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øåäè äù÷î äùòú äøåðîä äëøé äð÷å äéòéáâ 

äéøúôë äéçøôå äðîî åéäé.'   

  

 ì"æç)àîåçðú  ïùéêúåìòäá ã( 'åäî  דרשוו

äù÷î ,øîåìë äî äù÷ àåä úåùòì ,äáøäù 

òâé äùî ãò àìù äúùòð äøåðîäïåéëå , 

äù÷úðù åì ,à"ì ùåã÷ä êåøá àåä äùî ìåè 

øëë áäæ åäëéìùäå øåàì åäåàéöåäå äîöòîå 

.'úéùòð  
  

ø÷éò éùå÷ééùòú ä éååéöä úîçî òáð  והנה

úåùòì  êåúî äøåðîä úà äù÷î áäæ ìù

 ,à÷ééãáåàìù' é"ùø áúëù åîë äðùòé úåéìåç ,

àìå äùòé äéð÷ äéúåøðå íéøáéà íéøáéà ,øçàå 

êë í÷éáãé êøãë ïéôøåöä ,àìà äìåë äàá 

äëéúçî úçà ,ùé÷îå ñðøå÷á êúåçå éìëá 

úåðîåàä ãéøôîå íéð÷ä êìéà êìéàå .' äéä äæ

 éùå÷ä ø÷éòíéð÷ úøåðî úåùòì  ìù ùåâ êåúî

áäæ, ïëå  áúëíðîà ìòá äéìë ø÷é )úåîù (àì ,äë 

äéäå' ïéðò éåù÷ äæ éôì úéùòðù äëéúçî úçà 

ìò ïë äéä êéøö äëàìîá åæ øæò 'é÷åìà . ïë ìòå

 äùî êøöåä äúùòð äøåðîäù ñð ìù òåéñì

.äéìàî  

  

úåù÷äì äæ ìòã àìä éáâ äùòî íéáåøëä  ישו

'äù÷î' ïë íâ øîàð, ãëå áéúë)çé ,äë( úéùòå' 

íéðù íéáåøë áäæ äù÷î äùòú àåíú éðùî 

úåö÷ ôëäå.'úø å íâ íù é"ùøéô éáâ åîë

äù÷î' äøåðîä äùòú íúåà  - àìù íùòú éðôá 

íîöò íøáçúå éùàøá úøôëä øçàì íúééùò 

äùòîë íéôøåö ,àìà ìèä áäæ äáøä úìçúá 

úééùò ,úøôëä äëäå ùéèôá ñðøå÷áå òöîàá ,

ïéùàøå ïéèìåá äìòîì øééöå íéáåøëä úèéìáá 

.'åéúåö÷  

  

íâùäùòîá  äéä íéáåøëääùå÷ é  נמצא

 ë"ôòàå ,äøåðîá äéäù äæä ìåãâä àì åðéöî

ù ì"æç åøîà úééùòá åðéáø äùî äù÷úðù

íéáåøëäå , íâ àìðù åðéöîñú òéé ø"ùî éùòîá

 íéñéðíúééùòá.   

  

 øîåì äæáã äî é"ôòîâá àúéààø  ואפשר

(:ä äëåñ) áåøë éàî', àéáøë åäáà éáø øîà,  ïëù

'àéáø à÷åðéì ïéøå÷ ìááá. ù àöîð'íéáåøë'  åðééä

 ,íéãìéåù äî äæ äàá ïàëåðòéîùäì äøåúä, 

ä úøåúá ìåãâ ãåñéêåðéçêåðéçù , ä åðéà íéãìé

é"ò úåùòéäì ìåëé éùòî íéñéð  åîë äùòî

äøåðîä,  íéãìéä êåðéç áééç ïôåàá ÷ø úåùòéäì

 ìùå äòéâé äù÷ äãåáò úðéçáá äùòú äù÷î'  
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 ,'íúåàù àîòè åðééäåù ì"æç åðì åøîà àì äùî

