
 שלישיפרק
 הנוראים.הימים

 תשובה. עושיו גדר ג. באלול. שופר תקיעת ב. אלול. חדשא.
 ועונות זכיות בחשבון וחמורות קלותד.

  להיות  צריך השנה "כל  שאמר:  ישראל ר' של אמרתוידועה
 ישראל ר' הדגיש ז4 באמרה ,אלול'".  הוא  הלא  עצמו  גאלול' ,אלול'במו
 לנה להעיר בא שני ומצד אלול חוש של המיוחד המצב את אחדמצד
 רן אמר כן השנה. ימות שבכל היראה על להקל כך מתוך לבואלא

 מעשה אנשי הסליחות, בימי בתשובה לשוב נוהג "העולם :ישראל
 תיכף בתשובה להחתיל שיש אומר ואני אלול בחדש לשובמקדימין
 השנה. מחתלת מתחיל עצמו ה"אלול" הכפורים". יום נעילתאתר
 אלול. חדשא.

 . י"ד במכתב כותב ישראלרן
 מקול פלצות אחזתו איש כל ידעתי, כאשר"מלפנים,

 להתקרב פרית נשאה הלזו החרדה אלול. קדושהקורא
 מושכל יפי לא אכן, ערכה לפי איש ית"ש,לעבודתו
 מעבודתו נתרחק השנה בכל אשר להאיש אשרהראשון,
 אשר הדין, מאימת יותר והדאגה המהד ילבשנוית"ש,
 מחפורענות התריס המה והמעשים-טובים התורהרק

 התראה לטובת המעשה שינוי היה. ונהפוך ליצלן.רחמנא
 לפי - בקדש דרכו אחז השנה כל אשר בהאישבכפלים
 - נוגה באין תשכים הלך השנה כל אשר מהאיש -ערכו
 ערכהלפי

 ומותניהן. גשמיות :  הנה  שונות הלוו התחלפותסיבות
 הן כל על השולט מההרגל הוא הגשמיות סיבתקוטב
 כי היא, פשוטה הרוחניות סיבת וכיוצא, וכו'לטוב
 רוחו המעכר הטומאה, רוח עליו ממשיך בחטאוהאדם
 אלא עבירה עובר אדם "אין חזאל כמאמר שכלהומבלבל

נא



 השכל. דרכי נגד היינו: שטות", רוח בו נכנסה כןאם
 סיבת כי בחוש, ראה המוסרי בלמוד מעט שעסקומי

 תהלוכות נגד לבו לטמטם לשטן לפניו עומדתהרוחני
 התבל דרכי גם ובודאי כנ"ל, אמונתו יודעו לפיהשכל

 הגשמיות סיבת לבד עתה, ולזאת, בדבר. שולטיםוהיפוכה
 לעשות כקוף, רק הוא העיקר האדם אשר ההתדמות,היא

 וכיוצא. במלבושים אחריםכמעשה
 חרדתם אשר היראים, גדולי תמו ספו כאשרבזאת,
 בלב רושם ועשתה פניהם על התראה המשפטמאימת
 עלים? יבוא מאין שורש אין אם - אחריהם,הסרים
 הראות, לפי העיקרית, סיבה היא הרוחניות סיבתאכן,
 אכן, ליצלן. רחמנה נכבתה כמעט האלול חרדתאשר
 הנגאלים מלבושים שעה לפי מעלינו נפשיטכאשר
 ולקתות, לפחד יש כי בעליל, נראה מחלצות,ונלבוש

 ובכלל לפנים. אשר מאת כפלים כפלי ערכו, לפי אחדכל
 ותכונתו". מצבו לפי איש המה, רבים הפרטים ? לעשותמה
 חברון, ישיבת של רוחני מנהל זצ"ל, חסמן ליב יהודה ר'הגה"צ

 אלול. חדש מברכין קדש בשבת בישיבה זה מכתב להקריא נוהגהיה
 קדש בשבת ישראל ר' של המוסף שתפלת ישראל, ר' תלמידיסיפרו
 כבר היתה אותו, זיעזע "אלול" הקורא שקול אחרי אלול, חדשמברכין
 שחרית תפלת לבין זו בתפילה ההבדל את הרגישו "אלול'-ית".תפלה

 לה.שקדמה
 הימים את למנות היה אפשר עליהן, ניכרת היתה הדין שחרדתאלול, בחדפי ישראל ר' של פניו שמעל מספר, היה הגרי"בתלמידו
 חררה. נוספה יום בכל הדין. ליוםהמתקרבים

 באלול. שופר תקיעתב.
 אחריו הבא הזעזוע "אלול", הקורא קול הוא הראשוןהזעיוע

 שופר. תקיעתהוא
 : ז' במכתב כותב ישראלר'

 הראשונה סיבה תהיה מה ונראה נשוב"..,עתה
 בחדש במוסר ולהתבונן מעשיו על לפקח האדםשיתעורר

 שנוגע מה השנה לכל גם שייך הלזה )העניןאלול
 בעניני כמו .לזה, טבעי חפץ אין הלא ית"ש(,לעבודתו
- ?הארצי  הדבר, על חרדו נ"ע הקדמונים רבותינו 
 שופר לתקיע יהקקיני אליעזר דרבי פיזי עלכנכי



 משנתר האדם לעורר הראשונה הסיבה היתה והיאבאלול,
 )עמוס הכתוב כמאמר מעשיה על לפקח טרדותיו,ומהבלי

 נודע, אכן יחרדו'. לא ועם בעיר שופר יתקע ,אם :ז'(
 מסובב לו, הדומה מסיבה לא אס יולד לא מסובבכי
 קלה. מסיבה יצא לאכבד

 סיבה היתה השופר, תקיעת הזה, הדברובזאת,
 ימ"ש בעבודתו ומחוץ מבית השקוע להאדםהראשונה
 יותר בבחינה עצמו על לפקח תעוררהו קלהוסיבה
 אשר עתה, לעשות ומה נדבר ומה נאמר מה אבלנעלה.

