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 דברי אלקים חיים
 גתשל" אליל שב"ק ב

משה לכל זקני ישראל ויאמר  ויקרא

אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם 

. ימי השובבי"ם )יב, כא(ושחטו הפסח 

ימים מסוגלים מאד לקדושה וטהרה, 

לתקן פגם היסוד לקדש החותם, סגולה 

גדולה לזה היא שמירת שבת, כידוע 

מספה"ק אשר שבת זמן מסוגל 

המעור, משה סוד השבת, לקדושת 

כמאמר אבי הק' זי"ע מש"ה נוט' 

ש'בת מ'כל ה'מעשים, ויקרא משה לכל 

זקני ישראל, זקני היינו זה שקנה חכמה 

, משה רבינו צדיק הדור )קידושין לב:(

אומר לזה הרוצה לקנות חכמה, לידע 

מה לעשות למען קדושת היסוד, הר"ת 

ו'יקרא מ'שה ל'כל ז'קני עה"כ גימ' 

עה"א, באם רצונך להתקדש  יסו"ד

במדת יסוד סגולה לזה הוא ויקרא 

משה, ויקרא מלשון יקר וחביב, משה 

סוד השבת כנ"ל, שהשבת תהא יקרה 

וחביבה עליך כדבר חשוב שאין מוסרין 

אותו בעד שום תמורה שבעולם, 

להתענג על ה' ולשמוח במלכותו, אז 

ויאמר' אלהם' ס"ת גימ' עמל"ק, 

ותרפה קליפת רכה, תרכך  -אמירה 

עמלק שורש פגם היסוד, אשר קרך 

בדרך, עמלק כל מטרתו להכשיל את 

האדם בחטא זה, ובכח קדושת השבת 

מבטלים קליפת עמלק, ומביאים קדושה 

בכל הדברים החמריים דברי הרשות, 

ואפילו הדברים ההכרחיים לצורך קיום 

הגוף, כגון משא ומתן אכילה ושתיה 

ויה לשמו וכדומה, הכל יהא בכוונה רצ

יתברך, ולא לשם מילוי תאותו, וכאשר 

ויחזו  )להלן כד, יא(אמרתי לפרש הפסוק 

ויאכלו  -אף בשעת  -את האלקים 

וישתו, לא אכלו אכילה גסה לשם תאוה 

ח"ו רק בדביקות ה', וזו דרך הישרה 

בענינים הגשמיים, וכדאיתא בספה"ק 

 )כי תצא(תורת חיים לזקיה"ק זי"ע 

לא למד  אשר דוד המלך ע"ה

)אבות מאחיתופל אלא שני דברים בלבד 

, פי' זאת למד שאין בין כל פ"ו מ"ג(

עניני עולם הזה רק שני דברים בלבד, 

או שהוא בגדר מצוה כשמקיימן לשם 

שמים, ואם אין זה מצוה מיד הוי 

עבירה, אין מושג של דבר רשות, ובזה 

 )ב"ק קטו.(אמרתי לפרש מאמרם ז"ל 

נה, אשר הכוונה יאוש ושינוי רשות קו

ליאוש מעניני עוה"ז ומשנה דברי 

הרשות שלא יהיו באופן פחות וגרוע 
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רק יעלו לקדושה, אינו משאירם בגדר 

מותר לעשותם מתוך תאוה רק מכוין 

בהם לשם שמים, עי"ז יכול לקנות 

 לעצמו חלק לעוה"ב.

עיקרי התאות הם בלחם כסף  והנה

משגל, והכל צ"ל לשמו יתברך, וכדברי 

הק' הצמח צדיק זי"ע על  אא"ז

וספרתם לכם,  )ויקרא כג, טו(הפסוק 

לכ"ם נוט' ל'חם כ'סף מ'שגל, 

וספרתם מלשון ספיר ויהלום, תביאו 

אור בתוך הדברים הגשמיים להעלותם 

אל הקדושה. וזהו משכו וקחו לכם, 

פירש"י משכו ידיכם מע"ז וקחו לכם 

צאן של מצוה, יד רומז לרשות ע"ד 

ע"ש בפירש"י ד"ה  -)ב"מ י: הגמ' 