 åðéáøééðòáù éôì ,äæá äù÷úð øùôà éà åìà íéð

 ,éùå÷ àìì äùî äù÷úð éàãååáù óà ïë ìòå

åàî åðéáøíéáåøëä úééùòá ã,  òãé î"î

úëøöðå úçøëåî àéä åæä äù÷ä äãåáòäù,  éàå

 ,äéãòìá øùôàá ÷ñåòä ìë éëééðò êåðéç éð åéìò

úåçåëä éåöéî ãò õîàúäì,  ìåëé åðéàåäì òééúñ

íéñéð éùòîá  ÷ø éë ,'åãëåäå ìîòä íä äòéâé

 íéìåëéù ÷åðéúä ìù äîéìùä åúîå÷ úà øåöéì

 úà øáë íéàöåî úåàéöîä áéåçî øáãä øùàëå

äæì úåçåëääøåðîá ë"àùî , ùä ïúð íù í

éúêøá íéñéð äùòîá ùîúùäì.   

  

ãåîìì ùé úà úåùòì ø"ùî äååèöðù äîî  עוד

 íéáåøëä êåúî'äù÷î' à÷ééãá,  ãîìì àá äæù

ù ìù íø÷éò ìëù íùë íéáåøëä øáë ïåîè àöîð

 êéøöù àìà ,áäæä úëéúç êåúáíúåìâì , íâ êë

ééðòá êåðéçä éð íéëðçîä åðàåää íéëéøö íéøå

ïéîàäì,  úåçåëä ìë íéðåîè åðéãìé êåúáù

 ìåãâìå çéìöäì íéáåèääìäúìå íùì úøàôúìå 

àøåáä úãåáò úëàìî ìëáå ,ùë ïéîàð íçåëá

äæ,  íìãâì ìëåðåäáåèä êøãá íëðçì.  

  

ãçàå ãçà ìëá ùé åðéãìéá úåçåë  ובאמת

 ,íéáâùðå íéäåáâ äîë òåîùì éúéëæù åîëå

 íéîòô ïøîî ïøîî ïøîî ïøîî åðéáø ÷"äøä åðéáø ÷"äøä åðéáø ÷"äøä åðéáø ÷"äøäìàøùé úéáäìàøùé úéáäìàøùé úéáäìàøùé úéáä     ,ò"éæ ,ò"éæ ,ò"éæ ,ò"éæ

 ,åìà íéîéá ìç äéìéã àùéã÷ àìåìéäã àîåé øùà

ã àä ìò øîàùàøîâá àúéà (:âñ úåîáé) øîà' 