 והלב התבל טרדת בהבלי ומחוץ מבית אנחנומשוקעים
 הקלה ההתעוררות האם ? החלמיש כצור יקשהמטומטם
 ? החיקה באבן רושם תעשהלפנינו
 דעת בלי עצמנו, על היצר חבלי נמשיך לא אםאכן,
 - הוא, כבד כי הקל על לאמר לחושך, אורלהפוך
 באלול המוסר לבית לפעמים לילך כי בעליל, נראההדבר
 עמל בלי לזה זמן יש הטרדה גודל ועם מאד קל דברהוא
 השופר. תקיעת סיבת לפנינו תספיק אשר בלילה, אוביום

 גדולה סיבה היא המוסר בית אל האדם ילךוכאשו
 וכבדים. קשים מסובבים להוציא בידה אשרונוראה
 מנוול בך  פגע ,אם :  ל"ו(  )קדושין חז"ל  מאמרהוא

 יש שונים מדרשים בתי המדרש'. לבית משכהוזה
 למשא השייכים בענינים עסקו זה המדרש בית :לפעמים
 הנוגעים בענינים עסקו אחר המדרש בית באמונה,ומתן

 כללית היא להיצר התורה רפואת וכיוצא. כשרותבאכילת
 , ומצלא מגנא בה דעסיק בעדנא תורה - כלליתופרטית.
 היא: - העיקרית וכמעט הראשונה והיא -פרטית
 לעמל לה, השייכת התורה - באמונה והתןלמשא
 המנוול יפגע אשר פרט ובכל לו, השייכת התורה -פינו

 ולזאת הלזה. לפרט השייך המדרש לבית ילךלהאדם
 פריו אשר באלול, מאר הנדרש המוסרי ללימודנצרך
 : הנהשתים

 התלוים ביתו ובני הוא האדם, אשר גופני,האחת
 חקיעת עת היא הגדול, דין לעת גדולה בסכנהעליו,
 מעשיה על ונשפט נזכר האדם אשר השנה, בראששופר
 לבית שנכנס בעת גדול לכהן נדמה הלזה בעתוהוא



 : כ"ו( דף השנה )ראש חז"ל כמאמר הקדשים,קרש
 דמי'. כבפנים הוא דלזכרון כיון השנה בראש,שופר

 האדם יצייר למוסר, מועיל הציור כח...וכאשר
 הכפורים ביום לכנס צריך והיה גדול כהן היה אילו :בעצמו
 תפגעהו בל לנפשו, מאד חרד היה הקדשים קדשלבית
 רבותינו חכמים, אמונת אמונתו תחזק כן חלילה,רעה
 פרה של שופר וחדלו פסקו אשר ז"ל, התלמודחכמי
 המקודש שבבהכ"נ הגם סניגור, נעשה קטיגור איןמשום
 והאדם אתי דלזכרון כיון שופר אכן נכנסים, והבבבגדי
 לקדש הנכנס גדול, ככהן מעשיו, כל על ונשפטנזכר

 לב יחרד מאד ומאד כהויתן, והדברים דמי,הקדשימ
 הלזה. הנורא בדבר המעמיקהאדם

 אפו מאריך הקב"ה כי האדם ידע נפשי. היאהשנית
 התורה, דעת נגד דבר העושה בעצמר והאדם דיליה,רגבי
 אינו האדמ גוף כי יענש. ענוש ית"ש, רצונו נגד זהאשר
 גמ החיה היא וצער נועם המרגשת האדם וכח הלבוש,רק
 ומן וצער, נועם להשגת ומסוגלת הלבוש פשיטתאחר
 עונג המקיים בעצמו להאדם יהיה ומצות התורהקיום
 תורה ביטול או עבירה ומעשיית להפליא, למעלהגדול

 ונורא, גדול צער העובר, בעצמו, להאדם יהיהומצות,
 לו מנוס יכין לא אם מפלט, באין באחריתו, ינהםאשר
 החומרי. עם הנפש התקשרות היא הלבוש, נשאובעת

 וכפרה. סליחה יום למאד, טוב דבר הכפוריםיום
 )סוף הכפורים כיום לישראל טובים ימים היולא

 ההכנה עושים היינו אם ממנו, טוב דבר לנו איןתענית(.
 עם מכפר הכפורים יום כי דרכינו. לתיקוןהראויה
 מאד, טוב המעט גם אכן החטא. עזיבת היאהתשובה,

 איזו שתהיה לכה"פ לראות התבל, בעניני לו ערוךאין
 הנושא מסחר לנו ואין הכפורים. ביום להבא עלקבלה
 ולהתבונן המוסרי בלימוד הכנה לעשות כמו ריוח,פרי

 ביום להבא קבלה לאיזה יבוא אשר עד דרכיו,להיטיב
 האדם יכין אשר שבקטנות קטנה בחינה ובכלהכפורים.

 ערוך אין שלו, הכפורים יום בחינת להגדיל עצמואת
 ונצורות רבות מצרות להנצל נפשו הצלחת באר דיואין
 מזה. גדול ריוח לנוואין



 הענינים שני להרכיב ונפשו, לבו האדם ישיםבזאת
 לבבו ישבור בתחילה ונפש. הגוף בהתקשרותולהברם
 ביתו בני וחיי  וריו הוא נורא כי הגופני דיןמאימת
 להועיל ויהיה דרכיו לתקן יבוא ומזה בזה, תלויוצרכיו
 ואורב השונא היצר; הוא המנוול, אכן, הכפורים.ליום
 לביהמ"ד; משכהו בך פגע אם לבבו, לטמטםלאדם
 לימוד ע"י - הוא אבן אם המוסר. בית הוא לזה,השייך
 כנ"ל". נמוח הלב( לטמטום התורה )היאהמוסר

 להתעוררות הגדולה הסיבה את המוסר בלימוד רואה ישראלר'
 רק היא להתעוררות. מדי קלה סיבה היא לבד, שופר תקיעתהאדם.
 אבן "אם האדם. בלב עמוקה חרישה הוא המוסר לימוד חולף.זעזוע
 ביום להבא קבלה לידי להגיע הדרך הוא המוסר לימוד נמוח".הוא

 שלו. הכפורים יום בחינת להגדיל לתקן, בידו שיהיה במההכפורים,
 תשובה. עושיו גדרג.

 פן בהתבוננה תאחזנו, פלצות האדם, לב יחיל"מה
 אחד בדבר גם אף הרגשו ונתבטל לבבו מורשי נתקוח"ו
 תשובה, עושה אינו בגדר הוא כי למעלה יודעאשר
 : יחזקאל( )ילקוט רז"ל וכמאמר ושלום, חס הוא בנפשוכי

 : להם אמרה ? עונשו הוא מה חוטא : לנבואה,שאלו
 חוטא : להקב"ה שאלו ; וכו' תמות היא החוטאתהנפש
 לו', ויתכפר תשובה יעשה : להם אמר ? עונשו הואמה

 )יחזקאל אומר אחד ,כתוב : ע'( )נדה ז"לוכמאמרם
 )שמואל אומר אחד וכתוב המת במות אחפוץ לא כי :י"מ(
 כאן תשובה, בעושין כאן - להמיתם ה' חפץ כי : ב'(א'

 התלאה, עמוסי הזמן טרודי ובפרט תשובה'. עושיובשאין
 מאומה, ירגישו ובל נשאות לעבירות מאדהעלולים
 הלבגת הרע, לשון שנאה, קנאה, : להברו אדם ביןובפרט
 החיים, אומז לבקש אשר כלנה, על העסק ומרמתפנים,