ידו רשותו, משכו דברי הרשות  משום(

מהסט"א  -שלכם מידי עבודה זרה 

רח"ל, ואפילו בשעה אשר קחו לכם, 

לוקחים לעצמכם עניני לכ"ם שהם 

ל'חם כ'סף מ'שגל, אשר מן הנמנע 

למשוך ידו מכל וכל, כי כך גזרה 

חכמתו יתברך, ברם משכו מהם 

הנאתכם וטובתכם העצמית, לא להיות 

משוקע ראשו ורובו איך ליהנות יותר 

ויותר מעניני עוה"ז, רק לעשותם 

כאילו כפאו שד, ובזה מ'שכו' ו'קחו' 

ל'כם' הר"ת אתוון מו"ל, והס"ת גימ' 

, תמולו )כבפתח אליהו(ב"ן, בינה לבא 

ותסורו ערלת הלב מקור התאות, צאן 

למשפחתיכם רומז על הצאן קדשים 

שו שידמו בדרכם למשפחתיכם ולא יחפ

להם דרכים חדשים מקרוב באו אשר 

לא שערום אבותינו מעולם, כמו שאנו 

רואים כיום בעוה"ר אצל הרבה מבני 

עמנו שהדור הצעיר מחפש לו דרכים 

חדשות אשר לא לרצון יעלו לה', 

אומרים שאבותיהם בטלנים מהדור 

הישן שכבר חלף עבר, וזהו שפירש"י 

שה לבית אבות, שה  -למשפחתיכם 

, )ירמיה נ, יז(פזורה ישראל  היינו שה

ר"ל שיהיה לבית אבות שילכו בדרכי 

אבותיהם ולא יסטו מהם בשום פנים 

ואופן בשום ענין, ועל ידי זה יקויים 

בנו ו'שחטו' ה'פסח' ר"ת אתוון ו"ה 

שיתמלא שם הוי"ה ב"ה, וס"ת עה"כ 

גימ' הר"ת ו'זוכר ח'סדי א'בות, 

הס"ת וזוכר' חסדי' אבות' עה"כ גימ' 

ר"ה, ע"י לימוד התורה וקיום תו

התורה בכל מעשינו יזכור לנו השי"ת 

חסדי אבות, ויקיים בנו ומביא גואל 

 לבני בניהם במהרה בימינו אמן.
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מפרש  זי"עה'אמרי נועם' זקיני הק' 

עה כי אני בא אל פר ב(-)י, א הפ'

הכבדתי את לבו וגו' ולמען תספר 

ע"פ דברי האר"י הק'  באזני בנך ובן בנך,

בגודל  )לקוטי הש"ס, פי' מאמרי חז"ל(

עדיין שהפלגת הבל פיהם של תינוקות, 

לא פגמו בפיהם ולא כיזבו בלשונם, כי 

ההבל שלהם עולה לרצון לפני השי"ת 

 משא"כשאינו בכוונה דליבא,  אף

פגמו בשפתם, אין די הגדולים שכבר 

לימוד תפילה ובהבל פיהם לבד, ב

תורה, כי כבר פגמו ההבל בחטאי ה

האדם, רק אם עושין בכוונת הלב אז 

כי החטאים הם בלא  ,עולה לרצון

רעותא דליבא, רק בלי שכל ודעת, כמו 

אין אדם חוטא  )סוטה ג.(שאמרו חז"ל 

 .אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, ע"ש

', היינו הגדולים וזהו 'בא אל פרעה

שכבר באו בשנים לפגום פיהם 

שדרשו בספרים  ,בחטאם, וזהו פרע"ה

פ"ה ר"ע, ואז התיקון 'כי אני הכבדתי 

את לבו' דייקא, שאין אני מתכבד 

במצותיו ובתורתו רק ע"י לבו, שיעשה 

הכל ברעותא דליבא, ולא יהא מן 

השפה ולחוץ, אבל 'למען תספר', 

אזני בנך ובן 'ב רק ר בפה לבד, הואוסיפ

בנך את אשר התעללתי', לשון עולל 

להם די בהבל  ,ויונק, בניך התינוקות

 פיהם לבד, עכתודה"ק.

