלכת  במצות  ט(שפירשו  כח,  הטובים  )דברים  בדרכיו  ללכת  שענינה   ,
)שבת קלג: סוטה  והישרים, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון  

גם הם מיוסדים על אדני המשפט, שרק מי שהדין נותן שיתנהגו עמו במדות    יד.(

 אלו זוכה לכך, אבל אין בהם ויתור בעלמא, עכת"ד עיין שם שהאריך. 
אמנם סיום הכתוב צריך ביאור, אחרי שאומר שהוא תמים פעלו וכל דרכיו 

"ה שאין  משפט, מאי קמ"ל במה שהוסיף עוד ואין עול, וגם איזה שבח הוא להקב
 בו עול. 

מהגה"צ   לאפיאןושמעתי  אליהו  נסיעתו    רבי  קודם  פרידה  ]בדברי  זצ"ל 
ומובא   ]והוא מקובל מקמאי,  בזה,  ישראל[ הפירוש  תפוחים  מאירופא לארץ  )חקל 

זצ"ל[, כי לא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה, מדת בשר    הגר"י סלנטרמפי    דרוש יב(
ב בעונשו, אינם מתחשבים אם  ודם כאשר בית דין מענישים את החוטא המתחיי

דנוהו   כגון אם  הנענש,  ידידיו של  או  לקרוביו  העונש  ע"י  והסבל שייגרם  הצער 
שלא   אוהביו  וכל  ובניו  לאשתו  בכך  שגורמים  הצער  על  מביטים  אינם  למיתה, 
הלה   אם  אף  האדם,  את  דן  הוא  כאשר  אלא  כן,  אינו  הקב"ה  אבל  כלל,  חטאו 

ומסתכל מביט  בדינו,  נתחייב  יבוא    עצמו  אליו, שאם  הקרובים  האנשים  על  גם 
להם מזה איזה צער שאינו מגיע להם, לא יעשה המשפט, ורק כאשר כל אותם  
כפי   ויגיע לכל אחד הצער  הדין,  יעשה  שיצטערו מכך ראויים לאותו הצער, אז 

 . )עי' אגרא דפרקא אות קיד(המגיע לו 
ל הקב"ה לא רק שהוא  וזהו אומרו 'אל אמונה ואין עול', היינו משפטו ודינו ש

משפט צדק להנידון עצמו, אלא בנוסף לכך 'אין עול', שלא נגרם מכך עול לשום  
אדם אחר זולתו, כי אם יש אחד שאין מגיע לו הצער שיגרם לו ע"י עונשו של  
הנידון, הוא מציל אותו מן העונש, כי מדינו ית' אי אפשר שיתעוול מי שאין מגיע  

 לו רעה.
]בש  לבאר  דאיתא בספר    הסבא מקלם ם  ובזה אמר  חיים  זצ"ל[ מה  ארחות 

אל תרף ידך מלבקש ריעים ואוהבים, ולכאורה תמוה, הלא    )אות צ(ז"ל    להרא"ש
כתיב   בנדיבים  תבטחו  ג(אל  קמו,  וישועה,  )תהלים  עזרה  אין  הקב"ה  מבלעדי  כי   ,

ריבוי  כי  מובן,  להאמור  אמנם  ריעים,  להרבות  ההשתדלות  לו  יועיל  מה  א"כ 
האוהבים יכול לסייע לאדם גם בדיני שמים, כי אם יש ביניהם אחד שאין מגיע  
לו צער, יכול להצילו מכל צרה וצוקה, א"כ ככל שיש לו יותר אוהבים יוכל להיות 

יענישו אותו מן השמים, כדי שלא לגרום צער למי שאינו ראוי    בטוח יותר שלא 
 לאותו צער. 

והותירך ה' לטובה בפרי בטנך,   )דברים כח, יא( ואולי יש להעמיס זה במאמר הכתוב  
שאמר לפרש, כי בעצם כתב    )תורת משה פר' כי תבוא( זצ"ל    מהחתם סופר על דרך הנודע  

ו מהרה, היינו שטוב לו לאדם אם  ז"ל באגרת לבנו, אשרי אדם שחתם ימי   הרמב"ם 
משלים קצבת עבודתו בשנים מועטות ויוצא מן העולם הזה לעולם שכולו טוב, וכל  
מה שמתפללים ומייחלים לאריכות ימים ושנים, זה רק כדי ללמד ולהדריך בנים ובני  
בנים ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, וזו היא הברכה 'והותירך ה' אלקיך לטובה',  

ולפי    היינו  עליהם.  לפעול  כדי שתוכל  בטנך',  'בפרי  לטובה,  חיים  מותרות  לך  שיתן 
צער   להם  יגיע  שלא  וצדיקים,  כשרים  הבנים  שיהיו  עוד,  הברכה  לפרש  יש  האמור 

 הסתלקות אביהם, ובזכותם יותירך ה' לטובה לאורך ימים ושנים. 



 פרשת וזאת הברכה 
 

      
       

 

 סלרהגרא"א דוזו היא עצה טובה לימי הדין, כמו ששמעתי כעין זה ממו"ר  
זצ"ל, עצה לאדם לזכות בדין שמים, שיהיה לאיש שרבים צריכים לו, כי האדם  
בעצמו במה יזכה, אבל הרבים יש להם זכות קיום, ממילא כשיהיו רבים צריכים 

יזכה גם הוא. ולהאמור מובן עוד, שמכיון   יהיה לו את זכות הרבים, ובזכותם  לו 
ה את  ויענישו  יצערו  לא  הרי  לו,  צריכים  מגיע  שהרבים  אין  אם  בהעדרו,  רבים 

  .לכולם צער זה, ממילא גדול זכותו להינצל

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )לג, ד( לנו משה מורשה קהלת יעקב  תורה צוה
 . שהזכיר הכתוב קהלת 'יעקב', לענין תורה צוה לנו משה ענין  ה   ו , מה יש להבין 

כל  ,  )לג, א( ז"ל בתחילת הפרשה    הרמב"ן שהביא    )ב"ר ק, יב( ונ"ל בהקדם דברי המדרש  
אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר  

אותם   כח( כברכתו ברך  מט,  יעקב אין כתיב  )בראשית  וזאת אשר דיבר להם אביהם   ,
כאן, אלא אביהם, ]אמר להם[ עתיד אדם כיוצא בי לברך אתכם, וממקום שפסקתי  

וזאת    )לג, שם( בזאת, שנאמר    אני משם הוא מתחיל, כיון שעמד משה רבינו פתח להם 
הברכה, מאותו מקום שפסק להם אביהם, אמר להם אומר לכם הברכות הללו אימתי  

 וזאת התורה וגו'.   )דברים ד, מד( מגיעות לכם, משעה שתקבלו את התורה שכתוב בה  
את היסודות, והכין את    העמיד ונראה הביאור פשוט בס"ד, כי יעקב אבינו ע"ה  

ר  ישראל שיהיו  ויהיה לכל אחד את הכלים  שבטי  ומוכשרים לקבלת התורה,  אויים 
כמו שכתב   כברכתו  איש  איש  התורה,  וקיום  ללימוד  לו  הקדוש    באוה"ח הנדרשים 

פירוש הראוי לו כפי בחינת נשמתו וכפי מעשיו, כי הנפשות כל אחת  "  )בראשית מט, שם( 
ויש גבורה,    יש לה בחינת המעלה, יש שמעלתה כהונה, ויש מלכות, ויש כתר תורה, 

,  " ויש עושר, ויש הצלחה, ונתכוון יעקב בנבואה לברך כל אחד כפי ברכתו הראוי לה 
וזה הוא כדמיון האב והרב, שהאב מכין ומכשיר את הנער במדות טובות ויראת    . עכ"ל 

, ואז  )תנא דבי אליהו פרק א( שמים הנצרכים עבור התורה, בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה  
 ורה כפי המדה והמדריגה שהוכשר והוכן בבית אבא. ממשיך הרב ומלמדו ת 

מקום   מאותו  כלומר  מתחיל',  הוא  משם  אני  שפסקתי  'ממקום  פירוש  וזהו 
רבינו   משה  היה  משם  התורה,  לקבלת  ישראל  את  אבינו  יעקב  שהכין  ומדריגה 
יכול להמשיך ולהשפיע לישראל תורה וקדושה, כי השפעת התורה מיוסדת תמיד  

 והשרשים שהושתלו והוכנו על ידו. על היסודות 
התורה  ר"ל  יעקב',  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  'תורה  הכתוב  מובן  ובזה 

היסודות והמדריגות לאחר  שציוה ומסר לנו משה, לא היה יכול להשפיע לנו אלא  
 שהנחיל לנו יעקב אבינו, ורק ממקום שפסק יעקב משם התחיל משה, והבן. 

'קהלת' בשם  ישראל  את  שכינה  הרמב"ן   ומה  שכתב  מה  עפ"י  מובן  יעקב, 
לך   לך  ח(בפרשת  נאמר  )יב,  ע"ה  אבינו  אברהם  לג(, שאצל  כא  ד,  יג  ויקרא   )שם, 

בשם ה', שהיה קורא בקול גדול את שם ה', ומלמד ומפרסם אלקותו לבני אדם,  
נאמר   ביצחק  כה(וכן  כו,  אבל    )שם  בגוים,  כבודו  מודיע  שהיה  ה',  בשם  ויקרא 

כן נאמר  לא  קהלה ביעקב  לו  והיתה  ה',  עובדי  כולם  רבים  בנים  שהוליד  מפני   ,

גדולה נקראת עדת ישראל, ונתפרסמה האמונה בהם ונודעה לכל עם, עכ"ל, היינו  
זרעו על   פנימה, להעמיד את  ביתו  היתה בקרב  יעקב אבינו  שעיקר עבודתו של 
לפרסם   הוצרך  לא  זה  ומחמת  כראוי,  ה'  עובדי  שיהיו  והאמונה,  התורה  אדני 
קידש   ומשפחתו  ביתו  של  המציאות  בעצם  כי  וברחובות,  בשווקים  אלקותו 

 ופירסם שם שמים בכל העולם. 
וז"ש תורה צוה לנו משה מורשה 'קהלת יעקב', כלומר נתינת התורה ע"י משה 
בבניו   אבינו  יעקב  והשריש  שהשקיע  עבודה  אותה  על  ומושתתת  בנויה  רבינו 

גדולה ש ביתו קהלה  ויראי שמים, בזה הכינם אחריו, להעמיד מקרב  ה'  ל עובדי 
 והכשירם לקבלת התורה והמצוות. 