 אשר טובים ודברים מצות כנגדם לעשות והישרמהיאות
 מלאכה היא, אחת ? יום קשה יעשה ומה במשקלם.יכריעו
 להזור ארוך, זמן ולא צלולה דעת דורשת איננהקלה,
 תתעורר אשר עד פעמים, כמה החכמים מוסריעל

 פריה .תתן לא גם ואם לשעתה, בנפשוהתפעלות
 החיים בספר זאת בכל גבר, דרכי להיטיבבראשונה



 ההיים אל יחובר אשר ולכל מרגיש, חי בהיותויחשב,
 ימנה. תשובה עושי ובכלל בטחוןיש

 שני תחת נופלים השמש, תחת הנעשים הדברים...כל
 בחינה היא אשר הטבעית, בחינה הא' כוללים.סוגים

 אחרת, מסיבה והסיבה מסיבתו נולד מסובב כלהשכלית,
 סיבה בלתי הבא מסובב והוא הב' לבחינה. הדבר בואעד

 הנמיית בחינה גם וכן יתברך חכמתו גזרה כן ]רקקודמת
 שני הידיעות גם כן אנושין. משכל למעלה היאאשר
 תחת נופלת שאיננה מוהלטת ידיעה הא' : המהמינים
 הדברים קישור לפי שכלית ידיעה הב' ; והתמורההשנוי
 וכה אחר למסובב סיבה נעשה והמסובב למסובבמסיבה
 הזאת הידיעה האחרון. המסובב אל בוא עד ה;-בריתגלגל
 סיבה, מבלי דבר יצא לפעמים כי התמורה. תחתנופלת
 הידיעה נמיית[. בחינה ]הנקראת מנגדתו סיבתו אםאף

 הנבואה[. בחינת ע"י לא ]אם אנושי בגדר איבנההאחת
 תכליתה, עד לבוא אנוש יד קצרה השניה הידיעהגם

 אל הנוגעים הסיבות עניני מכל ידיעתו חסרוןמפאת
 אנוש בינת רזה לזאת למועל. לצאת המעותדהדבר
 לשלימות". שכלית בידיעהלבוא
 או לטוב אם יההלך, דרך באיזה אנוש, בבחינתכן
 בקשור שכלית בחירה הא' בחינות. שתי ישנןלרע,

 תטהו אשר כפי התאוה לפתח לרע, : בסיבה,המסובב
 דרכי תהלוכות לפי לטוב, חפצה ימלא אם להלאהדרכה
 הבי בדרכיו. להתנהג מוסרו וחכמת ה' תורתלימוד
 וזמן עת בכל כי ח"ו, ולהיפך לטוב מרע פשוטה,בחינה
 מוגע. באין בבחירתו עומדהאדם
 הא' מינים. לשני נחלקת האדם בבחירת הידיעהגם
 לא איך הדעת על להעלות אין אשר מוחלטת,ידיעה
 ה' בפרק הרמב"ם ביאר ]כאשר להבחירה סתירהתהיה

 האדם הנהגת לפי שכלית, ידיעה הב' ; תשובה[מהלכות
 אשר נכון, אל בסיבתם המסובבים קשור לפי וענינו,טבעו
 ]דוקא, לטוב עולמו את הקב"ה מנהיג הלזובידיעה
 שהוא בשעה אלא האדם את דן הקב"ה אין כי לרוע,ולא
 לטובה אבל פ"א(, )ר"ה בירושלמי כמבואר בה,עומד
 : מ"א( אמור )ילקוט רז"ל כמאמר בהקפה, נותןהקב"ה



 נתתי שלא עד לפני מל מי וכו' לו ואשלם הקדימנימי
 וכו'[. טלית לו נתתי שלא עד ציצית עשה מי בןלו

 מאת אדם לבני לתת הראויות ההקפות יבדלו...במה
 הבטוח הוא מי שכלית, ידיעה בבחינת לא אם יתברך,ה'

 הדבר נשתנה שלפעמים ]אם הקפה לו לתת מהיאותאשר
 מנהיג הקב"ה אין מוחלטת ידיעה בבחינת כיכנ"ל,
 ידיעה עם לה אין ודבר אנוש בבחירת התלויעולמו

 .מוחלטת[
 ,שלשה : פ"א( )ר"ה הירושלמי דברי צדקוובזה
 ימי עשרה להם ניתן כבר בינונים של וכו' הםפנקסין
 תשובה עשו אם הכפורים, ליום השנה ראש בין שלתשובה
 וכו'. הרשעים עם נכתבין לאו ואם הצדיקים עםנכתבין

 אח רואה הקב"ה ואין בעי: דרבנן חברין חנניאר'
 בן יהושע ר' בשם סימון ר' דאמר שמיע ולאהנולר?
 בה', עומד שהוא בשעה האדם את דן הקב"ה איןלוי
 בדבר ישאל שהירושלמי לאמור, מפליא הדבר מאדאשר
 לחתור בכלל אנושי שכל נלאה אשר ובחירהידיעה
 פרטי. ענין על ויבארה הנ"ל, הרמב"ם כדבריאחריה
 על אשר השכלית, ידיעה על היא הירושלמי שאלתאכן
 עולמו. את הקב"ה מנהיגפיה
 הוא תשובה עושין ואין תשובה עושין ענין גםכן
 שכלית ידיעה ע=פ האדם אם שכלית. ידיעה בחינתע"פ

 על וממתין אפו מאריך הקב"ה אזי לתשובה,מוכשר
 מוכשר אינו שכלית ידיעה ע"פ ואם וחייתשובתו
 תשובה[, לעשות בבחירתו מקום מכל כי ]אםלתשובה

 זכות להאדם יהיה לא אם להמיתו, חפץ ושלום חסאזי
 מוכשר האדם שיהיה היסוד הוא ומה לחיים.מכריעה
 ואז בחסרונו, מרגיש חי שיהיה ההרגש, הוא ?לתשובה
 - הרגש אין אם אבל לתשובהו שיתעוררהתקוה
 ההרגש כשנכבה דוקא זהו אכן ן  תולד מאיןהתשובה
 והתעוררות מתוכחה יתפעל לא אשר עד מנפשו,לגמרי
 שגם כיון כלל, תשובה עושה בגדר אינו אז כיזולתה
 לבאר יש ובזה אולתו. מתרדמת לעוררו בכחו איןאחר
 - תשובה בעושין כאן הגמרא ישוב בכתוב נרמזאשר