רחמנא ליבא בעי, כשעושים רצון 

כוונת הלב, מ'דארף  תהבורא ב"ה נדרש

 בבחינתאריין לייגען הארץ, אל יהא 

 'בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני'

ת ויום מצו, שהתפילה וק)ישעיה כט, יג(

הבורא ב"ה הוא רק מן השפה ולחוץ, 

מי שחסר לו כי בקרירות ואדישות, 

חמימות והתלהבות, להט יקוד אש, 

הוא ככלי ריק, א ליידיגע נשמה, 

כשהאדם נעמד להתפלל לפני השי"ת, 

והודאה  חלומר פסוקי דזמרה, שב

להבורא ב"ה, ישים לבו למה שמוציא 

בפיו, הרי הוא מהלל ומשבח את 

רא כל עולמים, רם ושליט על כל הבו

עלמין, והיאך יהיו מחשבותיו נתונות 

לדברים אחרים, משוטטות אנה ואנה, 

)שער 'חובת הלבבות' כמו שממשיל ה

 שולחן השניבשיחת קודש 
 ב"נתש אבשב"ק ליל 
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לעבד ענין זה  חשבון הנפש פ"ג, והט'(

ביתו וציוה לאשתו ובני  לאשבא אדוניו 

ביתו לכבדו ולעשות לו כל הצטרכותו, 

עסק ואילו העבד בעצמו הלך לו ו

בשחוק ושמחה, ולא שירת את אדוניו 

ולא כיבדו בעצמו כמו שראוי לעשות, 

וכאשר אדוניו ראה זאת קצף עליו ולא 

קיבל כבודו ועבודתו, אלא השיב לו 

הכל בפניו, ואם במלך בשר ודם כך, על 

אחת כמה וכמה במלך מלכי המלכים 

הקדוש ברוך הוא, יש לו לאדם 

 להתאמץ שלבו ומוחו יהיו אדוקים

בכוונת התפילה כדי שתקובל לפניו 

 יתברך.

עוד זאת ישים אל לבו, היאך יתכן 

שיתנהג עם בוראו באופן שלא נכון 

להתנהג אפילו עם בני אדם בשעה 

'חובת שהוא זקוק להם, כמובא ב

 )שער יחוד המעשה פ"ה( הלבבות'

שיחשוב בנפשו שאם היה מבקש 

דהו בקשה מסוימת, ויבקשנה -ממאן

יחשוב כלל בזה, והלה בפיו ולבו לא 

ו, ובודאי ב יכיר זאת עליו, הלא ימאס

שלא ימלא את משאלתו, על אחת 

כמה וכמה באם הלה יודע שבעת 

שהוא מבקש ממנו את משאלותיו הינו 

חושב בדברים שאינם לרצונו כי אם 

להיפך שמקציפים ומרגיזים אותו, 

 מלאודאי ובודאי ישנאנו ויסרב ל

ם מבוראו , והיאך לא יבוש האדתובקש

להתנהג עמו באופן כזה שלא היה 

עם בשר ודם, כיצד לא בו אף מתנהג 

 ',יתבייש לומר 'יהי כבוד ה' לעולם

ישמח ה' במעשיו', 'אשרי העם שככה '

אלקיו', ולבו בל  'אשרי העם שה' ',לו

עמו, מחשבותיו עסוקים במסחריו 

 .נים אחרים זולת כוונת התפילהיובעני

בונן נא, כיצד מלאכים שרפים ית

ואופנים אינם יכולים להלל ולפאר 

ולשבח את הבורא כל עולמים בכל עת, 

חיל ורעדה רתת וזיע יאחזום באמרם 

באות מלא כל -קדוש קדוש קדוש ה' צ'