éáø éñà ïéà ïá ãåã àá ãò åìëéù ìë úåîùðä 

óåâáù,' áåé øà íùóåâ' é"ùø - ãåâøô õöåçù ïéá 

äðéëù íéëàìîì, íùå úåçåø úåîùðå úåðåúð 

åàøáðù úùùî éîé úéùàøá úåãéúòä äìéïúð 

íéôåâá íéãéúòä úåàøáäì.ì"ëò ,'  úéáä øîàå

 ,ìàøùéù ìëëù ,çéùîä úåîéì íéáø÷úî

 ä"á÷äîäìë ä ìë úà úåîùð úåäåáâäåøîùðù 

 óåâá êùîáä ìë ,íéðùçìåùå íäæä íìåòì ìòå ,

 úåäåáâä úåîùðä íä åìàä úåøåãá úåîùðä ïë

.øúåéá  
  

åðòãåéá úà úåîùðä êøò ìãåâ  מעתה

 ,åðéãéá úåã÷ôåîä úìèåî åðéìò ìåîòì äáåçä

 ,íäá äðåîèä íúåìãâ éãéì íàéáäìå íëåðéçá

ìåøåëæ  äãåáòäå äòéâéä çåëá éåìú ìëäù

íäá íéòé÷ùîù,  éøåöé÷ì åà íéñéðì úåôöì àìå

 êøã ,åðøåáòá êåðéçä úãåáò úà åùòéù

åì íéìåëé íðéà íéøåää êåðéçä éúá ìò àì êåîñ

 ,úåëðçîäå íéëðçîä ìò àìå íâ êôäìå

 ,íéøåää ìò êåîñì íéìåëé íðéà íéëðçîä éë

úòãì åðéìò úàæ,  ø"äöéäù òãåé êàìî àåäù íâ

 àåä úîùð êøò ìãåâ ìò äæä ìåãâä ãåñä úà

å ,ïàöä éøéòö ïë ìòäì åçåë ìëá ãáåò àåä ñéðë

úåáìá  ïàöä íéøéòö ,ì"çø íéîåøò úåáùçî

íãëåììå åúùøá ,ìòå  íéøåää ãçé åðìåë

ëðçîäå íé ,øîùîä ìò ãåîòì íéìëä úà úúìå
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ù åðòãåéáå ,íúåìâì íäì òééñì øáãäù ìëë
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ì åðéìòåæä äù÷ä äãåáòä úà ãåáò.  
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íìåò ìù, åéúåðúùòá ãáåà íãàäù íéîòôå 

êà ,úåùòì åéìò äî òãåé åðéàå  íãàä øùàë

å ,åéãìé êåðéç ïéðòá åçåë ìëá ìãúùî àåä

 åéúåáø íò õòééúîïéðò ìëá ïéðòå,  ãòö ìë ìòå

î íéîùä ïî óåñ óåñ ,ìòùå àìù åãòá íéòééñ

åãé úçúî äì÷ú àöúå , åúåà íéðååëî òéâäì

 êàéäå úåùòì äî úòãì äðåëðä äãéîä úîàì

úåùòì.  

  

åðéöî á 'óè'ä ïééðò úà åðéàøééðò éð àîåé גם

ù ,àéøåôã øæâ òùøä ïîä ìò úãçåéî äøéæâ
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å ,äöéî÷ úåëìä óèäïîä òéâä  íäì øîàå

àúà' éìî éöîå÷ àçî÷ åëãéã éçãå äøùò éôìà 

éøëë àôñë .'éãéã  

  

åðéìò ïë ìò ìãúùäì åðçåë ìëá ïéðòá  אשר

 ,êåðéçäå íàéáäìå íëðçì äù÷ ìåîòì éøòùá

äàøåää éøòùáå äøåú , úåìéôú éãé ìò ïä
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 ìù úåù÷áå íéøåääù úåòîã êåôùì íéëéøö

íéîë ìëäù éîî ïðçúäìå ù÷áìå  íìãâéù ,åìù

äøäèå äùåã÷ äàøé êåúî åéúååöîìå åúøåúì ,

å äô÷ùäå ïåçèáå äðåîà éøåáéã éãé ìò ïä

äøåäè,  íé÷åìà éàøé íéðá ìãâì äëæð êëáå

 úîà éùðà äãåáòáå äøåúá íìåòä úà åøéàéù

àøåáä úëàìî ìëáå, .ø"éëà   
  

���  

úà åððåøëæ ìò åðéáø åðéáø åðéáø åðéáøìàøùé úéáäìàøùé úéáäìàøùé úéáäìàøùé úéáä  ò"éæ  נעלה

 àîåé ãåáëì ãçà úçú ,äéìéã àùéã÷ àìåìéäã

ù éáøä éì øôéñ íéçéùä úà úåàøì äëæ ãåò

 åðé÷æ ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøäúîà úôùäúîà úôùäúîà úôùäúîà úôùä  ,ò"éæå äø÷é åæ úåëæ

,ãåàîì ãò åéðéòá åù øôéñ äéäì åðé÷æ à"ôùä

 øãç äéä àì ãçà óàå ,åá øâúñî äéäù íééåñî

íùì ñðëð ïëà , àåä ñðëð äéä ,íéîòôì íùì

 æàå ïòëàæ òìà ñ'èìàäòá' ,øîåà à"ôùä äéä

'àã æéà øàãðà'æ éã.  øàãðà'æ åðééä òéâîä øù

 ïåçáìå úåàøì äùòð íàë àìù äî øáã ÷åç

 ,'åãëåå àåäù ,ìàøùé úéáä éì øîà úà ïéáä

éøáã  ùîùî àäéù ,ãéúòì äàøåäë åðé÷æ

ë íäéùòîá ùôùôì ,é"ðá úà êéøãäì ,øàãðà'æ

äìå áèéäòúåìí .äðåëðä êøãì   

  