 ]היו והשיבו המת במות אחפוץ לא ,כי י"ת()יחזקאל



 בשאין כאן וחיו', הלזו[ ולמרכז לתשובהמוכשרים
 לקול שמעו ,ולא ב'( א' )שמואל - תשובהעושין
 לקול התעוררו שלא כיון להמיתם', ה' חפזן כיאביהם
 בגדר היו לא ממילא הדוור גדול היה אשר עליתוכחת
 ל'(. מאמר ישראל ואור )תבונה תשובה"עושיו
 הדרגה היא תשובה" ש,,עושין מפרש ישראלר'

 בחסרונר מרגיש חי הוא כשהאדם ה" בעבודתהראשונה
 שיתעורר תקוה יש כי חשובה" "עושין בכלל הואאז

 נקרא אינו אז לו אבדה ההרגשה שגס והאדםלתשובה,
 ע"י ניקנית ההרגשה תשובה", עושין "אין בכלל והואחי
 עליהם וחוזר החכמים ומוסרי חז"ל מאמרי שלומדזה
 פעמים. וכמהכמה

 ועונות. זכיות בחשבון וחמורות קלוחד.
 אדם יראה "לעולם : מ'( )דף בקדושין אמרו"רז"ל
 האדם יראה ולפעמים זכאי" וחציו חייב חציו כאילועצמו
 כתב ז"ל הרמב"ם אכן וכו'. לטוב הן כן, שאינובעליל
 האדם מבני ואחד אחד "כל : ג' פרק תשובהבהלכות

 עונותיו על יתרו,ת שזכיותיו מי ועונית. זכיות לויש
 השיקול וכו'. רשע זכיותיו על יתרות שעונותיו מיצדיק
 : גודלם לפי אלא והעונות הזכיות מנין לפי אינוזה
 נגד שהוא עון ויש וכו' עונדת כמה נגד שהוא זכותיש
 דעות אל של בדעתו אלא שוקלין ואין וכו'. זכיותכמה
 ע"ש. עכ"ל. העונות". נגד הזכיות עורכין איך היודעוהוא

 ערך שיגדיל מה רבות בחינות בדבר ישבודאי
 כי נודע כי א', בחינה מעט ונבאר והעונותהזכיות
 "לפום : ז"ל כמאמרם קיומם, צעף נגד נערכותהמצות
 אחת מצוה עושה האדם לפעמים ולזאת אגרא",צערא
 צער בבחינת זה ובכל חומרם בבחינת השוים עתיםבשני
 דבר כל כי בחינות, אלפים כמה הפרש ביניהם ישקיומם
 לפי תתחלף הצער בחינת כי ורבים, דקים לחלקיםיתחלק
 אחת שעה אחת בעת שלמד מי : למשל עשייתם,צורת
 לזה, מתנגד היה לא טבעו ללימוד, צלולה אז היתהודעתו
 לימודו, בעת מעט הפחית לכל או בנפשו צער הרגישלא

 נפשו על היה החול כנטל : בהיפוך הדבר היה אחרתובעת
 שוים: החומרי הלא - למכביר, היה צערוהלימוד,

נח



 למעלה הרבה נשתנתה הצורה אכן י אחת שעהלימוד
 לחברתה דומה שעה אין הדברים, בכל וכיוצאראש.

 באין יקיים אם גם מעשיה גם ולזאת צורתה,בבחינת
 ביניהם ההפרש צורתם בבחינת זאת בכל בחומרם,שינוי
 רב.מרחק
 צער ערך גדר לפי עונשם יתחלף העבירות בעניןוכן
 עונשה גם כן בצערה תפחת אשר וכל העבירהמניעת
 מאיר רבי היה "תניא : ע"ג( )מנחות ז"ל כמאמרםגדול,
 תכלת של מעונשו יותר לבן של עונשו גדילאומר
 כל שעל הגם העבירות, בענין גם ולזאת וכו',משל"
 מקום מכל בבא, או בזה אם האדם יענש ענשעבירה
 עצמה העבירה ואותה צורתו, לפי העונשיתחלף

 מהעבירה להנזר לפניו נקל אשר בעת האדםכשיעשנה
 האדם יעשה העבירהת בענין גם זה ולפי יגדל, ענשהכן

 חומרם בבחינת שוים עתים בשני אחת עבירהלפעמים
 ערך לפי בחינות, אלפים בכמה ענשם יתחלףועכ"ז

 היתה. איך מהעבירות הנזירה בצורתההתחלקות
 בו להעמיק לדבר לבו יתן אם האדם יתבונןומזה
 בעשות אם עבירות, על העונש איכות גדלה כמההיטב,
 התורה שצותה מה עשות בהמנע או תורה שאסרהמה

 מהגמרא לנו המסורה הדין ע"פ בתורה כשיתבונןלעשות,
 או בעשות אם לקיימה, מגעת חיובה היכן עדופוסקים,

 ואם בקיומה, יולד אשר הצער אל להתנגד לעשות,בלי
 הצער נגד גדול, יותר בעונש בודאי יענש ענש אזיעבור
 העונש, חליפת גדר זה כי מקיים. היה אם לושהיה
 שיהיה נצטוה, אשר מאת זה עבור להשמר האדםלהזהיר
 למטה, ישקיף ואח"כ הציווי. שמירת מהצער יותרהרבה
 הדבר בשמירת צערו ימעט בחינות אלפים וכמהכמה
 עונשו. פעמים אלפים אלף תכפל זה פיועל

 לבו ישים אם האדם, בלב שורש יכו הללודברים
 החיוב לידע ערכה לפי איש התורה בלימודלהעמיק
 כמעט כי לו. השייכים בדברים ובפרט הצער, אללהתנגד
 תכונתו לפי פרטיים חיובים יותר שייכים אישלכל

 תלמוד בהלכות יותר להעמיק ההכרח אשר ישומצבו,
 וכיוצא. אונאה בהלכות ויש רבית בהלכות וישתורה

נס



 תשובה, ימי בעשרת הללו הדברים עתיקין מאדמה
 הראשי היסוד היא אשר החטא, לעזיבת קצת דרךלמצא
 אכן הרגילים. בדברים דרך למצוא וכבד הפנה,אבן

 הקלות בגדר פרטיהם בכל עניניו היטב האדםכשיתבונן
 קיימא של קבלה עצמו על לקבל לפניו נקלוהכבדות,
 עצמו בפני למין אשר לפניו הקלות בגדר אותהלשמור
 העבירות כי בנקל, עונותיו מרוב כמעט ינזר ובזהיחשב,
 כנ"ל. באיכותן יותר הרבה המה הקלות,באופן

 והעבירות המצות לחלק נוכל בכלל זה לפינמצא
 אשר כנ"ל רבים פרטים וביניהם "הכבדות הקלויובנדר

 בגדר אצלו הדבר כי בסברו בזה האדם שעהלפעמים
 להגדיל מצוה באופן להאדם טוב זאת אשרהכבדות,
 לפעמים כי כן, ואיננו עונשו, למעט עבירה ובאופןשכרו
 מפאת רק לידתו טבע מצב מפאת לא להאדם כבדהדבר