, ואילו האדם קרוץ 'הארץ כבודו

יכול לעמוד שמחומר, גלום מגוש, 

ולסדר שבחו של מקום, לרומם ולהלל 

, ודאי ובודאי בכל עת ב"האת הבורא 

שאם יעמיק מחשבתו בזה יתפלל 

באופן אחר לגמרי, לבו יתלהב ויתלהט 

ביקוד אש בעת תפילתו, מחשבתו 

, ה"רא בתהא אז אדוקה ודבוקה בהבו

)שער חשה"נ  'חובת הלבבות'כמובא ב

'כי התפילה אינה כי אם כלות  שם(

הנפש אל האלקים', דאס נפש זאהל 

ן הייליגען זיך אויס לאזען פאר
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באשעפער, 'וכניעתה לפניו', זיך מכניע 

זיין פארן הייליגען באשעפער, 'עם 

רוממותה לבוראה' מרומם זיין דעם 

 הייליגען באשעפער.

האדם מורכב מגוף ונשמה, הגוף 

ניזון מדברים גשמיים והנשמה ניזונית 

מדברים רוחניים, ושורת הדין נותנת 

שלכל הפחות ישתוו צרכי הגוף 

ה, ברם כאשר יתבונן האדם והנשמ

ויעשה חשבון מדוקדק על הליכותיו 

וסדר יומו, יווכח לראות שאת צרכי 

סיפוק גופו הוא מספק בשופי ואילו ב

צרכי הנשמה הוא ממעט, והלא 

הנשמה חשובה פי כמה וכמה מהגוף, 

הגוף אינו נצחי, ואילו הנשמה היא 

נצחית, ואם נוהגים בהשתדלות מרובה 

 שיש, ודאי ובודאי עבור צרכי הגוף

ת את סיפוקי וצרכי ולהשתדל למלא

באם היה האדם נותן לגופו  .הנשמה

שהוא נותן כמו מזון באיכות כזו 

לנשמתו, היה גופו דוחהו ולא היה חפץ 

לקבלו, והיאך לנשמתו הוא מסתפק 

תפילה להאם  כגון בענין התפילה, ,כךב

כזו תיקרא תפילה, הלא תפילה 

 ,בא בספה"ק, כמו'דביקות'פירושה 

'נפתולי אלקים  )בראשית ל, ח(עדה"כ 

נפתלתי', ופירש"י שם שהוא מלשון 

אדוק  להיותהאדם על חיבור ודביקות, 

ומחובר בהבורא ב"ה בעת שהוא 

מתפלל, ואילו הלה חוזר מתפילתו 

וא הכשהטלית ותפילין תחת שחיו ו

הלא כבר 'מרוצה, לבו טוב עליו, 

 ' יאמר לעצמו ולסובביו.התפללתי

הנשמה רעבה וצמאה, אמנם לא 

למאכלים גשמיים, כי אם לדברים 

רוחניים, וצריכים לספק לה תפילה 

בהתלהבות וחיות, א לעבעדיג 

 דאווענען.

באם האדם היה מתבונן ועושה 

חשבון נפשו על כל האמור, היה אוחזו 

רתת וחלחלה בראותו היאך הוא 

מתנהג בעת תפילתו, ועד כמה הוא 

התפילה, דא עקא  נסוג אחור בכוונת

הרע אינו מניחו לעשות חשבון -שהיצר

הנפש, מטרידו בשטף מרוצת החיים, 

עד שאין סיפק בידו להתבונן על נכון 

בהתנהגותו, ָאפס הזמן ללמוד ספרי 

יראה, ספרי מוסר וחסידות, ס'זאל 

, ער זאהל אְפּאיהם עפענען דעם קָ 

וויסען וואו ער שטייט אויף דער 

אך לולי עולמו, וועלט, מה חובתו ב

אינו חלי ומרגיש מה חסר לו, הלימוד 

 .נדמה לו שדרכה ישרה ואין בו מתום

דאס איך דער ברָאך פון דער וועלט, 
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שלא לומדים ומעיינים בספרי מוסר 

וחסידות, כמו שהתבטא זקיני הק' 

א 'זי"ע בדרך צחות,  ה'אהבת ישראל'