ומזה לימוד לכל איש, שצריך להמשיך עבודתו ממקום שהעמידוהו אבותיו,  
הים   בשירת  אומרים  שאנו  ב(כדרך  טו,  אבי    )שמות  אלקי  ואנוהו  אלי  זה 

לי   ועומדת  מוחזקת  הקדושה אלא  אני תחילת  לא  ז"ל  רש"י  ופירש  וארוממנהו, 
והשרשים,   היסודות  היינו שהם העמידו את  מימי אבותי,  ואלקותו עלי  הקדושה 
שפסקו   ממקום  להמשיך  היא  ועבודתי  הקדושה,  אל  מוכשר  להיות  אותי  והכינו 

  -הם, ולהתעלות עוד, לרומם ולנשא הקדושה למעלה ראש, בבחינת 'אלקי אבי  
 וארוממנהו'.

צריך   עוז,  וביתר  שאת  ביתר  הלאה  להמשיך  שצריך  הגם  זאת,  עם  אמנם 
שהוא  כל  זיז  ח"ו  לזוז  שלא  ולהשגיח  מאבותיו,  שירש  מה  להחזיק  ליזהר 
מהיסודות והעיקרים שהשרישו הם. וי"ל שזהו המכוון בתיבת זאת, 'זאת' התורה, 

ישר בני  את  משה  ברך  אשר  הברכה  'וזאת'  אביהם,  להם  דיבר  אשר  אל,  'וזאת' 
שקיבלו   ממה  חלילה  ישנו  שלא  בטהרתה,  התורה  על  לשמור  הזהירות  להדגיש 
בירושה מאבותיהם, אלא ימשיכו לבנות דוקא על אותן יסודות ושרשים איתנים  

 שהונחלו להם מדור דור. 
בזאת יבוא אהרן אל   )ויקרא טז, ג(וזהו שנאמר אצל הכהן גדול ביום הכיפורים  

בזכות התורה שנאמר וזאת התורה, היינו בזכות    כא, ו()ויק"ר  הקודש, ופירשו חכז"ל  
שק כפי  בטהרתה,  התורה  יכול יהמשכת  היה  הקודמים,  והדורות  מהאבות  בלוה 

 ליכנס לפני ולפנים לכפר בקודש בעד כל קהל ישראל. 
זצ"ל   החתם סופרואולי יש להוסיף עוד כוונת אומרו 'קהלת' יעקב, עפ"י דברי 

ויצא( פר'  לא תקים לך מצבה אשר שנא ה'    )דברים טז, כב(הכתוב  ברמז    )תורת משה 
אלקיך, ופי' רש"י ז"ל אעפ"י שהיתה אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה, היינו 
המצבה   כדוגמת  לעצמו,  יחיד  כל  עבודת  להקב"ה  אהובה  היתה  האבות  שבימי 
שהיא מאבן אחת, כי לא היה אז עדיין ציבור של עובדי ה', אבל עכשיו שנאה,  

ישראל, שוב אין  היינ והקים את עדת  י"ב שבטים  יעקב אבינו  ו אחרי שהעמיד 
המתאחדים   ציבור  עבודת  דוקא  אלא  עצמו,  בפני  היחיד  בעבודת  חפץ  הקב"ה 

 יחד, כדוגמת מזבח הבנוי מצירוף הרבה אבנים יחד, והדברים עתיקין. 
  וזהו שאמר תורה צוה לנו משה מורשה 'קהלת יעקב', היינו התורה שציוה לנו

משה היא ירושה לנו דוקא באופן של התקהלות והתאחדות יחד כפי שיסד יעקב  
אבינו, ולא שיקח כל אחד דרך לעצמו ויעבוד עבודת יחיד, אפילו לשם שמים,  

 שהוא המצבה אשר שנא ה'.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 זיע"א הקוה"ט רבנו מרן משא
 צדיקא דיוסף אושפיזא סוכות דחוה"מ ו' יום 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .)ויקרא כג, ד( "מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי"
אלה  ,מועדים כאלו שמתאספים ביחד להתחזק בתורה וקדושה ושמחת יו"ט

 יו"ט שלי אומר הקב"ה. ה'", זהו מועדי "הם 
היום הוא יום ו'  .במטה אפרים כתוב שיש ענין לדבר על בעל האושפיזא

מדת המדה הששית היא  ,סדר המדותע"פ כידוע , דסוכות אושפיזא דיוסף הצדיק
צדיק יסוד עולם. בספרים הק' מסבירים שכל יום בסוכות צריך להתבונן  -היסוד 

 -אושיפיזי ב בחסידישער ספרים אולי ובהמידה של בעל האושפיזא, כת
 שהאושפיזי צריך להכנס לתוכנו.

 ,'דבר חשוב הוא במצרים'רש"י בו )בראשית מא, מב(" וילבש אותו בגדי שש"ביוסף כתיב 
 מרדכי גרינפעלדלפני הרבה שנים הייתי אורח באנטווערפען ופגשתי שם את הגה"צ ר' 



עין" עלי  פורת  בן  יוסף  פורת  כב("  בן  ה  )מט,  זה,  רבו  בפסוק  גה"ק  הפירושים 
יש צדיקים שבעוה"ז יש להם הרבה יסורים בספרו מבאר בזה, ד זי"ע    מסאטמאר

ויש צדיקים שיש להם גם חיים טובים בהרחבה    , לעוה"בלהם  וכל שכרם שמור  
היה רוב חייו באופן טוב בעולם הזה, כמו שמבואר בתרגום  בעוה"ז, יוסף הצדיק  

"פורת  חייו",  יסגי  –  אונקלוס  כל  כמעט  גדול  היה  תחילה    ,שהוא  טובים  חיים 
ואח"כ במצרים היה משנה למלך ורק י"ג שנה    , הבן האהוב לאביובבית אביו היה  

 . חיי עלי אדמותביניהם היה לו יסורים מכל המאה ועשר שנים ש
שאצלו היה   "בן פורת עלי עין"  ,שהוא היה גדול  'בן פורת יוסף'הביאור    ווזה

ים איך שהיה לו טוב בעולם הזה ובעולם הבא, והיה קידוש ה' יאפשר לראות בעינ
"וכמו שאמר  וליראיו,    ל לראות השכר שה' משלם לאוהביוגדו את  יוסף בעצמו 

ירא אני  יח( "  האלקים  מב,  יראתו    )בראשית  פוטיפרובגודל  אשת  של  בנסיון  ,  עמד 
" אחיוונקרא  כו("  נזיר  איש   )מט,  ונשאר  טמא  במקום  במצרים  לבד  שהיה  אפי' 

 קדוש. 
כב(   "בנות צעדה עלי שור" מט,  היו צועדות  "רש"י    תב כ  ,)בראשית  בנות מצרים 

יוסף של  יפיו  לראות  החומה  יוסף    ,"על  שמדת  בזה  מאריך  ירושלמי  ובתרגום 
וכ' שם   ,, איזהו גבור הכובש את יצרו)דברים לג, יז(" בכור שורו הדר לו" היתה גבורה, 

את  תרגום  ב עליו  זורקות  היו  והשרים  המלכים  של  הבנות  שכל  ירושלמי 
עליהםשיסתכל    כדיתכשיטיהם   להסתכל  עיניו  הגביה  לא  והוא  והיה   ,עליהם 

דין הוא גברא חסידא יוסף דלא הלך בתר עיני 'וא' אמר להשני    ,קידוש ה' גדול
   .. דאס איז א חסידישער אינגערמאן. - 'והרהורי ליבא

ואמר לי שבימי נעוריו   זצ"ל  מרדכי יוסף קאמיונקאבימי נעורי למדתי עם ר'  
שאם    )בראשית מו, ד(   "ויוסף ישית ידו על עיניך"כשלמדו עם ילדים ביארו    בווארשא

, להזהר לזמנינוהוא מאד נוגע  תניח ידך על עיניך, ו  , תרצה להיות צדיק כמו יוסף
העיניים  את  לטמא  לא  שחלילה  הזמן  נסיונות  עם  ובפרט  העניים,  בשמירת 

 .  רח"ל בהאינטרנט וכל שאר הדבריםבהסתכלות בכלים הטמאים  
שכשהביא לו האוכל שלו אמר   ", ה' אתו"כשיוסף היה בבית האסורים כ' כי  

תפלה לרבש"ע שימצא חן אצלו, ושאלו הגוי מה הוא אומר, ואמר אני לא מדבר  
ובזה   "וירא אדוניו כי ה' אתו "וע"ז כתוב  ,אליך אלא להרבש"ע והיה מזה קידוש ה'

מצרי גלות  בכל  מעמד  להחזיק  יכולים  שיהודים  המקום  הבין  את  וקידש  ם, 
ולהשאר  שמה  לגור  ישראל  בני  יכולים  יהיו  שנים  מאות  כמה  שעוד  בקדושתו 

 יהודים.
מסאטמאר כ"ק   המצריים    הגה"ק  כל  את  יוסף  צוה  שלפיכך  מסביר  זי"ע 

פ"ד ) בגמ'  איתא  להמול כדאי להמעיט קצת הכח הטומאה שהיה שמה.   בן "   ( ב"מ 
עלי מפני שיוסף היה '  , שזרעו של יוסף לא שולט בהם עין הרע   " פורת עלי עין 

, שעצר את עיניו מלראות ברע ושלט על עיניו   כך ב   , יותר גבוה מעין הרע   'עין 
בו   לכך  שולט  הרע  העין  עין  'וכמש"כ    , אין  בו  דלא שלט  דיוסף  מזרעא  אנא 
 . 'הרע 

שני  בשבע  העולם  וכל  ישראל  כלל  כל  של  המפרנס  להיות  זכה  זה  בזכות 
מ"ט)וכמו שארמו חז"ל  הרעב.   דף  לו מי שעושה צדקה וחסד עם העולם כאי  (סוכה 

רק    ,וחסד ה' מעולם עד עולם על יראיו  כתיבמילא את כל העולם כולו חסד כד
וחסד צדקה  לעשות  הזכייה  לו  נותנין  שמים  ירא  שהוא  התוצאה    יהושז  , מי 

 מהירא"ש של יוסף. 

 

 
 
 

 

 ,

השישית מדת  שש הוא מדה -הוא אמר לי פשט יקר בזה , זצ"ל שנעשה אח"כ לרב בוויען
 . 'במצרים'דבר חשוב  וזהו ,ויוסף שמר מדת היסוד במצרים שהיה מקום טמא ,יסוד

 
 

 

 ולקחתם לכם ביום הראשון

מסביר )בספר ויקרא על פרקי אבות(  החת"סאיתא באבות "אל תפרוש מן הציבור" 

 )תענית יא.(לא מיירי סתם באיש רשע שפורש עצמו מן הציבור, שעליו אמרו חז"ל ד

כי מסכת אבות מיירי ממידת חסידות, )תענית יא(, שהוא אינו רואה בנחמת הציבור 

אלא מיירי בצדיק וכוונת התנא שאין לו לפרוש עצמו מן הציבור משום שיש כח 

לציבור שאין ליחיד, ולכן אפילו אם הוא צדיק צריך להיות בתוך הציבור ולא 

 לפרוש לעצמו. 