 שהמשיך או לפניו כבד הדבר ונעשה היצר עליושהמשיך
 בדבר גם הכבדות ממנו נולדה אשר אחר בו'ברהיצר
 בזה, זה ותלויים המה משולבים ברדם הכחות כיהלזה,
 כיון הקלות, גדר רק הכבדות במצב לאדם יחשב לאואז

 הרעה. עליו המשיךשבבחירתו
 לא מצוה עשות האדם על יקל לפעמים לוזוב,וכן
 שקבה במה רק וכיוצא, מלידתו בזה מזגו טובבעבור
 משולב בדבר או הלזה בדבר וההרגל והמוסרהיראה
 לפניו, שנקל הגם הכבדות בגדר להאדם יחשב ואזלזה,
 והעבירה, המצוה באיכות ולזאת, יותר. מרובהושכרו
 בפרט, ומה ואיך הקלות או הכבדות בגדר יכנסואם
 ית"ש שה' הרמב"ם דברי וצדקו נכון אל לאיש יודעבל
 והעבירות. חמצות עורכין איך יודעהוא

 :  כ"ג( )דף  בסוכה רז"ל בדברי הדבר להעמיסונוכל
 נדמה צדיקים וכו'  הרצ  ליצר  הקב"ה  מביאו"לעהירלבוא

 ע"ש, וכו', השערה" כחוט להם נדמה ורשעים כהרלהם
 הדבר הוא אכן ? הלזה חהשתנות מה יען מפליא,והדבר
 בודאי היצר, עליהם שהמשיכו הרשעים כי דברנו,אשר
 הגם המה וסוברים יצרם את לכבוש מאד להם קשההיה

 הדבר ובאמת הכבדרתי בגדר רק אכן יענשושבודאי
 ומזה היצר עליהם המשיכו שבבחירתם כיון כן,אינו



 שהיצר להם מראין ולזאת לפניהם. כבד הדברנעשה
 דמיונם. היפך השערה, חוט בבחינתאצלם
 עבודתו אצלם נעשה מהרגלם אשר צדיקים,וכן
 1 הקלות בגדר רק שכר לקבל סבורים לתענוג,ית"ש

 - הקלות נולד ומצדם שמבחירתם כיון כן, אינווהדבר
 כהר. להם מראין לזאת מרובה. ושכרם יחשבלכבדות
 מצבו על היטב בהתבוננו האדם לב יחרד מאדומה
 לאחור לו יחשב בחינות אלפים כמה יודע מיותכונתו,
 הכבדות עליו בבחירתו שהמשיך מפאת הקלותלבחינת
 ע"פ ידמה. אשר מאת הרבה ויותר יותר וענשוכנ"ל

 ברחך "על ; באבות למשנה ציור לתת נוכל הללוהדברים
 מצב כפי - ידין" : היינו וחשבון". דין ליחן עחידאתה
 עליו המשיך לא אם מצבו שהיה מה - "חשבון" ;האדם
 הרבה. עליו נקל הדבר והיההיצר

 היא קלה המוסרי לימוד נאמר: אנחנו גם...ובזאת
 בהתפעלות סדורה עת לפעמים ללמוד עצמה,מפאת
 "הכבדות". בבחינת תכנס לזאת היא, חדשה אכן יהנפש
 אור ח', )מכתב מרובה" ושכרכם תרפוה ואל בההאחזו

ישראל(.
 מחדש ועבירות, שבמצות וכבדות" "קלות בגדר אחהתבחינה

 הפנימיים הכחות השפעת בענין פרי", ב,,עץ במאמרו ישראלר'
 : דבריו ואלה האדם. שלוהחיצוניים

 נדמה "צדיקים : )נ"ב( בסוכה הגמי דברי עוד"ונבאר
 וכו' השערה כחוט להם נדמה ורשעים גבוה כהרלהם

 גבוה הר לכבוש יכולנו היאך ואומרים בוכיםצדיקים
 את לכבוש יכולנו לא היאך ואומרים בוכים ורשעיםכזה
 : )שם( שאמרו מה נקדים דבריהם ולהבין השערה"..הוט
 רואים אנו ולכאורה ממנו", גדול יצרו מחברו הגדול"כל
 יותר, להצטדק תמיד חפצו וצדיק אלקים ירא שהוא מיכי
 ? אצלו קטן הרע היצר הלא אפוא כןואם

 היצר יראה ירא, איננו אשר באדם כי יתבאסואמנם
 הפנימיות ומן לקלקלם החיצוניות אל להתדבק לוראשית
 מלאים "הרשעים : במדרש שאמרו וכמו ידו,יניח

 יתגברו לא החיצוניות כי יען הדבה וסיגתחרטות".
 עיניו, לנגד התאוה אשר בעת רק האדם עלוימשלו

מא



 תעבור כאשר ולכן, הימד". והלב רואה "העין :כמאמרם
 יתעוררו אז יתקררו, והחיצוניות עיניו מנגדהתאוה

 חרטה, לידי ויביאוהו עדנה נשחתו לא אשרהפנימיות
 הירא, באיש אבל החיצוניות. מעשה לעזוב ירצה כיעד

 לו ראשית היצר יראה לכן מאד, טובים המההחיצוניות
 צדיק שהוא מה וכל הפנימיות, על פעולתו לפעולאך
 ירגיש לא אשר למען בפנימיותו עמוק עמוק יחדוריותר
 הירא האיש אך לרע. עליו יפעל אשר ובפעולותיובו

 החיצוניות ע"י ויתאמץ יתעמל השלימותבתכלית
 התורה סגולת ע"י וראשונה בעצם וביותר שלוהטובים
 את ולתקן בפנימיותו השוכן הרע יצר את משורשלהפוך

 אשר הכונה וזה האדם. על יותר כבד אמנםהפנימיות.
 לא פנימיותו כי יען השערה, כחוט היצר נדמהלהרשע
 לימוד וע"י מועט חשבון וע"י כך כל נשחתההיתה
 הפנימיות את ולגבר לעורר יכול היה והמוסריהתורה
 אבל לטוב. אותם גם ויהפכו החיצוניות על יעלואשר

 בפעולתו הוא ואך היצר השחית פנימיותו אשרלצדיק,
 על להגביר בידו עלתה הטובים החיצוניות ע"יהגדולה
 והבן. גבוה. כהר לו נדמה לכן ולתקנם,הפנימיות
 לנו יוצא לעיל האמורים הדברנם כל ממוצאוהנה,
 אשר דבר להמצא יוכל באדם אשר אחרילדעת,

 נשחתים יהיו פנימיותו אבל מאד טוב יהיהבחיצוניות
 ]פארשידענע שונות השתנות או מעט התעוררותוע"י