ערליכער יוד איז דער וואס לערנט 

 כי מאחר, 'וסרנישט קיין ספרי מ

שאינו מעיין בספרי מוסר אינו רואה 

בעצמו פגם וחסרון, וסובר 

א 'שהתנהגותו היא הדרך הנכונה, 

תלמיד חכם איז דער וואס לערנט 

, מי שנכנס לעסק לימוד התורה, 'נישט

קשה לו פירוש דברי התוס', אינו מבין 

על בוריו סוגיא פלונית, ולא נתחוורו 

נוכח הוא בעיניו שיטת הראשונים, 

ים מני התורה ה היא רחבלראות ש

מני ארץ, אולם מי שאינו לומד  ארוכהו

כיום מי שיודע  .לא קשה לו מאומה

ללמוד במקצת כבר יכנוהו בתואר 

'הגאון', לא כן היה בדורות הקודמים, 

די גדולים פון גאליציה ידעו את כל 

הש"ס דיבורי רש"י ותוס' בעל פה, 

אים על בכל ספרי הפוסקים היו בקי

 פה, דאס הייסט געקענט לערנען.

לפעמים נכנסים אלי הורים ופיהם 

מלא תהלה על בניהם אשר 'הם 

יודעים ללמוד', אמנם ווען איך קוק זיי 

אהן זעה איך שוין אלעס, אלו אנפין 

יש להם, מסופקני אם הדבר נכון לפי 

מהללו, ברם אף לו יהיה כדבריו אשר 

לא הוא מופלג בלימוד, מכל מקום ה

חסר מאתו קדושה וטהרה, היכן היא 

דביקות הבורא ב"ה, החמימות 

וההתלהבות, האם מאליהם יבואו אל 

הנער הלזה, עמל ויגיעה רבה נדרש 

, ואילו הלה מרוצה אתלהשיג כל ז

ומסתפק בזה אשר הוא יודע ללמוד, 

 יראת שמים מה תהא עליה.אך 

נכנס אלי אברך מחוץ  אחרונהל

ת מודרני, לארץ, שמלפנים היה קצ

ואילו כהיום נתקרב לדרך החסידות 

כי  ,ואף הולך בלבוש חסידי, וסיפר לי

תקרב לדרך החסידות היה נ בטרם

חותנו רגיל להעיר לו שחסר לו 

חמימות והתלהבות, ואילו הוא לא 

חותנו חפץ ממנו, הלא הנני מה הבין 

לומד ומתפלל ומה חסר לי, ברם 

אחר שזכה להתקרב לדרך החסידות ל

מבין הינו מה חסר לו, וכפי  כבר

 )י, ד(עה"פ ]בדא"ח[ שהזכרנו מקודם 

, מח"ר אתוון רמ"ח, 'הנני מביא מחר'

אשר עבודת השי"ת צריכה להיות 

ברמ"ח אברים, כל עצמותי תאמרנה 

ה', בחמימות והתלהבות, ביקוד אש, 

 ולא כמצות אנשים מלומדה.
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 לחם לאכול ובגד ללבוש