  

  

ëçá åùòð åéùòî äðéá äî úòã ,ìëùäå וכל

î éúòîùù åîëå ãçàîãéñçé  øåâù òåñðì êøöåä

îàì÷éøà  ,ïéðò äæéà ìùá åòñåðáååðîî ù÷éá 

 ìàøùé úéáäù áåè ñðô åì äð÷éøçáåîå , äìäå

äìåãâ äçîù çîù ä øáã ìòçéìùúå  úãçåéîä

åáøî ìáé÷ù , ïëàå íù åúåäù ïîæ ìë êùîá

 ,çåð éëäå áåè éëä ñðôä øçà øæéçå ùôéç

áåøæçå  ,ùãå÷ä õøàì ñðëðì äîéðô ùãå÷å àéáä

äå ,íéñðô ùåìù åîò ìç éáøì øéáñäìäî í

 ìù åéúåìòî ìë ñðôñðôå , ìàøùé úéáä êà åøöò

 íéáåè íéñðôá äàìî äøéâî åì äàøäå

 ,ø÷åáä úåðôì ùãå÷á åéúåëéìäá åäåùîéùù

åøîà åì äáéçá ,'ì'ùôéè åã' , ,äæá êøåö éì ïéà

 éúåà øåëæúù äúéä éúðååë ìë÷éøòîàá íùà, 

ùàì  ìåôéúíù úùøá øöéä'.   

  

åëøã äúéä îëåçîäú,  äàø åì øîåì àì כך

ù òãé éë ,êàøåá úà øåëæå íòîòúé ïåøëæ çëùéå

 ïë ìòå ,íéîé äîë øçà ä"éàå ,åæä êøãá ìòô

ð øùàë êåðéçá åðúòéâé çåë ìë úà øåîàë òé÷ù

,åðéúåðáå åðéðá  ìëåðìãâìí úì äøå äôåçì

 íéáåè íéùòîìå.ø"éëà   
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  מאמר א' 

  וטאז אליהו דבי תנא

  )'באו'  "גי(פרק 

  

 קורא שאין למי ושונה שקורא מי בין מה וכי'

 בשר למלך ד"למה משל משלו אלא ,ושונה

 אהבה אוהבן והיה הרבה בנים לו שהיו ודם

 דרך וללמוד ולמשנה למקרא ושיגרן גמורה

 יבואו אימתי ואומר להם מצפה והיה ,ארץ

 בניו שאין רואה שהוא וכיון ,ואראם לביתי

 עליהם ועמד אצלם והולך הוא בא ,באים

 בדרך ועוסקין ושונין קורין כשהן אותן ומצא

 והיה ברכיו בין אותם מושיב הוא מיד ,ארץ

 ,לעירו אותן והביא ומחבקן ומנשקן מגפפן

 על ומהן ,כתפיו על ליקח הוא מהן קצת

 עשה וכך ,לאחוריו ומהן לפניו ומהן ,זרועותיו

 עדרו כרועה) , יאמ ישעיה( מרשנא ה"הקב

 עלות ישא ובחיקו טלאים יקבץ בזרועו ירעה

  . 'ינהל

  

לדייק מדברי אליהו הנביא, שהמלך מוצא  ישו

את בניו שעוסקים בדרך ארץ יחד עם המקרא 

כ הוא מחבקן ומנשקן, ומכאן "והמשנה ואעפ

שסברו  ,מקהלות החסידיםת הנהגלקור מ

הזה אין הדבר עבודה לצאת האדם לכשנצרך ש

וכמו שאמרו חז"ל , פוגם בשלימותו הרוחנית

 דעולא, משמיה אמי בר חייא רבי 'אמר ח.) (ברכות

   שמים'. מירא יותר מיגיעו הנהנה גדול

  