 יגבירו אשר עד להתעורר הפנימיהת יוכלואומשטענדין[
 לעשות יחפוץ אם האדם מחובת ]ולכן החיצוניותלשנות
 לבוא יוכל אשר מראש יראה אם השלימות, בתכליתדבר
 עם להלחם תחבולות ויעשה יפחד קלה, מניעה לידיאף

 הקטנים הרברים כל לדעת יוכל לא אשר אחרייצרו,
 לו יש והאדם בהפנימיות[ לרעה לפעול יוכלואשר
 הקלות ועיקר בפנימיות ולא בהחיצוניות אךידיעה

 יוכל זה ולפי בפנימיותיו, רק תלויות באדםוהכבדות
 כבדה היתה האחת מצות, ועתי האדם יעשה אםלהיות,

 אבל בהחיצוניות היתה קלה כי אף והשניהבחיצוניות
 מאד, כבדה היתה האדם בה ירגיש לא אשרבפנימיות

 בהחיצוניות .הכבדה המצוה תהיה השקפה לפיוהנה
 יחשוב הקב"ה אבל בהפנימיות[, ]הכבדה מהשניהגדולה

סב



 רביעיפרק

 תורה. לימודדרכי
 והבירור. הלימוד ג. לשמה. תורה לימוד ב. הפלפול.א.
 והפוסקים התלמוד ערך הגדרת ה. רבנות. לשם הוראה לימודד.

 תורה. לימוד במצות ומשפט חוק גדר ו. האחרונים.לדורות
 חומטין. קבז.

 ודרכים הוראות "פנינים", ללקט יש ישראל ר' של כתביומתוך
 אליהם. הגיע עיוניו מתוך ישראל שר' תורה,בלימוד

 הפלפל.א.
 בקהל לבוא הרחיקוה המוסר חכמי אשר היא"אחת
 הוא הפלפול הדבר. נהפוך ולדעתי הפלפול. הואישראל
 תקום, לא בלעדו וכמעט האמת לבקשת וחזק גדוליסוד
 יסוד הוא אשר והישר, העמוק השכל א( : עילהתלשתי
 למטרת הבקיאותן גודל העיקר: יסוד ]אחרהראשי
 לפי ]איש ולהישירו לחדדו להרחיבו, וההכרח החובהאמת,
 האמת בחינת ע"י אפשר בלתי כמעט אשרערכון,

 בתורה, בפלפול התבוננות ע"י אכן צד. מכלהמוגבלת
 הנאה דרך על שילך באופן כחפצו להרחיבו האדםביד

 אם ואז האדם, שכל ותחדד תישר עינים, מאירתוהיפה,
 האמת, לחפש ערכו[ ]לפי בידו הבקיאות, גודלילוה
 אסור בהיותי בילדותי, הנסיון יד עלי חזקה אשר היאב(

 יצרי לכוף בדעתי גמרתי וכשופטיו, המוסרבלימוד
 לעזוב גילי[, בני נגד פלפולי להר'אות השתוקק]אשר
 ]נער מבטי יהיה האמת אל ורק הפלפול דברלגמרי
 כרחוק ממני רחוקה כי ידעתי, לא האמת מקוםהייתי,
 והחפץ הקיצור הפשטות, : אז ציורי ע"פ ממערב[,מזרח
 בעין השקפתי הלזה, במצב בהליכתי האמת.לדרוש
 האמת גבול פרצה שכלי כח להראות התשוקה כיהודרת,
 והאמת חפצי אל האמת את להטות שכלי אתוההעה

מד



 באיך לי להתיר לי טוב טוב אמרתי, אז תכונן.ברצון
 חו"ל התירו ]כאשר בפלפולים להשתמש ויראהחשש

 כך' וכל היצר. משבית חפשי שכלי יהיה למעןלחידודא[,
 ]אם להאמין נפשי רחקה אשר עד אצלי, הזה הרעיוןגדל
 לבל השכל בטהרת האדם יתיצב כי סגולהן, ליחידילא
 יצא אם גלתי מזוקק, שכל זהו כי לומר הרצון אליטהו
 )הקדמה מפריע". באין כרצונו פלפולים להגידחפשי

 .ל,,תבונה"(
 כפי אצלה נתקבלה הפלפול, על ישראל ר' של זו חיוביתדעה

 האישי. ונסיונו האדם של הנפש בתכונות חקירותיו תוך מסביר,שהוא
 את ולפתח להרחיב כדי הפלפול את להתיר יש ולכן מוגבלתהאמת

 ישראל ר' הלך לא האמת. ויתגלה יתברר אז ורק החפשיתהמהשבה
 בו שאין מכיון הפלפול, את שהרחיקו המוסר, חכמי של ההגיוןאחרי
 וכמעט האמת לבקשת גדול יסוד "הפלפול כי קבע, והוא האמת,ממדת
 תקום". לאבלעדיו

 לשמה. תורה לימודב.ן
 ומתוך האדם של תכונותיו וחקר הסתכלות של זה לקוכהמשרן

 ר' של דבריו את לראות יש לימודה וסדר הנהגתו דרכי לקבועכך
 לשמה. תורה לימוד על ישראלן

 : כותב הגרי"בתלמידו
 נשאו כאשר ישראל( )ר' עלומיה בימי"בראשונה,

 להבין היראה בחכמת העמיק ית"ש, ה' רצון לבקשלבבו
 הדרך את למצוא ית"ש, ה' עבודת בדרכיולהשכיל
 ראשית פרט. בכל לו שיבור הישרה והמסילההנכוחה
 לשמה תורה לימוד על עמל להיות היתה, בקדשעבודתו
 של החפץ בעקבות כי ויוכח, ראה בחכמתו נעלה.בבחינה
 מעוקל, משפט לפעמים לצאת יוכל לשמה תורהלימוד

 לחדר הלימוד, יכולת על עמל להיות התשוקהלהתרפות
 הלימוד; דרכי בסדרי שינוי וגמ הרבה, ולהתחכםהשכל
 להתפתחות ערכה לפי אחד לכל הנחוץ הסדר כפילא

 הסדו/ ושינוי התשוקה רפיון כאחד, ושניהםכשרונותיו.
 הית כן ועל' החכמה. להשתלמות רב נזק לסבביוכלו

 תלמידיה לגדולי מאד בזה הדיבור מרחיב זצוק"לאדמו"ר
 הלימור יכולת כי ולהראות אזרחותם יעבטון לבללהזהיר
 ולהישירר השכל לחדד נבון, לב לקנות ביותהלהתחכם



 לכל גם נחוץ התורה, מקצועות בכל הבקיאותולרכוש
 חכמה יוסיף אשר וכל ית"ש ה' לעבודת לעצמואיש
 ית"ש". עבודתו בדרכי שלימות להוסיף יוכל כןודעת