ים בחג הסוכות, שהאתרוג הוא צדיק גמור, ולמד שזה מרומז בד' מינים הניטל

ולולב מרמז על צדיקים שאינם גמורים, וערבה אין בה לא ריח ולא טעם, ואפ"ה הג' 

מינים נוטלים ביד ימין, שיש להם יותר חשיבות מן האתרוג שניטל ביד שמאל. 

והטעם משום שיש כח וזכות לרבים שאין ליחיד, ולכן אפילו הצדיק שנמשל 

 ך להיות תמיד בתוך הציבור ולא לפרוש מהם .לאתרוג צרי

 פנים ייטב בס' לב ייטב בעל הגה"ק בשםזי"ע  הגה"ק מסאטמארכ"ק מ ושמעתי

 שיש צדיקיםה את מרמז אתרוגה כידועד ,מינים הארבע של חשיבותה את להסביר

 שאין ע"ה נגד וריח טעם בה שאין וערבה וכו' ומעש"ט תורה היינו ,וריח טעם בהם

 הלולב על שניטלת או ערבה סוגי ב' שיש העיר אמנם ,מעש"ט ולא תורה לא בהם

 הושענה של ערבה ואילו ,בה ומקיפין עמה הלל ואומרים בה ומנענעים עליה ומברכים

 והלולב האתרוג עם באה שאם הוא החילוק ועיקר אותה, וזורקים אותה חובטים רבה

 כמו"כ חשובה, אינה אז לבד היא אם אבל ,מהכלל כחלק חשובה ערבה גם אז יחד

 ודפח"ח. ,לאו לאו ואם ,חשובים הם גם ה' ועובדי לת"ח מתדבקים אם ע"ה לגבי

 שמחת בית השואבה

במסכת סוכה בפרק החליל מבואר שהיו עושין עסק גדול מאוד מניסוך המים, 

"שמחת בית השואבה", ולכאורה מה מקום הוא  -וקבעו שמחה גדולה עם הניסוך 

זצ"ל ר' משה שניידער לשמחה גדולה כל כך דוקא במצוה זו, וביאר מו"ר הגה"צ 

שטעם הדבר הוא מפני שכל דבר שנחלקו עליו הצדוקים, היו החכמים עושין בזה 

שקצירת העומר היתה נעשית )סה:( עסק גדול בכדי להוציא מלבן, וכדתנן במנחות 

דול בכדי להוציא מלבן של צדוקים שפירשו 'ממחרת השבת' על שבת בעסק ג

בראשית ולא על פסח, ולכן כיון שלא היו הצדוקין מודים בניסוך המים, וכדתנן 

שפעם אחד ניסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן, לפיכך )סוכה מח:( 

יתירה, היא "שמחת  בכדי להוציא מלבן, תיקנו לעשות עסק גדול במצוה זו ושמחה

בית השואבה". ומעולם לא מצאתי פשט כל כך טוב בענין זה כמו הביאור הפשוט 

 הזה והוא 'תורת אמת'.

 סוכה מסמלת על שלום ושכל עניני עולם הזה הם עראיים
, ואמר כך: מי שרצונו )משלי יח, א(היה מפרש את הכתוב "לתאוה יבקש נפרד" 

מבקש הוא תמיד להיות נפרד מאחרים, כי חושש  -ותשוקתו בתאוות העולם 

שבהיותו עם אחרים לא יוכל למלא את כל תאוותיו, כי גם להם תאוות, ושמא יקחו 

ממנו את תאוותיו. אמנם השקוע בעבודת הבורא, ואינו מבקש ומשתוקק לעניני 

)עי' שערי תשובה אף אחד אינו לוקח ממנו כלום  הגוף, חי תמיד בשלום עם כולם, כי

, )זוה"ק ח"ב קלה:(. וזהו שמצינו שנקראת השבת קודש "רזא דאחד" לרבינו יונה שער א' אות לא(

, שכיון שביום השבת בטלים כל תאוות הגוף, והוא )שם ח"ג קעו:(ושבת "שלום" שמה 

 לתאווה יבקש נפרד".יום של רוחניות, ממילא מתחברין כולם זה עם זה, היפך מ"

זצ"ל שביאר את המאמר הג"ר יחזקאל אברמסקי וכעין זה ראיתי מובא בשם 

, שאין הכוונה שהם מרבים )ברכות סד.(הנודע "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" 

שלום על ידי שהולכים מבית לבית לעשות שלום בין הבריות, אלא שכיון 

כל ימיהם רק בתורה הקדושה שהתלמידי חכמים דבוקים בדעתם ובמחשבתם 

ובמצוות, בזה עצמו הם מרבים שלום, כי כאשר פשוטי העם המסובבים כל היום 

רק במחשבות על גשמיות, כבוד וממון, מביטים בהם ורואים איך כל עניני העולם 

הם אצלם הבל וריק, ממילא מתעוררים להיטיב דרכם ולהתבונן מה חשוב באמת, 

ת ומחלוקת, מאחר שמבינים שאין דברי העולם ועל ידי זה מתרחקים מתחרו

חשובים כל כך להתווכח ולריב עליהם, ונמצא אם כן שהתלמידי חכמים "מרבים 

 שלום בעולם". 

זצ"ל מה שמבקשים בתפילת ערבית הגרא"א דסלר וכמו כן היה מבאר מו"ר 

לשבת "ופרוש עלינו 'סוכת' שלומך", שיש להתבונן מהו השייכות שבין 'סוכה' 

ל'שלום'. וביאר שכאשר מכיר האדם שכל עניני האי עלמא הם עראי, שייך שיהיה 

בשלום עם הכל, כי עיקר המחלוקת הוא על עניני עולם הזה, שהרי ברוחניות אין 

הוא בדרך כלל  -ת, ולכן מי שהאי עלמא חשוב ועיקר אצלו על מה לעשות מחלוק

 הוא בשלום עם כולם. -מסובב במחלוקת, אבל מי שעוסק ברוחניות 

והנה "סוכה" שהיא דירת עראי, מסמלת את הענין הזה שכל עניני העולם הזה 

הם עראיים, ואם כן אתי שפיר הבקשה "סוכת שלומך", משום שכאשר מחשבתו 

 הוא בשלום עם הכל. -" של האדם ב"סוכה



 
 
 
 
 
 

 סמיכת סוף התורה לתחילתה ! 
, שמעתי מזקן אחד דחיל חטאין )ריש פרשה זו(   פני דוד ז"ל בספרו    החיד"אכתב  

אלקינו  ה'  ישראל  'שמע  בגימטריא  הכוללים  שתי  עם  ברא'  'בראשית  ה'   שתיבות 
לייחד  וארץ,  שמים  בריאת  תכלית  כל  שזה  המכוון,  ועומק  עכ"ל.  והנאני,  אחד', 

כל הנקרא  )ישעיה מג, ז( ולקדש שמו יתברך בעולם, ולבוא לידי יראת שמים, כאומרו 
 בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, על כן חושבנא דדין כחושבנא דדין. 

לעינ  לתחילתה,  התורה  סוף  סמיכות  רמז  כי  וזה  ברא,  בראשית  ישראל,  כל  י 
הנה לכאורה צ"ב סיום התורה, שמספרת בעת פטירתו של משה רבינו ע"ה אודות 
גדולתו, לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל 

)דברים לד,  עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה  

מסיימת  יב( -יא  ואח"כ  לשבור ,  לבו  שנשאו  ז"ל  רש"י  ופירש  ישראל,  כל  לעיני 
הלוחות לעיניהם, משמע שזה עולה על הכל, ואינו מובן מה הגדלות המיוחדת בזה, 

שכתב   כמו  הוא,  הענין  ישראל אמנם  תשל"א(   בבית  עצרת  שמיני  תש"י,  זו  כי   )פרשה 
ואימת  שמים  יראת  בהם  להטיל  היה  ישראל  כל  לעיני  הלוחות  שבירת  תכלית 

שי"ת, שיראו שלא שייך לפסוח על שתי הסעיפים, גם לחטוא וגם לקבל התורה, ה 
וע"י זה יגיעו ליראת שמים, וזה שייך לתחילת התורה, בראשית ברא, ראשית חכמה 

 , שזה תכלית מעשה שמים וארץ.)תהלים קיא, י( יראת ה'  
הגדול אשר עשה משה  'לכל המורא  זה לשון הפסוק  לפי  ומה מאוד מדויק 

איך  לעינ בעיניהם  שיראו  ישראל,  על  גדול  מורא  שהטיל  היינו  ישראל',  כל  י 
  שמשבר הלוחות, כדי שיגיע להם על ידי זה מורא שמים.

בספר   איתא  זה  ליעקבוכעין  יעקב קמנצקילהגאון    אמת  פר'  זצ"ל    רבי  )סוף 

הברכה( בפרהסיא  וזאת  הלוחות  את  רבינו  משה  שבר  ישראל,  שלכן  כל  לעיני   ,
להראות להם גודל החטא, ולהכניס בהם יראת שמים. והוסיף אשר באמת גם את  
אלא   הלוחות,  את  ששבר  בתורה  נאמר  לא  כי  להבין,  צריך  השבירה  עצם 

לרסיסים   הלוחות  את  ששיבר  שמשמע  כבד,  לשון  סי'  ששיברם,  חו"מ  לבו"ש  )עי' 

א( השפו,  מחיקת  איסור  בכלל  הוא  לכאורה  וא"כ  אלא  ,  זאת,  לו  התיר  ומי  שם, 
למד   להשי"ת,  ולקרבם  שמים  מורא  בהם  להחדיר  היתה  כוונתו  שכל  מכיון 
שנכתב   שמי  הקב"ה  אמר  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  מה  סוטה,  ממגילת 
בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים על אחת  

 .)עי' שבת קטז. נדרים סו:(כמה וכמה 
 על הסלע הך 

ה לי  בליל שמיני עצרת אמר  איציקל מפשעווארסק  פעם  ר'  הרה"ק  אדמו"ר 
, ומקשים העולם איך  "על הסלע הך ויצאו מים"זי"ע: הנה אומרים בתפילת גשם  

נחשב   הרי  הסלע,  על  רבינו  מה שהכה משה  בזכות  גשמים  שירדו  לבקש  יתכן 
ישרא לארץ  משה  נכנס  לא  שבעבורו  מריבה"  מי  "חטא  והוא  לחטא,  ל.  הדבר 