...בשבוע שעבר שוחחנו בענין 

 הפסוק פי'זי"ע אאמו"ר הק'  .המותרות

 ממנו ,'ולא תותירו ממנו' )שמות א, י(

אל  :, הכתוב מזהיר אותנוממוןאותיות 

 - תותירותבזבזו את כספכם עבור 

ת עצמכם א, אל תשקיעו מותרות

ירוש את הפדא עקא ש .במותרות

והכוונה של המושג 'מותרות' מפרש כל 

 . אמנם ישאחד לעצמו, לפי מה שנוח לו

כל דבר שאינו לחם לאכול כי לדעת, 

ובגד ללבוש, וכל רצונו בדבר זה הוא 

 ין, ובגרק משום שראה אותו אצל חברו

כגון זה מטבח  :הוא מודאג ומתוח כך

 ,חייב אני לקנות זוגון דירה כ ,אני צריך

 .א מותרותזה נקרהרי 

 ושמרתם מאוד לנפשותיכם

)רוצח ושמירת נפש פי"א  הרמב"םפסק  

וכן כל מכשול שיש בו סכנת ', ה"ד(

שמר ינפשות מצות עשה להסירו ולה

 אמרשנ ,זהר בדבר יפה יפהיממנו ולה

'השמר לך ושמר נפשך'  ט( ,)דברים ד

ואם לא הסיר והניח המכשולות 

המביאין לידי סכנה ביטל מצות עשה 

 וקשוה, ע"כ. לא תשים דמים'בר ועב

)עי' מנ"ח מצוה  האחרונים על הרמב"ם

תקמו אות יא, מהרש"א ברכות לב: ח"א ד"ה 

בהמשך הפסוק 'רק השמר  לא, הכתיב(

לך ושמר נפשך מאד', כתוב 'פן תשכח 

את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו 

מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך 

דת לפני ה' ולבני בניך, יום אשר עמ

בענינים אלקיך בחרב', הרי שמדובר כאן 

העומדים ברומו של עולם, עיקרי הדת, 

לשמור נפשו לבל ישכח דהיינו החיוב 

 כיצדאת מעמד הר סיני אשר ראו עיניו, ו

כאן הרמב"ם איסור הנוגע מ למד

מסכת ב כן יש להקשותו .לשמירת הגוף

אהא דאמרינן שם במתני'  )לו.(שבועות 

ת עצמו וכו' עובר בלא 'והמקלל א

תעשה', 'אמר רבי ינאי וכו', דכתיב, רק 

י בנפשך מאד, וכדר השמר לך ושמור

אבין אמר רבי אילעא, דאמר, כל מקום 

שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל', אינו אלא לא 

הרי הכתוב מדבר שתמוה, יש לו .תעשה

 שמירת הגוף.משמירת הנפש, ולא מ

חשבתי לתרץ את הקושיא בדרך ו

, דבר משני הענייניםשהפסוק מאפשר, 

, שמירת הגוףרק השמר לך' קאי א'

שמירת , היינו 'ושמור נפשך מאד'

 רק, 'רק השמר לך' :, ואמר הכתובהנפש

 חובגימ' במ"ק  השמר לך, יצרגימ' 

השמר לך מידי היצר ואל עה"א, 

, ואז יתקיים תשקיע את עצמך בחובות

 משולחן גבוה
 חובות וממותרות פנינים יקרים בחובת ההתרחקות מצבירת

 - ד -
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כי בזה , 'ממילא 'ושמור נפשך מאד

רת הגוף, שלא לשקוע שתשמור שמי

 בחובות, תשמור גם על נפשך.