 110(.)אור-ישראל
 היא ה' לעבודת שגם החכמה" "השתלמות של זה שקולהכריע

 בדרכי שלימות להוסיף יוכל כן ודעת חכמה יוסיף אשר "וכלנחוצה
 זה מושג של הרחב במובן לא - לבד לשמה הלימוד ית"ש".עבודתו
 ויראה. בתורה להשתלמות מפריע גורם לפעמים הוא"לשמה"

- ]הבירור. הלימתג.  של דעותיו לפי לשמה תורה לימוד ענין המשך 
 ישראל.ר'

 : ישראל ר' כותב ו'במכתב
 ללמוד הוא לימוד, יקרא אשר בתורה"הלימוד
 עוז בכל מחזיק אחד כל )גיפטיג(, הדעתבחריפות
 ואם כדבריו אם הרוח, שקיטת היא הלשמה ;סברתו
 דברים כמעט והמה בעיניו, שוה להיות חברוכדברי

 כדאמרינן להתנהג, איך חז"ל הורונו לכן לזה. זהמתנגדים
 שעוסקין ותלמידו הרב ובנו האב ,אפילו : ל'( דף)קדושין
 ואינם זה, את זה אויבים נעשים אחד, בשערבתורה
 את שנאמר זה, את זה אוהבים שנעשים עד משםזזים
 הלימוד בחינת היא בראשונה האיבה וכו". בסופהוהב

 היא בסופה והאהבה כנ"ל )גיפטיג( הדעתבחריפות
 הרוב אחר לילך דעתו, אחד כל לבטל הלשמה,בחינת
 שמאי בית עשו כמו בדעתו, אחד כל לעמוד או הגדולאו

 המבוארים הגדרים פי על י"ד( דף )יבמות וכו'כדבריהם
 נוהגין ורעות שחיבה ]ללמדך אכן, בזה, ופוסקיםבגמרא

 בגמ' אהבו והשלום האמת שנאמר מה לקיים בזהזה
 בחינת היא ורעות, חיבה בהנהגת המלקטו, -שם

- "האמת" : לקייםהלשמה,  להגיד הלימוד, בחינת היא 
 - בעיניו נכונה הנראית סברתו אחד כלולהחזיק
 אהבו". - הלשמה בחינת היא -"והשלום"

 או ההלכה ובקביעת בבירור הלשמה קיום את רואה ישראלר
 בדעתו. מחזיק אחד כשכל חפשי, להיות צריך הדיון מהלך אבלהסברא,

 רבנות. לשם הוראה לימודד.
 יתכן כמוסים. מטעמים הרבנות עול עליו קבל לא ישראלר'
 : הגולה כל היתה ישראל ר' של פעולותיו ששטח מכיון היתהשהסיבה



 את תצמצם מסוים למקלם ההצמדות כי חשש וצרפת, גרמניהרוסיה,
 הסיבה את לבד. השערה בגדר רק היא זו דעה אבל פעולותיו.היקף

 את ממנו שלמדו תלמידיו המובהקים. לתלמידיו גם גלה לאהאמיתית
 ועל לרבנות יחסו על שאלוהג והצבוריים הפרטיים החייםהנהגות
 רבנות. לשםהלימוד

 : כותב הגרי"בתלמידו
 מימיו ישראל( )ר4 עליו קבל לא הרבנות"עול
 הזה הדרך הורה לא אמנם לו. שהיו כמוסיםמטעמים
 בדורנו ההוראה דבר כי החזיק כלל בדרך הנהלתלמידיו.

 וזה ממכתביו באחד כתב וכן התורה דת יסוד חייהוא
 לב לתת האמיתי, העולם של ברומו העומד "דבר :לשונו
 עליה נשען הלת יסוד אשר בישראל, ההוראה מצבלחזק

 ילכו אשר התורה ודרך יעשון אשר המעשה לעםלהורות
 לגדולי מדריך היה בסרט וכן לשונו. כאן עד וכו'.בה

 ההוראה בדרכי בלימודים להשתלם לב לשוםתלמידיו
 מצוא. לעת נכוניםלהיות

 דמיונם ברות היתה אשר תלמידיו מגדוליאחדים
 ולהקדיש ותלאה עמל כל על להבליג ידם לאל יהיהכי

 שאלו רבנות, עול עליהם לקבל מבלי לה', קדשימיהם
 לשם ללמוד לשמה תורה תהיה הזו ועצתו דבריו עללו

 ?הרבנות
 לשמה אין שפתיו: במתק להם ענה זצוק"לאדמו"ר

 בשוא עצמכם תתעו אל בדמיונכם. שגיתם הו מזה.גדול
 לכם תדחק כאשר הן בנסיון, לעמוד תוכלו כינתעה,
 כל ביתכם, לבני הפרנסה מהצטרכות השעהחלילה
 אתכם יביא ההכרח אשר די לא ואז תתבלע,עצתכם
 עדיין תהיו לא אם גם הן ההוראה, עול עליכםלקבל
 יבצר לא ההוראה דרכי כל למלאות ומתוקניםשלמים
 ההכרח כי ההוראה, של הזה בעול עצמכם להכניסמכם
 כי נמצא פנים, כל על יהיה זה וכאשר 1 הכל עלשולט
 יהיה כאשר רק הרבנות, תורת לשם אינה הלימודמטרת
 הנה לא, או להורקה מתוקן יהיה אם בין כנ"ל בהכרתזה

 אשר למען לשמה, היות יוכל הוראה לדרכיהלימוד
 את יכשיל לא ההכרח, עול עליו יאכף כי מצוא,לעת
 זרה )עבודה חז"ל שאמרו מה בכלל ויהיה חלילההרבים



 הגיע שלא תלמיד זה הפילה הללים רבים ,כי :י"ט(
 112(. ישראל )אור מזה" גדול לשמה ואין ומורה',להוראה

 לשמה תורה תהיה הזו ששאלו, לתלמידיו ישראל ר' שלתשובתו
 מוכנים להיות עליהם ולכן לכך יביאם ההכרח כי נבונה, עצההיא

 רבנות עול לקבלת והדריכם אותם עודד גם ובמכתביו לכן.מקודם
 בין שימצאו וכדי בישראל, ההוראה למצב דאגתו מתוך נבעוזה

 מוכנים. הוראה כחות התורהגדולי
 האחרונים. לדורות הפוסקים וספרי התלמוד ערך הגדרתה.