פרשת  נועם אלימלך  ב  זי"ע הרבי ר' אלימלך  אמנם הביאור בזה הוא, על פי דברי  
יכולים   -  רוחנית'  'פעולה, שהפועל דבר על ידי  )בפסוק 'יזל מים מדליו' ד"ה בדרך אחר(בלק  

ידי   דבר על  ואנשי מעלה, אולם הפועל  רוחניים    'פעולה ליהנות מזה רק אנשים 
יכולים כולם ליהנות מזה, אפילו האנשים הפשוטים. ומהאי טעמא לא    –  גשמית'

דיבר משה אל הסלע, רק הכה אותו, ועשה פעולה גשמית, בכדי שכל בני ישראל 
ש במה  זה,  ולפי  המים.  מן  ליהנות  יכולים  בזה  יהיו  היתה  הסלע  אל  דיבר  לא 

זכה להכנס  מסירות נפש עצומה של משה רבנו, שעל אף שנענש מפני כן ולא 
לארץ ישראל, מכל מקום מסר נפשו לעשות דוקא כך בכדי שכל עדת ישראל 

 יהנו וישתו מן המים, ולא רק האנשים הרוחניים ואנשי המעלה.  
קיין תורה, אבער דאס  ואמר: "איך זאג דאך נישט    האדמו"ר זצ"לוסיים אז  

)איני רגיל באמירת 'תורה', אבל את זה צריך לידע,  דארף מען וויסען, ווייל דער פשט איז אמת"  

 .כי זהו פירוש אמיתי(
אחר שסיים דבריו שאלני: מי הוא הבעל תפילה בבית המדרש שלך? ועניתי  

לייבל פינקוסביץ  שהרה"ח  לו   בביהוא הבעל תפילה    ז"לרבי  אז  דחסידי  )התפללתי  הח"ס 

וכוונתו  גור( גשם.  תפילת  שמתפלל  קודם  הזה  הפירוש  את  לו  תאמר  לי:  ואמר   ,
 היתה בכדי שיכוון את הפירוש הזה בתפילתו.   

 אברהם שמח בשמחת תורה 
'גייטסהעד בכולל  תשי"ז  תורה  האחרון שלי בשמחת  תורה  ', שהיה השמחת 

זצ"ל 'חתן תורה' ]ואני הייתי 'חתן בראשית'[, ר' אליהו לאפיאן  בכולל, היה הגה"צ  

"אגיל  תורה  בשמחת  שאומרים  הפיוט  דברי  על  החג'  ב'נעילת  שדיבר  וזכורני 
בשמחת   שמח  יצחק  תורה,  בשמחת  שמח  אברהם  וכו'  תורה  בשמחת  ואשמח 

 -ה שמאחר שהאבות הקדושים שמחו בשמחת תורה  תורה" וכו', ובפשטות הכוונ
יכולים אנחנו להשתוות עם האבות ולשמוח   אף אנחנו נשמח בתורה, וקשה וכי 

 בתורה כמותם. 
והקדים לבאר מה שביקש אברהם אבינו מהקב"ה "הן לי לא נתת זרע והנה בן 

יורש אותי"   ג( ביתי  טו,  ירושתו , והנה בוודאי לא דאג אברהם אבינו אודות  )בראשית 
כי ריש לקיש דשבק רק 'קבא דמוריתא' מכל )גיטין מז.( 'הגשמית', שהרי איתא בגמרא 

, אם כן בוודאי אברהם אבינו )תהילים מט, יא( מקום קרא אנפשיה 'ועזבו לאחרים חילם' 
לא היתה דאגתו על 'הגשמיות', אלא שדאג מי יירש את כל הכוחות 'הרוחניים' שלו, 

 שם שמים ברבים העולם כמוהו.  ומי ימשיך להפיץ ולקדש
שהגרים  )כו, טו(  פרשת תולדות  רבינו בחיי  והביאור בזה הוא, על פי המובא ב

פכ"ט לפי   בפרקי דרבי אליעזר)וכן מפורש  שנתגיירו בימי אברהם חזרו לסורם אחרי פטירתו  

גירסאות( הכמה  הלשון  וזהו  טו(    מדרש,  נג,  חוטרא אאוירא )ב"ר  "זרוק  שהובא ברש"י 
, והיינו שכל דבר נמשך בטבעו לשורשו, אלא שכל  )בראשית כא, כא(אעיקרא קאי"  

זמן שיש בו את כח הזורק הוא מתרחק מהקרקע, אך מיד כשפסק כח הזורק שב  
מקושרים  היו  לא  שבשרשם  הגרים  ולכן  לארץ.  ונופל  הטבעי  מקומו  אל  הוא 

צאצאים   היו  שהרי  אבינו  בקדושה,  שאברהם  רק  הפלגה,  ודור  המבול  דור  של 
היתה השפעתו עליהם   חי,  ורוממם למעלה, לכן כל שיש אברהם אבינו  הגביהם 

 והחזיקו מעמד בקדושה, אבל מיד כשנפטר ונפסק הכח המגביהם חזרו לשורשם.
ומטעם זה היה אברהם אבינו דואג מי יהיה יורש אותו, כי מה שעתה "דמשק  

ומש  לנצח,  אליעזר" דולה  יתקיים הדבר  לידע אם  יכול  קה מתורתו לאחרים, מי 
רבו,   פטירת  אחר  ויפול  ישוב  הוא  גם  ושמא  הקדושה,  מן  שורשו  אין  שהרי 

  -ולפיכך ביקש והתחנן שיתן לו השי"ת בן, כי רק במי שהוא משורש הקדושה  
בו יש לבטוח שימשיך עבודת אביו לנצח, ואכן הבטיחו השי"ת "לא יירשך זה כי  

 . )שם טו, ד(אשר יצא ממעיך הוא יירשך" אם 
"לו  ישמעאל  על  אבינו  אברהם  שהתפלל  במה  הביאור  גם  שזהו  ויתכן 

יח(ישמעאל יחיה לפניך"   יז,  , ופירוש רש"י ביראתך, והפירוש בזה הוא שכיון )שם 
תהיה   ידו  שעל  בו  לבטוח  יש  אבינו,  מאברהם  הוא  ישמעאל  של  ששורשו 

"ת אמר לו "אבל שרה אשתך יולדת לך בן",  שלשלת הקדושה בעולם, אבל השי
היינו בן כזה שהוויתו בקדושה הוא "בין מצד האב ובין מצד האם", ורק כאשר 

 שני היסודות הם טובים, תוכל לצאת שלשלת הקודש לעד ולנצח נצחים. 
תורה,  בשמחת  שמח  יצחק  תורה,  בשמחת  שמח  "אברהם  שאומרים  וזהו 

גיל ואשמח בשמחת תורה", כי מכיוון שלא  יעקב שמח בשמחת תורה", ולפיכך "א
שקטה דעתו של אברהם אבינו ולא שמח בשמחת תורה עד שהובטח לו שלא  
לו,   שהובטחה  ההבטחה  היא  אנחנו  כן  אם  זרעו,  וזרע  זרעו  מפי  התורה  תמוש 
כן   אם  דור,  מדור  התורה  שלשלת  שתמשיך  בטוח  לבו  היה  בנו  הביט  וכאשר 

התו  בשמחת  לשמוח  לנו  יש  של  בוודאי  קודש"  "זרע  להיות  אנו  שזכינו  על  רה 
ולנצח   אבותינו הקדושים הממשיכים את שלשלת הקדושה מדור אחר דור לעד 

 נצחים. 
 לימוד התורה בשמחה! 

אמתכ'   כל   השפת  על  התורה  ברכת  בבחי'  הם  תורה  ושמחת  הסוכות  דימי 
כולה וחשיבותה  דברכת   ,השנה  בתורה  השמחה  היא  בפ"ב    , התורה  כדאיתא 

ברכו  חז"ל שלא  ופירשו  תורתי  את  עזבם  על  וכו'  הארץ  אבדה  מה  על  דנדרים 
שלא היתה תורה חשובה בעיניהם על    רבנו יונהבשם    הר"ןופירש    ,בתורה תחילה

כן לא הבחינו בזה לא החכמים ולא הנביאים רק הקב"ה בעצמו וזהו ויאמר ה' על  
נמצא דברכת התורה הוא עיקר גדול בתורה להראות חשיבות    , את תורתיעזבם  

פ' כי תבא ושמחת בכל הטוב וכ' דאילו הי' בנ"א    באוה"חוחביבת התורה כדאיתא  
מרגישים במתיקות ועריבות התורה היו משתגעין אחריה ולא הי' שום דבר מנעם  

 מעסק התורה.  
הבחר ימי  על  מראשיתו  דבר  אחרית  טוב  שייך  ימי  וגם  ראשית  שהם  ות 

בימי   אחת  ושעה  כראוי  אותם  מנצלים  אם  אחריהם  הולך  והכל  ועיקרם  החיים 
 באגרת לבנו[.    בישמח משההבחרות הם כשנה שלמה אח"כ ]וכ"כ 

ליפא  ואמר פיקח א' ]ר'    ,עיקר עבודת ה' הוא בימי הבחרות   הבית ישראלוכ'  
י אז היו יודעים איך  ז"ל[ חבל שאין ימי הבחרות באים אחר ימי הזקנה כהעניג  

וצריך לנצל את השנים    ,ואחז"ל במס' שבת ינקותא כלילי דוורדי וכו'  ,להחשיבם
תורה   בהם  לקנות  צלול  ומוחו  וכו'  ומשפחה  פרנסה  של  עול  לאדם  האלה שאין 
במועט   להסתפק  ולא  בתורה  להתגדל  ולשאוף  ובהתלהבות  גדול  בחשק  וירא"ש 

מוטל    , של תורה ובסביבה של תורה  ובפרט חברה כשלנו שנתגדלו בבתים  ,בזה
 חותיהם לתורהונותיהם וכועליהם יותר חוב ואחריות לנצל את כשר



מי כי אדרבא חיובו גדול יותר וגם יראה   ,לא יתגאהשכשרונותיו טובים  ומי  
]וידוע מש"כ הח"ס בחי' נדרים פי"א   ללמוד עם הצריכים עזר שזה גמ"ח בתורה 
במש"א שלא ברכו בתורה תחילה שחשבו שלימוד התורה הוא רק הכשר מצוה 

 ואכמ"ל[.  , ולא מצוה עצמו
להיזהר  וצרי האדם  כל  התנהגותך  ה'    ומידותיו  ועל  קידוש  ותיו  בהליכשיהי' 

יומא שיהי' דיבורו בנחת עם הבריות ויאמרו , כמו שאמרו חז"ל בולא ההיפוך ח"ו
אשרי לזה שלמד תורה אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה עליו  
הכ' אומר ישראל אשר בך אתפאר. ולהתרחק ממחלוקת ומביטול גדולים שאינם  