 מוציאין את האדם מן העולם

בעל שנעשה נכנס אלי השבוע אברך 

חוב, וסיפר לי, כי התיישב ללמוד, אולם 

, כי ראשו ומוחו שקועים עלה בידולא זה 

 -אמר לי האברך  -בחובות, החלטתי 

להינפש יום אחד, ולמחרתו אנסה שוב 

, כך עשיתי, ןלהתיישב ללמוד, אכ

אך  ,ולמחרתו התיישבתי שוב ללמוד

לשוא, הראש אינו קולט את הגמרא, 

כשאני נכנס לביהמ"ד להתפלל, מתחיל 

 ת.ולחשוב, ממי אוכל ללו מעצמו המח

עת על אדם שהגיע כאינני מדבר 

גם אז אין ש ע"פא ,לפרק נשואי ילדיו

 ,לאדם לשקוע בחובות על ידי המותרות

גיע לזמנים אלה, מי שעדיין לא ה מנםא

ישקע בחובות המטרידים את  מדוע

פנוי לא לתורה  לא יהאמוחו, וראשו 

משום נובע כל זה ו .ולא לתפלה

 מתנהלים לפי איך שייראו אצלחיים הש

 ווזהשגם לי יש, הלה שיראה כדי הזולת, 

קנאה ותאות הכבוד, שרוצה למצוא 

 .חן בעיני אחרים

 הסתפק במועט

נינו במה שש ויש לרמז כל זה

רבי יוחנן בן זכאי ש )ב, ט( אבותבמסכת 

צאו וראו 'אמר לחמשת תלמידיו, 

 ,'איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם

מפרש ו .'עין טובה'רבי אליעזר אומר 

ואינו מסתפק במה שיש לו, 'הרע"ב, 

, ואינו מקנא מבקש דברים יתרים

ברם  '.כשרואה שיש לחבריו יותר ממנו

ומה  מדת עין טובה מדה קשה היא,

יעשה אדם שלא זכה לה, לכן בא רבי 

יהושע ומוסיף על דברי רבי אליעזר 

הדבק עצמך לחבר  ,'חבר טוב' ואמר,

טוב והוא כבר יחדיר בך שאין לרדוף 

א דבר הקנאה היאמנם  .אחרי המותרות

יש בו יותר שההוא לקנאות ב, טוב מאד

, מדותיו מתוקנות ימניראת שמים מ

קנא בזולת, יותר, בענינים אלה כדאי ל

הוסיף רבי יוסי ואמר, שעדיין נחוץ ולכן 

כדי  ,'שכן טוב'מאד שיהיה לך 

אצל השכן  שבדברים רוחניים יסתכל

לכן נחוץ ו .'מה נעשה אצל השכן'הטוב 

ערליכער יוד, מסתפק מאד שכן טוב, 

רבי שמעון אומר  .במועט ושמח בחלקו

עבור מי שלא דהיינו 'הרואה את הנולד', 

ל העצות הקודמות, אומר רבי הועילו לו כ

 מהשמעון שיביט ויראה את הנולד, 

שרוצים לחקות את  נולד כתוצאה מכך

אחר כך הלא  ,הזולת ושוקעים בחובות

רבי  .סובלים יסורים ועגמת נפש

אדם זקוק ללב  ,אליעזר אומר 'לב טוב'

ונטל החובות לב בריא,  ,כפשוטו ,טוב

עלול להשפיע, לפעמים, גם על הלב, 

בשבוע זה בלבד שמעתי על מספר  .ח"ו

, החובות שהזיקו ללב מקרים כאלה

מזיקים מאד לבריאות, איך יכול אדם 

הרי ממש היא עצמו, זו  לעלהתאכזר 
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המשך וכן היא כוונת  סכנת נפשות!

צאו וראו איזוהי דרך רעה 'המשנה, 

רבי שמעון  ' וכו',ק ממנה האדםחשיתר

אומר הלוה ואינו משלם, אחד הלוה מן 

 אדם כלוה מן המקום ב"ה, שנאמרה

לוה רשע ולא ישלם וצדיק ')תהלים לז, כא( 

כך מעורר אני ומתריע, ול '.חונן ונותן

 לגמרי מלרדוף אחרשצריכים להפסיק 

 עניני המותרות, ולהתרחק מהם. 

 לבני אני צריך

אינני  :אומריםשהורים רבים ישנם 

טורח עבורי, אני עושה זאת עבור ילדי, 

 ?עליהם לסבול כך בורשע ומה אשמ

ההוא, המרצפות בדירתו יפות יותר, 

למה לא יהיה כך אצל ילדי. הרי מגיע 

על זאת זועק אני, וכי כך  ?להם

, הלא גם להם יהיו אי"ה ילדים, מחנכים

וגם הם יצטרכו להעניק כל זאת לבניהם, 

וכי צריך האדם האם הגיוני הדבר, 

עד  ?להתאמץ מעל ומעבר לכוחותיו

עד כמה  ?ים להעניק לילדיםכמה חייב

הבן חייב  ?צריכים להתמסר עבורם

להבין שאביו טורח ומתאמץ בגלל 

וכי כך  .צריך ימר לו, אינניאהחובות, ו

מחנכים, שהאב והבן הינם שני דברים 

הבן  ?נפרדים, שאין להם שום שייכות

הרי זהו דורש מאביו 'הב הב', אמנם 

 אביך, והחובות יזיקו לו בסופו של דבר,

מי שידו משגת, ויש לו השפעות  תינח

לבנו הרחבת  ורוצה להעניקטובות, 

הדעת, אבל זה שאין ידו משגת, האם 

זהו היחוס של ילדיך, שיש להם כמו 

, אחריםשמים כ ייהיו ירא ?לההוא

, זה צריך להיות םקדושים כמוה

 .היחוס של הילדים

 אך טוב וחסד ירדפוני

אתוון  לא ,ם'לא כן לכו נא הגברי'