בתנאי כפול אך ורק  נאמר כל זה אמנם

תהא של העוסק בדרך ארץ ומכופל שנפשו 

קשורה בתורה הקדושה, ואבן הבוחן לידע אם 

ין פשו קשורה בתורה אם לאו, היא בענאכן נ

ה'שונה' שאמר אליהו הנביא, כי הרי אמרו 

, מחדתא' קשיא בעתיקתא 'מיגמר כט.) (יומאחז"ל 

והיינו שיותר קשה לחזור על דבר שכבר נלמד, 

מאשר ללמוד דבר חדש, וכאשר אדם מקיים 

שהוא חוזר על  ,ה'שונה'ין ענבעצמו את 

, בזה הוא מראה את הקשר הנפשי תלמודו

שיש לו לתורה מתוך אהבה ולא מתוך יראה, 

אדם שקיבל כתב יד ל ,משל למה הדבר דומה

של  מאחד מגדולי הדור המדבר בשבחו

לא תשבע עינו לקרוא לעולם בוודאי ש, הקורא

 ,יני התורהכך גם בענ ,שוב ושוב את הדברים

הנה בכך שלמד, כאשר אדם חוזר על הדברים 

ושהוא הוא מראה שנפשו קשורה בתורה, 

, ועל כן הוא חוזר עליה שוב אוהב את התורה

רא וא בבחינת הקוכן דווקא מי שהועל , ושוב

לעסוק גם בדרך ארץ יכול והשונה הוא זה ש

   ,כשעול הפרנסה מצריך זאת
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למצוא שייכות בין דרכנו מאז ומקדם  והנה

ענייני הפרשה ללימוד בתנא דבי אליהו, 

ובאמת ענין זה הוא אחד מן היסודות שנשנו 

י "ונשתלשו בפרשתן פרשת תרומה, והוא עפ

 שלשה יוחנן רבי 'אמר עב:) (יומאל "אמרו חזמה ש

 של. שלחן ושל ארון ושל מזבח של הן, זירים

 דוד זכה - שלחן של, ונטלו אהרן זכה - מזבח

 הרוצה כל, הוא מונח עדיין - ארון של, ונטלו

שם  חננאל וכפירוש רבינו '.ויקח יבא - ליקח

 יבא ליטול הרוצה כל התורה היא ארון 'של

  . ויטול'

  

 לד, (שמו"רבפרשתן דרשו רבותינו במדרש  עודו

 האלה הכלים בכל מה מפני ,(כה, י) ארון 'ועשו ב)

 ר"א, ארון ועשו כתיב ובארון ,ועשית כתיב

 יבאו הוא ברוך הקדוש ל"א שלום ר"ב יהודה

   לתורה'. כולם שיזכו כדי בארון ויעסקו הכל

  