מרבו הוא משום שאינו    אמר מי שאינו מחזיק אלא זצ"ל הגרא"א דסלרמחוג שלו 
 אני ואפסי עוד ]רח"ל[. -מחזיק רק מעצמו 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

זי"ע אולם   "הכשר    מרן  מסביר את הענין כך, שהם למדו התורה רק בתור 
עושים   לא עשו ברכה כמו שלא  ולכן  יעשון,  המעשה אשר  לדעת את  מצוה" 
כל   ודאי שצריכים לדעת  זה טעות. אמנם  וכדו', אולם  ברכה על אפיית מצות 

הלכה, אבל צריך לדעת כי    ההלכות על בוריין בכדי לא להיכשל חלילה בדבר 
עצם לימוד התורה זה כבר כנגד כולם. זה לא רק הכנה והכשר, אלא הא גופא  

 המצוה הגדולה ביותר.
נפלאים מרבנו   זה דברים  מ"ז( בטור או"ח    הב"ח ויש בענין  אשר דומים    )סי' 

ממש לדברי החת"ס וז"ל: "נראה דכונתו ית' מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה  
ם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה ולכן נתן  כדי שתתעצ 

שתתדבק   כדי  מאתנו  תשתכח  שלא  במתנה  לישראל  אמת  תורת  הקב"ה 
תעשה   לא  ושס"ה  מ"ע  ברמ"ח  גידין  ושס"ה  איברים  רמ"ח  וגופינו  נשמתינו 
והיכל  מרכבה  המה  היו  הזאת  הכוונה  על  בתורה  עוסקים  היו  ואם  שבתורה, 

שהיתה השכינה ממש בקרבם כי היכל ה' המה ובקרבם ממש  לשכינתו יתברך,  
יהיה  ובזה  מכבודו,  מאירה  היתה  כולה  והארץ  דירתה,  קובעת  השכינה  היתה 
עתה   אבל  אחד.  המשכן  והיה  פמליא שלמטה,  עם  מעלה  של  לפמליא  קישור 
כי אם לצורך הדברים הגשמיים, להנאתם,   זה, שלא עסקו בתורה  שעברו חוק 

לצו  הדינים,  נתכוונו  לידע  ולא  חכמתם,  להראות  להתגאות  גם  ומתן,  משא  רך 
למטה בארץ,   השכינה  ולהמשיך  התורה  ורוחניות  ולהתדבק בקדושת  להתעצם 
פירוד   עשו  בזה  הנה  מיתתם,  אחרי  גדולה  למדרגה  נשמתם  שתעלה  כדי 
בלי  בגשמיותה  נשארה  והארץ  למעלה  לה  ועלה  הארץ  מן  השכינה  שנסתלקה 

 רבנה ואבידתה..." קדושה, וזה היה גורם חו 
וממשיך הב"ח "והוא המכוון בברכת אשר בחר בנו על אשר קרבנו לפני הר 
כדי   יום,  כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל  הקדושה,  לנו תורתו  ונתן  סיני 
השכינה  ולהוריד  ורוחניותה  התורה  קדושת  בעצמות  נשמתינו  שתתדבק 

 בקרבנו". 
ל אליבא דהילכתא, עם כל  יחד עם זה צריך ללמוד כל דבר וענין באופן ש 

פרטים,   זי"ע הפרטי  בני    מרן  כן  גיבור  ביד  "כחיצים  הפסוק  על  זאת  המשיל 
כלי  של  למפעל  המלחמה  באמצע  הולך  שלא  צבא  איש  כמו  הנעורים", 

הנעורים   בני  כן  הנשק,  את  לייצר  התורה,    -המלחמה  לעסק  בלילה  הנעורים 
כל  את  לחשבן  בתורה  ענין  שלומדים  בעת  כבר  עד    צריכים  הסוגיא  מהלך 

 להלכה למעשה, כי אולי יבואו הדברים לשימוש גם עשרות שנים אחר כך. 

שכתב שאין  חובת הלבבות  בפרשת בחוקותי על בעל ה   מרן זי"ע ובזה חלק  
למד כל יום    מרן זי"ע לחקור בדבר הלכה רחוקה שאינה בא לידי מעשה, ואף  

היום   כל  שמרגיש  ואמר  השיעור  לפני  הלבבות  חובת  ההשפעה  בספר  את 
וגם   בעצמותה  הגדולה  מצוה  היא  התורה  שלימוד  עליו  חלק  בזה  מהלימוד, 

 בדברים שאינם נוגעים למעשה. 
 בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

רבי   הגאון  מו"ר  היה  המחבר  אשר  החת"ס"  "מנהגי  ספר  לייב  ישנו  יהושע 
מקום הולדתי, אשר הדברים ממקור נאמן    רבה של העיירה פעזינג זצ"ל    שילל 
זי"ע במשך    הכתב סופר מכלי ראשון מאביו שהיה מנאמני ביתו של מרן    -הם  

והוראותיו,   לימודו  וסדר  בתורתו  דרכו  על  אחד  פרק  שם  יש  שנים.  שמונה 
 ונביא כמה קטעים ללמוד מדרכיו.

שם:   נכתב  שמועה  וכך  ולהבין  דעה  להורות  היתה  ותכליתו  מטרתו  כל 
את  ל  ללמד  החלו  ובעת  דהילכתא.  אליבא  שמעתתא  לברר  תורה  של  אמיתה 

עשרת   המשנה  מן  אחת  שורה  וניעור  חוזר  היה  הישיבה,  בני  לפני  השיעור 
זה   פרק  למד  לא  כאילו  התיבות  על  ולבו  ועינו  באצבע  מראה  והיה  מונים, 

 מעולם" 
על    ברש"י וכל זה היה באופן של חדשים לבקרים רבה אמונתך, וכמבואר  

 פסוק "ביום הזה באו מדבר סיני" בכל יום יהיו דברי תורה כחדשים.ה 
משה והנה   "הדברים    הישמח  כתוב  כבר  שמע  בקריאת  הרי  שואל,  זי"ע 

הכוונה לענין  ושם כבר  היום..."  נתתי  הזה    אשר  הכוונה ב"היום  ומה שוב  הנ"ל 
ולצייר  לחשב  צריכים  שאנשים  נוסף  ענין  יש  שכאן  אלא  סיני".  מדבר  באו 
בדעתם שנולדו ונבראו רק בשביל הדף גמרא של היום, בשביל העבודת ה' של  

 היום הזה.
, "וכאשר שאלוהו על זה )שחוזר עשרות פעמים(  וכפי שממשיך לכתוב שם 
רבה  לבקרים  חדשים  בעינינו    השיב,  תורה  דברי  יהיו  יום  בכל  אמונתך, 

כחדשים, ורק לכך נוצרתי ללמוד עם בחורים להרגילם לעיון התלמוד, ופקודתו  
יעשו"  וכן  יראו  וממני  הלימוד  דרך  ידעו  למען  נפשי  שמרה  דברים  זאת   .

 מבהילים!
 עבודת המדות הכשר לקבלת התורה

נוספות,  נ   וממשיך שם בהנהגות  זמן טרם  שא דברו בשיעור  "בכל התחלת 
לבני   חיים  ארחות  ללמד  השכל  במוסר  אגדה  בדברי  לשונו  על  מלתו  היה 
ומדות   בנימוסים  ויתעטרו  בלימודם  יתגאו  שלא  אותם  הזהיר  ומאוד  הישיבה, 
מאנשי   מאוד  ויתרחקו  כברם  תוכם  להיות  בלבבם  אמת  דוברי  ויהיו  טובות, 

 שקר ומרמה אף אם מבני תורה המה". 
בבבא קמא המפרש מה שאמרו חז"ל    המהרש"אדברי    ועל זה יש לציין את 

ל.(  דברכות    )דף  מילי  יקיים  למהוי חסידא  דבעי  האי מאן  הכוונה לדברים    -כי 
דנזיקין   מילי  יקיים  למקום.  אדם  לחברו.    -שבין  אדם  שבין  לדברים  הכוונה 

דאבות   מילי  תבע    -ולקיים  וזה  לעצמו.  אדם  שבין  דברים  זי"עאלו    מרן 
 מתלמידיו.

ויש  ולכ  התורה.  לקבלת  כהכנה  העצרת  עד  מפסח  אבות  פרקי  לומדים  ן 
העם   את  "בהוציאך  למשה  אומר  הקב"ה  שמקשה,  מהמדרש  דברי  את  להביא 
ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה", לכאורה לגבי מכת בכורות מצינו  
כי הכוונה של "בחצות" היה באופן מדויק ולכן שינה משה לומר כחצות, ואילו 

עד  כאן   מהיציאה  שבועות,  שבעה  לקח  "בהוציאך"  הקב"ה  שאמר  למרות 
 לקבלת התורה. 

המלך   אביו  רצה  שהבריא  ואחר  שחלה  מלך  לבן  במשל  המדרש  ומתרץ 
לנוח תקופה   הוא  לו שצריך  ואמר  הפדגוג  והגיע  לבית ספר,  מיד  אותו  לשלוח 

חולי  לחזור לכוחותיו. גם כלל ישראל היו אז במצב של "חולת אהבה", היה להם  
ולזה   מכך.  לגמרי  להבריא  בכדי  להתאושש  זמן  צריכים  והיו  רוחניות,  בעניני 

 היה צריך שבעה שבועות. 

 
  

 
 

 לימוד התורה זה לא רק "הכשר מצוה"
מביאה את דברי רב יהודה אמר רב על מה אבדה הארץ, שדבר  )פא.(הגמ' בנדרים 

זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמו "על עזבם את 
תורתי", ואמר רב יהודה אמר רב שהכוונה שלא בירכו בתורה תחילה. וידוע מה 

 רץ.וכי ענין זה הוא חטא גדול כל כך שבעבור זה אבדה האשמקשים כולם, 
בנדרים מביא את דברי הרבינו יונה וזה לשונו "שלא היו מברכין בתורה  הר"ן

תחלה, כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה שלא 
היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה, והיינו לא הלכו בה כלומר 

 נאים ראויין למי שאמרם".בכוונתה ולשמה, אלו דברי הרב החסיד ז"ל והם 

 יריעה מיוחדת עשיר תוכן כפי שנשמע בהזדמנויות שונות
 זיע"א רבנו הקוה"ט מרןמפי 

 זיע"א החתם סופרבמשנת מרנא ורבנא 
 לרגל יו"ד כ"ה תשרי וכו'



ולכאורה עדיין, צריך ביאור מה התירוץ, הרי סוף כל סוף נכתב "בהוציאך".  
"ממצרים",   "בהוציאך מארץ מצרים", אלא  כי אכן לא נכתב  הכוונה בזה  אלא 

רק אחר שבעה שבועות  והכוונה מההשפעה של ארץ מצרי  וזה באמת קרה  ם, 
 שהכינו עצמם בטהרה יתירה.