, גם כאשר יש חסדעה"א גימ'  כן, ל-א

צריך לאדם רק לחם לאכול ובגד ללבוש, 

 ית' חסד הקל והוא לדעת שזה

הקב"ה מעניק לכל  .ולהודות לו על כך

אחד ואחד, ברם אף זה שיש לו פחות, 

והוא חייב אינו נחות דרגה בשל כך, 

זיכהו כן להיות בשמחה על מה ש

ש , אני דורחבריםגימ'  הגברים .השי"ת

עברות וזאת מן ה'חבורות' שבשיחות המ

בהן, יחדירו באברכים את דבריו של 

תירו ממנו, וולא ת :אאמו"ר הק' זי"ע

, שכל שלא לבזבז ממון על מותרות

זקוק  נונישארק אחד ידע וירגיש, לא 

אלא , ולמותרות, ונמנע מהם בעל כרח

 כל אחד ישאף, זקוק להם כלל ואינ

 מנוחת הנפש ושמחה.ל

נו על דבר כבוד שמו, שנזכה ה' יעזר

ללחום את מלחמת היצר, לשוב אל ה' 

ובחבורה  ,מתוך קדושת וטהרת האברים

יחד, ובזכות זה נזכה שכל החולים 

ם ייישנם חולים אנוש ,יתרפאו ויחלימו

 ,ר"ל, שזקוקים לרפואה שלימה במהרה

ונזכה לישועת כלל ישראל בביאת גואל 

 צדק במהרה בימינו אמן.

 (בא תשמ"טדא"ח ס"ג )
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 ובכתבי הקודש נאמר
 ודשמכתבי ק

 ובהם הדרכות ישרות ולקח טוב
 

 

 

 

 

 

 עניני הישיבה הק', והדרכת אברכים לתורה ותיקון המדות
 

אעש"ק
 

 ב"ה

 לכבוד

 האברך החסיד ,ידידי היקר

 חו"נ  ,המופלג בתוי"ש

 נרך יאיר ...כמוה"ר 
 

 גביום א' הבא ,אולם אינני יודע מה לעשות ,הצדק אתך באודת ההשגחה ,שני מכתביך קבלתי

מסתמא יסתדר הדבר אי"ה אולם  ...בשטומ"צ ועוד לא נחלט מי משגיח מתחילים אי"ה הלימודים

 לע"ע אינני יודע עדיין.

אודת הספרים מסרתי הכל לידידינו אליעזר דוד פר"מ נ"י להשיב לך תשובה תומ"י איזו גמרות 

ק בזה כי הוא בקי היטב בעניני הספרים והוא עוס ,הכל בפרוטרוט ,צריכים ואיזו מפרשים הם נחוצים

 .ומסתמא קבלת כבר מכתב ממנו

ביום א' העבר ואחכה אי"ה שיתחילו הלימודים בהתמדה הן בשיעורי  דעשינו אסיפה של אברכים

וגם חברותות קטנות בתוך החברה לדבר א' אל חבירו ענינים של תכלית הבריאה  ,הבקר והערב

ה והחסידות באמת הרעות והגרועות, השי"ת יעזור שיתחנכו האברכים בדרך התור ושבירת המדות

 ובתמים עם מדות טובות וישרות.

אנו מחכים מאד כבר לביאת כ"ק אאמו"ר שליט"א  ,הכל כמנהגו נוהג ,אפס אין חדשות מיוחדות

 בלב שמח. ההביתה

 המברכך בכל טוב ומחכה לישועה בקרב אכי"ר  זידידך עו

 הק' משה יהושע בהה"צ שליט"א

                                                 

 . פר' נח, א' דר"ח חשון תשי"ח.א

 ינו מינוי משגיח רוחני בישיבה"ק.הי. ב
 . ב' מרחשון.ג

 חבורת אברכים תושבי השיכון.. ד

 מארה"ב.. ה