 בספרי מה שנאמר "פבה שלישיה ע עודו

למרנא רבי יצחק קארו דודו של מרן הבית ( יצחק תולדות

 בשלחן, זהב זר עליו 'ועשית יא) כה, שמותיוסף 

 אמר ובארון 'לו ועשית' אמר הזהב ומזבח

, מלכות לכתר רמז שהשלחן לפי, 'עליו' ועשית

 שאין ירושה ואלו, כהונה לכתר והקטרת

, אהרן לזרע והכהונה דוד לזרע אלא מלכות

 לא ירושה ואינה לתורה רמז שהוא בארון אבל

שלמדנו הרי ל. "כע ירושה'. שאינה ,'לו' אמר

וכפלנו ושלשנו בפרשתן את היסוד המופלא 

   .ק לכל אחד ואחד"הזה של שייכות התוה
  

אהיב על עצמו את לימוד להצריך אדם  כלו

כדי כך שישמח לחזור על עתיקי אע"פ  התוה"ק,

, וכמו שזכיתי לראות בעיני שהם קשי מחדתא

זיע"א חוזר שוב ושוב על  הפני מנחםאת רבינו 

ך דפי גמרא במשך נסיעות ארוכות, מתו

תשוקה והתלהבות כמו אדם המדבר 

   .זכה בואוצר גדול שאודות בהתלהבות עצומה 
  

זיע"א  גטשובמרושמסופר על הגאון  וכמו

הכל ששאלו אחד אם נכון הדבר שהוא זוכר 

למאי הגאון , ושאל לו מאומה ואינו משכח

זוכרים אין אם לחזרה, שנפק"מ, וענה הלה 

ואמר לו, אין שום הגאון נענה ולחזור,  ורךצ

כי כל אדם מחוייב רה לבין זכרון, קשר בין חז

היטב  הוא זוכרשוב ושוב, הגם ש לחזור ולשנן

כולה לפרטיה ודקדוקיה. והוא  את כל הסוגיא

האדם שברשותו מכתב המדבר שאשר אמרנו, 

את כל היטב יודע ם כאשר הוא גבשבחו, 

הכתוב בו בעל פה, מ"מ מרוב הנאה הוא חוזר 

ב ושוב בכל עת מצוא, וה"ה גם וקוראו שו

ם ינינו, שכאשר אדם אוהב את התורה, הגבענ

 וזר ומשננםחשהוא זוכר היטב את הגמרא, הוא 

  .ושוב שוב ושוב
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סיום כשעם בני ישראל עומד לפני  עתהו

ין החזרה על ענהש"ס, הוא הזמן לעורר 

בדייקא, שכל אדם הזוכה ללמוד דף היומי או 

לעצמו עוד כמה רגעים  קחכל לימוד אחר, י

 בחשקהו ,וחזור בהם על לימודוימיומו, 

, ולידע שבמעשהו זה לא רק שהוא בדייקא

זוכה לכך שדברי תורה נבלעים ונמסכים בדמו, 

והוא זוכה לזוכרם יותר, אלא שבכך הוא זוכה 

 ושונין קורין'רי אליהו הנביא הנ"ל להיכלל בדב

', וכאשר ינהג כך יזכה למה ארץ בדרך ועוסקין

 ביןו שהקב"ה יושיב שכתב אליהו הנביא

  .ויחבקו וינשקו ויגפפו ברכיו,

  

  מאמר ב

  

במעשה הארון בפירוש חידוש מופלא  מצינו

 אותו 'וצפית וזה לשונם  ,זקנים הדרהראשונים 

 מזהב, להיות ראוי היה כולו - (כה, כד) טהור זהב

 נשא שהוא לנשאו מדאי יותר כבד שיהיה אלא

 לעשות הוא ברוך הקדוש צוה זה ומטעם בכתף,

  חלול'. המזבח

  

וזה  ,בפסוק 'ועצי שיטים' (כה, ה)לעיל  וכתב וכן

. ונאה וחלק ביותר קל היה עץ לשונם שם 'ואותו

   מאד'. קל שהיה ותדע

לפי שלמדנו אלו הנם משובבי נפש,  דברים

לעשות ה אינו מצווה את האדם "מכאן שהקב

דבר שאינו יכול לעמוד בו, ולא רק דבר שאינו 

בר שיכבד דאפילו לא יכול לעמוד בו אלא 

הדורות שידוע עליו לעמוד בו, כי הנה הדבר 

הרי  הקודמין היו בעלי כוח גדול, והארון עצמו

הנשיאה לא  יןהיה נושא את נושאיו, וכל ענ

שהיו  שניםאותם בהמסעות ב "מביה אלא ה

אח"כ מיום היבנות בית ו, בני ישראל במדבר

בנשיאת הארון, המקדש לא היה צורך כלל 

ה שהארון יהא כבד יותר קב"ה הואעפ"כ לא רצ

בכתף, ועל כן ציווה הקב"ה  מדאי לנושאו

  זהב. לצפותומעץ קל, ורק  את הארון לעשות

  