כי   להוסיף  יש  זה  זהב בענין  אלה    הטורי  גם  שבועות  שבליל  מביא 
תמימות.   שיהיה  מבערב  יתפללו  יום,  מבעוד  ערבית  תפילת  תמיד  שמתפללים 
ולכאורה צריך להבין. מה שייך ענין זה לתמימות, ולפי הנ"ל הכוונה כך היא, כי 

שייך  מכ  לא  ממילא  שבועות,  שבעה  של  הכנה  לאחר  רק  בא  ששבועות  יון 
 לוותר אפילו על דקה אחת. ולכן צריך לחכות עם מעריב עד הערב. 

 לימוד ספר "חובת הלבבות" 
"קודם לימוד השיעור פתח פיו בחכמה ללמוד ספר "חובת  עוד מביא שם,  

ולא דילג אפי'    הלבבות" לערך רביעית שעה כדי להלהיב לב תלמידיו ליראת ד'
המקובלת   השפה  אז  שהיתה  בערבית  החוה"ל  כתב  )שכידוע  המתרגם  הקדמת 

 אז, ואח"כ אחד הראשונים תירגם ללשון הקודש("
יום בתחילת השיעור כרבע    משה שניידר גם מורי ורבי רבי   זצ"ל למד כל 

לומד   שאינו  יום  כי  מהחת"ס שאמר  גדול  לנו  ומי  הלבבות.  חובת  בספר  שעה 
 מרגיש קרירות בעבודת ה'. בזה הספר  

 ללמוד מסכתות בשלימות 
שם  כתוב  ממסכתא  ,  עוד  לדלג  ולא  הסדר  על  מסכתא  ללמוד  היה  "דרכו 

למסכתא או מענין לענין, ולמד שיעור זה שלוש פעמים בשבוע, ביום ד' חזרו  
בשיעור   )המבחן(  הנסיון  היה  חצות  קודם  ה'  וביום  למודם,  על  התלמידים 

 השבוע" 
זצ"ל למדו כל מסכתא מתחילה    משה שניידר גם אצלנו בישיבה אצל רבי  

ועד סוף, מסכתות קטנות יותר למדו במשך זמן אחד, וגדולות יותר משך שנה  
שלמה. מסכתא אחת שאני זוכר שלא סיימנו היה מסכת בבא בתרא שהספקנו  
זצ"ל   הישיבה  ראש  אסף  זה  מקרה  ואחרי  נוחלין.  יש  פרק  עד  הרוב  את  רק 

 ימות מכל הבחורים שיותר לא יישנה כדבר הזה...חת 
ואוסיף מה שהנני אומר תמיד לפני בחורים, שהחלק שלמדתי אז עד פרק  
יש נוחלין זה דומה עלי כמו שאני פוגש את אחי, אבל משם ואילך זה כמו מי  
שפוגש את בן דודו, והיינו כי גירסא דינקותא שלומדים על ספסלי בי מדרשא  

ן לו תשלומין, ויש לנצל את הזמן להגות בתורה ולקנות קניניה בימי הבחרות אי 
 בשלימות. 

אצלנו בישיבה למדו מסכת שבועות בימי הספירה, דף ליום, היום בישיבות  
המהלך הוא שלומדים פחות, אבל הדרך היא אכן ללמוד בעיון אבל בהתמדה  

 ולהספיק הרבה.
 חזרה. שמחה. וכתיבת חידושי תורה 

וד היה מקפיד על חזרת הלימוד תמיד, וגם הוא בעצמו  "מא עוד נכתב שם,  
 חזר על כל שיעור שלמד עם תלמידיו ד' פעמים בכל יום" 

שם,   כתוב  שהיה  עוד  לימודו,  בעת  מאוד  עד  גדלה  בפניו  תמיד  "צהלתו 
נפלאה אין לשער".  ודביקות  יודע    לומד בחדוה  כי מי שמונח בלימוד  והאמת, 

וי  מזה,  יותר  גשמית  הנאה  אין  כי  כי  ששאלוהו  ישראל  מגדולי  אחד  על  דוע 
כשיגיע לגן עדן מה הוא יבקש, וענה "גמרא נדרים עם ר"ן". הוא פשוט לא היה 

 .גן עדן יותר טוב מזה   יכול לתאר לעצמו 
כותב בקונטרסו ביום  עוד נכתב שם  היה  "החידושים שחידש בכל שבוע   ,

ולא יצא דבר מפיו    ד' שלא היה לומד בו שיעור עיון )כי היה אז חזרה בישיבה( 
 שלא כתב על הספר" 

צריכים   צעירים,  ואברכים  בחורים  ובפרט  גדול,  ועיקר  יסוד  שזה  האמת 
)ח"א זיע"א באגרותיו    החזון איש ללמוד לכתוב כל דבר לימוד וחידוש. וכה כתב  

ד'(   וזה  מכתב  למשמרת  לך  תהיינה  למען  מכורך,  בספר  הערותיך  נא  קבע  וז"ל, 
חיזוק לעיון, ואמרו דברי תורה צריכים חיזוק וכל המרבה בקניני התורה מרבה  

 תורה.
ברור   אינו  כשהענין  לכתוב  שייך  לא  הא',  בדבר.  תכליתים  שלוש  ויש 

כי  והג',  הנלמד.  הדבר  את  יותר  טוב  שיזכרו  גורם  הדבר  הב',  הדבר    ללומד. 
 נשאר שמור באוצרו גם עוד חמישים שנה אחר כך. 

שם  כתוב  הספר   הרי  על  כתב  מפיו שלא  דבר  יצא  מה שאמרנו  ולא  וזה   :
 , שהדברים מוכנים כ"חיצים ביד גיבור".מרן זי"ע מקודם בשם  

כי גם אם קיבל שאלה של חליצה או כדומה אף באמצע סוגיה היה   ידוע 
 ממהר להשיב תיכף ומיד.

זי"ע איך עונה כל כך מהר, השיב    בעל הכת"ס אלו בנו הגדול  פעם אחת ש 
"ידעתי בני ידעתי בכל דור ודור מעמיד ד'   לו את הדברים המבהילים הבאים, 
איש על העדה. נראה בעליל כי מן השמים מסכימין לזה וב"ה למדתי כל הצורך  

אלא ודאי יסכים    וכיוונתי בלתי לד' לבדו, ואיני חושד בהקב"ה שיכשילני ח"ו 
 להוראתי".

 מדרכי הענוה
שם,   מביא  חשובה  הנהגה  אשר  עוד  והשבחים  התהלות  קרא  לא  "מימיו 

שהיה כמובן חלק מדרכי הענווה שלו.   הללוהו ופארהו במכתבים הבאים אליו"
 זי"ע מספרים כדבר הזה.  עקיבא אייגרגם על חותנו הגאון רבי  

 ללמד תורה מתוך יראת שמים 
ב"ב שכדאי לחזור על זה. הגמ' בדף כא. מבארת הסדר של    יש חת"ס בגמ'

ת"ת של פעם. עזרא תיקן תחילה שיהיה רק בירושלים "כי מציון תצא תורה", 
ואח"כ בא רבי שמעון בן גמלא ותיקן בכל עיר ועיר. התוספות שם מבארים את  
היה  עוסקים בעבודה,  וכהנים  גדולה  רואה קדושה  שהיה  לפי  כך,  עזרא  תקנת 

תלמד  מכוו  למען  בספרי  כדדרשינן  תורה,  וללמוד  שמים  ליראת  יותר  לבו  ן 
ליראה וגו', גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד לפי שהיה עומד בירושלים עד  
ובעבודה,   והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים  שיאכל מעשר שני שלו 

 היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה.
כותב   זי"ע וע"ז  כי  מרן  ארץ  ,  בכל  נראה שאחרי שעשו תקנה שיהיו ת"ת 

"שיהיה ירא שמים יותר מדאי בשעה שמלמד עם  ישראל, תקנת המלמדים הוא  
ומלהיבים כאש בוער  הבנים"  נכנסים ללב  וחרד  ירא  היוצאים מלב  כי דברים   ,

 ביראת ה' ואהבתו. 
את הפסוק בקריאת שמע "והיו הדברים האלה    מרן זי"ע ועל דרך זה מפרש  

  -ושננתם לבניך" דהיינו כשיהיו "על לבבך    –כי מצווך היום על לבבך  אשר אנ 
, אם המלמד אין לו מרן זי"ע אז "ושננתם לבניך". וההיפך מוסיף     יראת שמים" 

 יראת שמים, אפילו דייק וגריס ואין לבבו נכון עם ד'. מלאכתו רמיה.
,  צריך לדעת כי תורה זה לא סתם חכמה, אלא צריך ללמוד עם טהרת הלב 

 ואם לא הרי זה מחריב את נפש הנער ח"ו. 
אומר   זי"ע עוד  והודעתם  מרן  הדברים..  את  פן תשכח  לך  "הישמר  כתיב   ,

את   ש"תשכח  בשעה  לבניך"  "והודעתם  להיות  לך  הישמר  כך,  ומפרש  לבניך" 
 הדברים" מלבבך. 

 להחזיק בתלמידי חכמים 
החת"ס,   ב"מנהגי  מובא  ע עוד  לקבוע  חבורות  חבורות  ותיקן  יתים  "יסד 

אשר   חכמים  להחזקץ  חברות  תיקן  גם  עם,  להמון  והן  תורה  לבעלי  הן  לתורה 
 תורתם אומנתם ובפרט להחזקת בחורי חמד דישיבתו" 

זי"ע ביאר   וז"ל על שלושה דברים.. תורה עבודה גמילות    מרן  זי"ע באבות 
חסדים. ולכאורה צריך להבין הרי לכאורה הכל כלול בתורה, כמו כל המצוות.  

מפרש  כי   אלא  ד',  תורת  עם  חסד  לעשות  הוא  חסדים  בגמילות  שהכוונה 
לפרנסתם   הם  הרי  האברכים,  עם  לא  חסד  עושים  אז  תורה  עמלי  כשמחזקים 

 יכלו לעסוק במלאכה, אלא עושים חסד עם התורה הקדושה! 
 קיבוץ וריבוץ ופעלים לתורה ברבים

של   העבודה  מעיקרי  זי"עאחד  תורה    מרן  והרבצת  ישיבות  בהעמדת  היה 
 לתלמידים, למען ימשך המעיין של מקור מים חיים לדורות הבאים.
 " הק'  בצוואתו  כמש"כ  נפשו  ממשאת  חלק  היה  הזה  קיבוץ  והדבר  עשו 

ברבים לתורה  ופעלים  היתה  וריבוץ  וכפר  עיר  בכל  המדינה  שבכל  הי'  וכן   ,"
באהבה   הישיבות  את  החזיקו  הקהלות  ובני  וקטנה,  גדולה  קהלה  בכל  ישיבה 

   ובמסירות. 
ר'   הגה"ק  סופר בנו  לספר    שמעון  בהקדמה  מביא  חותם זצ"ל    פיתוחי 

זי"ע שהיסוד של   ומסביר שם שמצינו שהיה    מרן  והיראה,  היה הרבצת התורה 
האלקים   את  חנוך  ויתהלך  כתיב  חנוך  לחנוך, שאצל  אבינו  אברהם  בין  חילוק 

ברוחניות   מלאך  שנעשה  רז"ל  ואמרו  אלקים,  אותו  לקח  כי  מלאך    -ואיננו 
אוהבי  מט  נקרא  מלאך  נעשה  שלא  אבינו  אברהם  אבל  חנוך,  הוא  טרו"ן 

ה'  דרך  ושמרו  ביתו אחריו  ואת  בניו  יצוה את  ידעתיו למען אשר  כי  וכמש"כ 
וגו', ומסביר שאברהם אבינו השפיע על בני דורו, וכמש"כ את הנפש אשר עשו  
ונעשה שנתעלה  עד  קונו  לבין  בינו  הקב"ה  את  עבד  חנוך  אבל  וכדו',    בחרן 
מלאך בעצמו, אבל כל בני הדור שלו היה רעים וחטאים עד שנעשו אנשי דור 

 המבול ואנשי דור הפלגה.
זי"ע וכתב   שמים    מרן  כבוד  להרבות  הוא  ה'  עובד  של  העבודה  שעיקר 



בעולם, ובזה חפץ ה', ולא בדרכו של חנוך, כי מלאכים יש להקב"ה לרוב בשמי  
ים קרוצי חומר לעבדו שכם אחד,  מרום, ורוצה שיתקרבו אליו יתברך שמו אנש 

 וכמו שאומרים נקדש שמך בעולם דייקא.
ובזה פירש גם את המשנה באבות אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה  
אלא   לעצמו,  התורה  טובת  את  יחזיק  שלא  פירוש  נוצרת,  לכך  כי  לעצמך 

 למדנה לאחרים, כי לכך נוצרת לקדש שם שמים גם אצל אחרים. 
שאברהם    בפרשת   ברמב"ן וראה   ד',  בשם  אברם  שם  ויקרא  עה"פ  לך  לך 

אבל   בעולם,  אלקותו  לפרסם  ברבים,  ד'  בשם  קורין  היו  אבינו  ויצחק  אבינו 
יעקב אבינו לא הוצרך לזה, כי העמיד משפחה גדולה של עובדי ה' ונקרא שמם  

 עדת ישראל שע"י נתפרסם כבוד שמים בעולם. 
ב מרן החת"ס זיע"א, וזה  והנה היסוד הזה מובא פעמים רבות בספרי דבי ר 

להעברת   איתנים  יסודות  שהעמיד  אדמות,  עלי  חייו  ממסכת  גדול  חלק  היה 
מסורת התורה על טהרת הקודש לדורות הבאים אחריו, וזאת חובתינו להמשיך  
בדרך הזאת להרבות כבוד שמים בעולם, ולגדל צאצאינו לתורה ויראת שמים,  

 רבים.ולהרבות תורה לתלמידים למען יעמדו ימים  
 האחריות מוטלת על כל אחד 

כל   הבא,  הדור  של  והאחריות  החוב  מוטל  אחד  כל  על  כי  לדעת,  וצריך 
כל   שנה.  חמישים  בעוד  שאלות  לנו  יפסוק  מי  עצמו,  את  לשאול  צריך  אחד 

 אחד צריך לשאת באחריות ולקבל עליו עול תורה בשמחה ושלימות.
ופעם אמרתי לבאר המשנה באבות שפותח במשה קבל תורה מסיני ומסרה 

וכב  וכו',  אבות  ליהושע  מסכת  הרי  בזה שלכאורה  ברטנורא  הר"ע  עמד שם  ר 
וביאר שם שבא   לכאן,  התורה  מסורת  ענין  ומה  ישרות  והנהגות  מוסרים  כולו 
למשה   נאמרו  מסיני  כולם  אלא  מלבם  חכמים  בדו  לא  המוסרים  שגם  ללמד 

 והוא מסרם לנו.
את   מסר  רבינו  גדול עבורינו שכמו שמשה  מוסר  הוא  שגם  שי"ל  ואפשר 

ליהושע ויהושע לזקנים וכן הלאה, גם על כולנו מוטל התפקיד להמשיך  התורה  
את מסורת התורה ולהנחיל אותה לדורות הבאים אחרינו, ולהבטיח את המשך  

 קיומו של עולם התורה והרבצת התורה. 
 רוב גופי תורה תלויים בכח הציבור

בהא דאסרה התורה בלאו דלא תקים לך מצבה אשר    מרן זי"ע וידוע פירוש  
והיינו  עכשיו,  היא  שנואה  האבות  בימי  אהובה  שהיתה  אף  ופרש"י  ה"א,  שנא 
משום דמצבה היא אבן אחת המרמז על עבודת היחיד, אבל מזבח אבנים הוא  
וזה התחיל   ה',  ציבור עובדי  התדבקות של  דיבוק של אבנים הרבה המרמז על 

האדם  אחרי שהעמיד יעקב אבינו י"ב שבטים ומעתה אסור מצבה, וכל עבודת  
ויראת  לתורה  לקרבם  אחרים  אנשים  על  להשפיע  דווקא  בציבור  להיות  צריך 

 שמים. 
נאמרה  בהקהל  זו  פרשה  קדושים,  פרשת  בריש  רש"י  מש"כ  גם  ביאר  וזה 
גופי תורה תלויים בהקהל, כי מבלי   גופי תורה תלויים בה, הכוונה שרוב  שרוב 

כש  על  לשמור  בעבודתו  מעמד  להחזיק  האדם  יוכל  לא  ושחיטה  הציבור  רות 
 וכדו', ורק ע"י כולם כאחד מתקיים התורה בידינו.

 גודל הזכויות בעולם הבא 
כבוד   להרבות  הפועלים  אלו  וכל  הציבור,  העוסקים עם  בוודאי שכל  והנה 

 שמים בעולם, הקב"ה ישלם להם שכרם משלם מן השמים השמים. 
זי"ע וכתב   ו,  במה שאמרו חז"ל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילד  מרן 

תולדות   אלה  וכתיב  אהרן,  לבני  תורה  לימד  רבנו  שמשה  ממה  זה  את  ולמדו 
אהרן ומשה הבכור נדב ואביהוא וגו', ולכאורה למאי נפק"מ כאילו ילדו. וביאר 

דנפק"מ להא דאמרו חז"ל ברא מזכה אבא, דנשמת האב יש לה עליה    מרן זי"ע 
דים, ונאמר דבר זה  ע"י תורת הבנים, כמו כן נשמת הרב יד לה עליה ע"י התלמי 

 דווקא כאן שאפילו במשה רבנו יש לו עליה ע"י תלמידיו.
וכזה כתב עוד בפרשת וילך עה"פ הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וכו' 
להם   שאין  פסוקים  מחמשה  ]דהוה  למעלה  גם  שייך  וקם  דתיבת  חז"ל  דאמרו 

ופירש   זי"ע הכרע[,  העליון   מרן  בעולם  מעלה  מעלה  עולה  רבנו  ע"י    דמשה 
שישראל מקיימים התורה, אבל בדור כמו בדורו של אחז שנתבטלו מהתורה אז  

 קם משה רבינו ולא עלה, מאחר שלא קיימו ישראל את התורה.
נורא   וריש דף ק"ה דאחיתופל    במהרש"א ועיין דבר  ק"ד  סנהדרין סוף דף 

מזכה   דברא  כהא  והוה  ממנו  למד  המלך  שדוד  משום  מ"ד  לחד  לעוה"ב  זכה 
 ימה מהרש"א להא דאחר זכה בזכות תלמידו רבי מאיר.אבא, וד 

ר'   הגאון   זצ"ל היה מרבה להביא בענין הזה את דברי  משה שניידער מו"ר 

ה'(   " חובת הלבבות "  אהבת  שער  זכויות המאמין,    )סוף  כי  וראוי לך אחי לדעת,  וז"ל 
אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים יתברך, ואילו  
והשתדלותם   המשובחים  ומנהגיהם  הטובות  במידותם  למלאכים  קרוב  היה 
בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה לבני אדם אל הדרך  

הר  ומיישר  זכויותם  הטובה,  בעבור  נכפלות  שזכויותיו  השי"ת,  לעבודת  שעים 
 בכל הימים ובכל הזמנים. 

 חביבות לתלמידיו 
'פעזינג', ושמו ר'  מרן זי"ע  בישיבתו של   ישראל  היה בחור אחד מבני עירי 

לאנסבערג   אהרן  בגראסווארדיין( זצ"ל  יצחק  אב"ד  משש  )לימים  יותר  שם  שלמד   ,
שנכנס   לפני  אחד  ופעם  ז שנים,  הזה י"ע  מרן  הבחור  חזר  השיעור,  למסור את 

בסוגיא זו לפני שש שנים,  מרן זי"ע  לפני התלמידים על תוכן השיעור ששמע מ 
מרן זי"ע  יחזור על אותן הדברים גם כעת, וכאשר נכנס  מרן זי"ע  והיה בטוח ש 

את   למסור  רוצה  שאינו  ואמר  והפסיק  בזה,  הרגיש  השיעור  את  למסור  והחל 
כמה   לאחר  אך  לפניו,  השיעור,  לבוא  הלז  לבחור  וקרא  בדעתו  נמלך  דקות 

והבחור אחזו פחד ורעדה אולי גרם לרבו חלישות הדעת חלילה, אמנם נתפלא  
לשמוע כי רבו מבקש ממנו שיאמר בפה מלא שהוא מוחל לו על שגרם לו צער 

: הלא אדרבה, צריך אני לשמוח בזה שיש  מרן זי"ע מהפסקת השיעור, ואמר לו  
שש שנים זוכר עדיין מה שאמרתי, אמנם הבחור הלז חשש  לי תלמיד שלאחר  

רבו שכאילו צריך   זי"ע  מבזיון כבוד  ולכן לא הוציא  מרן  לבקש ממנו מחילה, 
אבל   אלו,  תיבות  זי"ע  מפיו  עד  מרן  השיעור  את  לומר  להמשיך  הסכים  לא 

 שאמר התלמיד בפה מלא שהוא מוחל. 
הקוה"ט  והפטיר   מפורסם  רבינו  הזה  הסיפור  מעט,  זיע"א:  שונה  באופן 

זצ"ל הראה לי כתב יד שבו כותב בנו  ר' שלמה בוימגארטן  אמנם מו"ר הגה"צ  
 של בעל המעשה את הסיפור כפי ששמעו מאביו בעל המעשה. 