כן נמצינו למדים שכל המצוות ש ומכאן

נפסקו לנו כן ו בתורה, וכל ההלכות שנכתב

את  ביכולתנו לעשותבוודאי שבשולחן ערוך, 

ולא באופן של 'תכבד העבודה על כולם 

הקב"ה ובשמחה, ואם  האנשים', אלא בקלות

בדעתנו בכוחנו כמה אנו עניים ועד עד יודע ש

'ולא תתורו  (במדבר טו, לט) שכלנו, כתב בתורתווב

מוכרח שבכוחנו  ,ואחרי עיניכם' רי לבבכםאח

ולשמור עצמנו בקדושה ובטהרה,  ,לקיים זאת

בשעה שהיצר הרע לכאו"א גדול חיזוק  וזהו

מראה לו מראות שוא ומדוחים שאין בכוחו 

, שיתחזק מצוות ה'וביכולתו לקיים אחת מכל 
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יש אשר בשם ישראל יכונה שכל  ,בידיעה זו

ולא  ,בכוחו לקיים את כל דברי התורה הזאת

  כבדות כי אם בקלות בדייקא.בקושי וב
  

שזו היא לא די בידיעה גרידא לדעת  אמנם

גם ן יצריכים להכאלא שאנו האמת ואין בלתה, 

שירגיש שכך הם פני הדברים את לבבנו, 

בנו כאשר נדע בתוך ל ,באמת, והדרך לזה היא

פנימה שהתורה היא חיינו, ומבלעדי התורה 

 אין שום ערך לחיינו, הנה אז נוכל בקלות יתר

  לשמור את כל דברי התורה הזו.
  

 הרה"ק המפורסםאא"ז ידועים דברי  והנה

שמכל דבר ודבר שאמר  ,דוד זיע"א רבינו

ש ובא בזה העולם, יש מוסר השכל דחהמת

מכל ההמצאות לחיי העולם הבא, ואמר ש

ניתן ללמוד מוסר השכל רב,  (בזמנו)החדשות 

כי  ,מהרכבת אפשר ללמוד את מידת הזריזות

 )כמו פקס(. מהטלגראף הרגע אחד אפשר לאחרב

וכדברי חז"ל  ,יש ללמוד כי כל מילה עולה כסף

כי יש ללמוד מהטלפון ו .ילה בסלע'מ' (מגילה יח.)

 ,מה שמדברים כאן שומעים במקום אחר

אפשר  עפי"ז נשא עיניו למעלה.באומרו זאת ו

אנשים העולים האותם שמ ,לומרלהוסיף ולומר 

  יכול   אדם   כמה    עד    ,ללמוד  אפשר   לירח 

  

להשקיע בכדי לחיות חיי שעה, ונשבר את 

אותם אנשים העולים לירח, צריכים הנה , האוזן

ופרטי פרטים פרטים  מוניהבראשם לזכור 

עלולים  שהםתקלות כל מיני הקשורים ל

בעת נסיעתם, וכל אחד מהם היתקל בהם ל

, בכדי צריך לזכור את כל הפרטים הללו במוחו

עכ"פ הוא יוכל תקלה ארע חלילה איזה שאם ת

ם ה, ושאלו פעם את אחד מנפשולהציל את 

אלפי אלפם היאך אפשר לזכור כל כך הרבה 

הוראות, נענה ואמר פרטי פרטים של של 

עולה נמצא הרי בזה תלוי כל חיותי, פשיטא, 

יודע שכל חיותו תלויה כשאדם שמן הדברים, 

, הוא מסוגל בזכירה של אלפי הוראות ופרטים

א יודע שזוהי קיסתא כי הו פה, לזוכרם בעל

   .דחיותא דיליה

  

, לב דברים(נאמר כן אנו בני ישראל שעלינו  ואם

 חייכם הוא כי מכם הוא רק דבר לא כי' )מז

וכל יום בתפילת ', ימים תאריכו הזה ובדבר

כי הם חיינו ואורך 'אומרים רים וחוזמעריב אנו 

ככל שנאמין ונדע בוודאי שהנה ימינו', 

כך נוכל  שלנו, שהתורה הקיסתא דחיותא

לקיים ביתר קלות את כל דברי התוה"ק 

 מרב כל.בשמחה ובטוב לבב 
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