 צדיק גוזר
מ  שטערן  שמעתי  בצלאל  לבן  ר'  קרוב  זקן  יהודי  לו  שסיפר  מלונדון,  ז"ל 

היו   כשהדרכים  ב'פרעשבורג'  ברחוב  בחורף  פעם  הלך  שבצעירותו  שנה,  מאה 
שאינו מצליח לחצות את הרחוב מפני  מרן זי"ע  מלאים ברפש ובוץ, וראה את  

והעבירו את הרחוב,  מרן זי"ע  הרפש והבוץ, ומיד רץ ונכנס לתוך הבוץ וסייע ל 
)בני תחיה מאה ואמר לו: 'מיין קינד! הונדערט יאר זאלסטו לעבן'    מרן זי"ע ובירכו  

ז"ל: איך בין נישט מוותר אויף קיין איין טאג,  לר' בצלאל  , ואמר אותו זקן  שנה( 
 ואכן נפטר כשמלאו לו מאה שנה.

 המצוה ליום הכיפורים
דושינסקיא  הגה"ק   לספר  מהרי"ץ  בהסכמתו  כותב  ירושלים  גאב"ד  זצ"ל 

וז"ל: שמעתי מרבים וכן שלמים  מרן זי"ע  שבו נקבצו תולדות חיי  'זכרון משה'  
אש   וממש  מראהו,  מאוד  נורא  היה  מנחה  תפילת  אחר  הכיפורים  יום  שבערב 

נפלא   חרוץ  המופלג  הרב  אצל  המשמש  בא  ופתאום  סביביו,  מו"ה  ליהטה 
ווינדער  ואמר    אברהם צבי  נישואין,  והגיע כבר לפרק  ז"ל שהיה תלמיד מופלג 

הולך  החתם סופר  י קוראו. ויחרד... וברתת וזיע הלך ופתח את הדלת, ו לו שהרב 
, ואמר לו:  חתם סופר בחדר אנה ואנה, והוא היה מלא פחד, ופתאום ראה אותו ה 

אני רוצה שתסכים למה שאני מבקש ממך... יש כאן יתומה ואין מי שישתדל  
ך דאגת  בעבורה להשיאה ואני רוצה שתשא אותה... ואני מבטיחך שלא יהיה ל 

,  החתם סופר פרנסה! אמר התלמיד: אני מרוצה! ומיד היתה צהלה ושמחה בפני  
 ואמר בשמחה: מצוה זו אני נוטל עמי ליום הדין ע"כ. 

 חרדה בזלזול כבודו ח"ו 
האדיר   קרייזווירטה  הגאון  חיים  שפעם  ר'  סיפר  אנטווערפן  גאב"ד  זצ"ל 

הגדול   הגאון  קוטלר  הזכיר  אהרן  ל ר'  ישיבת  ראש  בשיעורו זצ"ל  עיקוואד 
זי"ע קושיא בשם   ובאותה שעה    מרן  עליו קצת שלא בדרך כבוד,  אך התפלא 

זצ"ל במה שלא דיבר  ר' אהרן  אירע לבתו תאונה קלה, ותלה זאת הגאון הגדול  
 באופן הראוי לו.מרן זי"ע  על  

 לא התפלל על זש"ק 
לא היה ילדים מזיווגו הראשון, עד שנפטרה אשתו ונשא אשה  מרן זי"ע  ל 

ילדיו, ופעם כתב  ש  יותר מבן חמישים נולדו לו  במכתב  מרן זי"ע  ניה, ובהיותו 
הוא   לילדים,  שיזכה  עבורו  שיתפללו  מרבותיו  ביקש  לא  שמעולם  הטעם  כי 
ידי תפילתם שבוודאי תעשה פירות יגרמו שתמות אשתו,   משום שחשש שעל 

זה כבקשה ש  הרי  וכיון שיתפללו בעבורו,  יכולה ללדת,  היה  היא לא  תמות  כי 
 אשתו, ולכן לא ביקש מעולם על דבר זה. 

שכתב לאחד מאוהביו: הנה נדר גדול נדר לאלוקי  מרן זי"ע  וזה לשון מכתב  
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נתן   הגאוןישראל לשלוח להתפלל ולהתטח על קבר איש אלוקים קדוש מ"ו   )ר' 

וכו זצ"ל אדלר(   רזא דנא  ולבקש רחמים על  ידו  , להתפלל  והנה ביצקי מים על   ,'
בתחילת בואו ל'באסקאוויטץ', לא היה לו כי אם בן קטן ובת אחת כמו בת י"ב  
שנה, אהובה לו במעשיה, כאמה כן בתה, אי אפשר לספר שבחה, ובעוונותינו  
הרבים מתה שם, ולא דמע עינו, והיה מצדיק הדין בשמחה גדולה ונפלאה אשר  

ש  בתפילת  דוגמתו  ממנו  ראיתי  לכהן לא  לעלות  רגיל  היה  והוא  תורה...  מחה 
ה'שבעה' לא מנע עצמו מהנ"ל  וגם באותו השבת שבתוך  ולמפטיר בכל שבת, 
אז, ובאומרו ההפטרה זלג דמע אחד מעיניו וקבלו בידו, ומיד חזר ונהפך לאחר,  
ושוב לא נראה בו שום רמז עצבות, ולא הזכיר שמה כלל, ולא היה לו ולד אחר  

לזה שום תחבולה, גם כי לדעתי חדל ממנה אורח, ולא רצה לעולם, ולא עשה  
יגרום מיתה לאשתו   ח"ו  יותר  קל  כי חיש  הטבע,  לשנות  להטריח כלפי מעלה 
אשתי   על  רחמים  לבקש  זצ"ל  ממנו  ביקשתי  לא  אנוכי  גם  ומפני  חלילה, 
הראשונה זצ"ל, מטעם הנזכר לעיל, וכל שאין דוחק השעה אין השעה דוחקתו  

סד.(  לב ,  )ברכות  לשבורי  הרופא  הוא  שמו,  יתברך  לפניו  והצלה  רוח  והרבה 
 והמחבש לעצבותם, הוא יגדור פרצתם, ויבנה חרבתם, ונס יגונם ואנחתם, ע"כ.

 תורה מטהרת ואינה מזיקה חלילה
זי"ע   מקדשת  מרן  התורה  כי  סבור  והיה  נדה,  מסכת  תלמידיו  עם  למד 

  ף ואין חשש בדבר, וכנראה לכך נתכוון במה שכתב בסו   -ומטהרת את המוח  
הגונים  תלמידים  עם  וכו'  נדה  מסכת  "סיימנו  הלשון:  בזה  לנדה  החידושים 
הם   קל  בית  העולה  בסולם  עלולים,  וקדושה  טהרה  לקבל  ומסובלים,  אלופים 

 עולים".
רצו להדפיס ולתרגם את הש"ס לשפת 'דייטש', וכתב  מרן זי"ע  שבימי    וידוע

של  זי"ע    מרן במכתבו  מבואר  מהטעמים  ואחד  לדבר,  מתנגד  צבי  שהוא  הג"ר 
לעהרן   שכתוב  הירש  מה  הגוים  יבינו  זה  ידי  שעל  מכיון  מאמסטארדם:  זצ"ל 

 בגמרא, ויוציאו לעז על חינוך ישראל שהוא שלא כדת, שלומדים דברים כאלו
 עם צעירי הצאן, ובאמת הם אינם מבינים שהתורה מקדשת ומטהרת את האדם. 

 וזרעו לברכה
התאונן פעם לפני    מרן זי"ע זצ"ל סיפר ש ר' שלמה בוימגארטן  מו"ר הגה"צ  
מתלמידיו,   אורנשטיין  אחד  אברהם  חיים  חיים  בארטפעלד  הג"ר  אב"ד  זצ"ל 

מתלמידיו,   אורנשטיין  אחד  אברהם  חיים  חיים  בארטפעלד  הג"ר  אב"ד  זצ"ל 
חינוך  ו מן להשקיע בגידול  על התורה, שאין לו מספיק ז דברי אברהם  ובעמח"ס  

ילדיו כראוי, והרגיע התלמיד את דעת רבו, והזכיר לפניו את הפסוק "כל היום  
לברכה"   וזרעו  ומלוה  כו( חונן  לז,  'כל  )תהילים  את  ומלוה  שחונן  שמי  והפירוש,   ,

היום שלו' עבור אחרים לכבודו של הקב"ה, אזי יהיה בטוח שמן השמים ישגיחו 
 לברכה.שיגדלו זרעו  

כאשר התחילו הצרות במדינת 'דייטשלאנד' בשנת תרצ"ג, נמלטה משם לעת  
מרת   האלמנה  פרייז  זקנותה  מרתרחל  הרבנית  של  בתה  שהיתה  שמחה    ע"ה 

, יחד עם בתה, ובאו לדור בבית הורי זצ"ל למשך  מרן זי"עע"ה בתו של    לעהמאן
עיר בני  כל  עם  יחד  נמלטה  תש"א  בשנת  המלחמה  ובשנות  'פעזינג'  תקופה.  נו 

מ'פרעשבורג'  היהודים  את  ימ"ש  הרוצחים  הרשעים  וכשגרשו  ל'פרעשבורג', 
יכולה ללכת, ואמרו לה שיביאו מכונית   למחנות ב'פולין', ראו שהיא חלשה ולא 

ר' אהרן גרינהוט נתיים הגיע לשם העסקן הגדול בהצלת נפשות  ילקחת אותה, ב
העיר   אנשי  מחשובי  אחד  לו  וסיפר  שטערן  דודי    -ז"ל,  שלמה  בנימין  ז"ל,  ר' 

'בעבורה   רם:  הלה בקול  והכריז  סופר,  החתם  נכדת  לקחת את  רוצים  שהרשעים 
עצ סופר  החתם  לפלא,  מצריך  ויהי  לקחתה,  חזרו  לא  שהם  הוי  וכך  לדאוג!',  ו 

קברה   על  הייתי  אני  כבוד,  מנוחתה  ושם  ב'פרעשבורג',  לחיות  עוד  והמשיכה 
 זי"ע. ה'כתב סופר' מאחורי דודה מרן   ב'פרעשבורג' והיא קבורה שורה אחת 
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