 : ישראל ר' כותב י"חבמכתב
 להבין התורה דרכי ננעלו התלמוד חתימת"מעת
 מסיני המסורות המדות פי על הקדש מכתניולהורות

 ה' תורת ממנו לשאוב צופיות עינינו התלמוד אלורק
 לחפש רק בידו אין בענקים הגדול האדם וגםודרכיו,
 ואין להוסיף אין התלמוד ועל סתרו, תעלומותולגלות
 מאומה.לגרוע

 חז"ל, בימי מקרא בחינת כמו אצלנו התלמודלזאת
 בימי בית אלף בחינת כמו היא אצלנו המקראולימוד
 הפוסקים גדולי וספרי התלמוד, ללימוד ידו על לבואחז"ל

 חז"ל בימי משנה בחינת כמו הוא ואחרוניםראשונים
 על ולשנות לחלוק לכך ומוכשר הראוי האדם בידאשר
 עליו לסמוך פוסק ימצא אם להכריע הרצויים תנאיםפי

 וכו', ופליג תנא רב כמו לחלוק גם גדול לאדםואולי
 וכו' ובירושלמי בבלי בתלמוד הנוראה הבקיאותואחר

 התוס' לימוד וידיעת הפוסקים בגדולי הנכונהוהידיעה
 כמו )היא התלמוד ללימוד האדם יבוא אז כלנהעל

 לשאוב הנכון העיון הוא חז"ל( בימי התלמודבחינת
 ולהבין המפוזרים ממקומות בפרטיו התלמודיסודות
 במקרא הנקנה אמת תורת בחינת היא וזו כדת,ולהורות
 הידיעה )היא ובמשנה וירושלמי( בש"ס הבקיאות)היא

 היא וזאת וכו'( והאחרונים הראשונים גדוליבחבורי
 תלמידי שימש ולא ושנה וקרא חכמים, תלמידישמוש
 הארץ. עם זה הריחכמים
 המדות, דרכי והתבוננות השכל חידוד אלה כלועל
 ה' ויראת דרכו, ישר השכל ילך למען הנטיה דרכילידע



 הפנימירת' את יודע הוא יען גדולה, השניה אתלפעמים
 עבירות, שתי האדם יעשה אם בעבירות, כן וכמוכנ"ל,
 הפנימיות לפי אבל כבדה. היתה החיצוניות לפיהאחת
 כבדה היתה הפנימיות לפי להיפך, והשניה קלה,היתה
 להשמר כבדה שהעבירה ומה קלה, היתה החיצוניותולפי
 קלה שהיא ומה קלה לעבירה הקב"ה לפני נחשבתממנה
 ה' יחשוב כאשר ולכן לחמורה, נחשבת ממנהלהשמר

 את יחשוב כן כמו וקלותה כבדותה כפי המצוהאת
 וכו'. לקלה הפנימיות מצד ממנה להשמר הכבדההעבירה
 הלכות הרמב"ם כתב כבר והעבירות המצות שקולוהנה

 אינו זה "ושקול לשונו: וזה ד'( הלכה ג' )פרקתשובה
  זכות יש גודלן: לפי אלא  והעונות הזכירת מניןלפי

 כמה כנגד  שהוא  טון ויש וכו'  יונות  במה  בנגרשהוא
 והוא דעות אל של בדעתו אלא שוקלין ואין וכר.זכיות
 והנה וכו/ העונות" כנגד הזכיות עורכיו איךהיודע
 התורת שמירת כובד לפי תלוי כי מובן הזההשקול
 כמאמר. העבירה, עשיית זהירת כובד ולפיוהמצות

 ובעבירה אגרא", צערא "לפום : ה'( )אבהתופרקהמשנה
 ]אם ממנה להשמר כבדה שהיא מה כל כי להיפך,הוא
 לעבירה נחשבת עכ"ז כבד היותר האופן לפי אףאמנם
 ממנה להשמר הקלה העבירה לעומת עונשו[ויקבל
 ז"ל וכמאמרם גרינגער[, ]פיעל קלה עבירהנחשבת
 של מעונשו יותר לבן של עונשו "גדול : )מ"ב(מנחות
 לאחר עבדיו לשני שאמר ודם בשר למלך משלתכלת
 חותם. לי הבא אמר ולאחד טיט של חותם לי הבאאמר

 עונשו מהם איזה הביאו ולא שניהם ופשעו זהבשל
 טיט של חותם לי הביא לו שאמר זה אומר הוימרובה
 זכיות בחשבון וכבדנת" "קלות של זה ענין על חוזר ישראלין ע"כ". הביא".ולא

 ומזרז. ממכתביו בכמה - בעונשה היא כבדה בשמירתה שהקלהועונות

 בקבלה החטא, עזיבת היא התשובה, עם שמכפר הכפורים ליומלבוא
 : ז'( )במכתב דבריו סוף וזה הקלה. בבחינהלהבא

 ביום הלזו בעבירה בחינה לאיזה לבוא התקוה"ומזה
 החטא עזיבת לקבלת גמות .תשובה לבעלהכפורים
 ערוך אין אשר אמיתית קבלה לפניו, הקלהבבחינה
 ובבא". בזה לו רטוב מעלתהלגודל
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 ית"ש, ה' בתוהת להעמיק היגיעה, עול לקבל אוצרההיא
 ונחת". בשובה התלמידים ובפלפול חברים בדיבוקגם
 לתלמוד לגישה בנוגע השיבות רבת היא ישראל ר' של זוהגדרה
 ישראל שר' התורה קניני פעולות עם האחרונים. בדורותולפוסקים
 ודיבוק ה' יראת הנטיה, דרכי ידיעת השכל, חידוד : זה במכתבמפרט
 והפוסקים התלמוד של וערכו מקומו ידע שהלומד צורך ישהברים,
 האחרונים.לדורות

 החורה. לימת במצות ומשפט חוק גדר1.
 ולמה להיות, עתיד ולא היה לא ומורה סורר"בן
- ?נכתב  התמיהה ע"א(. )סנהדרין שכר וקבל דרוש 
 אלף אם אף התורות חלקי בשאר די אין האם : מאדגדולה
 היא, מה התורה לימוד במצות לראות נשוב עתה... י שכר ולקבל בהם לדרוש האדם, יהיהשנים
 החוק תורת לימוד גם כי נותנת, הדעת משפט. אוחוק

 עשו ,וכבוד : י"ז( )ב"ק בגמ' כדאמרינן ייהשב,למשפט
 על תורה ספר שהניחו יהודה מלך חזקיה זה במותולו

 אפילו וכו' והאידנא בזה שכתוב מה זה קיים ואמרומטתו
 לימוד גדול מר והאמר אמרינן לא לימד אמרינןקיים
 : התוספות וכתבו ובו", מעשה לידי מביא שהלימודתורה
 שהלימוד מר אמר והא פירושו דרכי תם רבינו,ואומר
 אנו הרי קיים אומרים שאנו וכיון מעשה לידימביא
 מביא שהלימוד קיים איך למד לא דאי שלמדאומרים
 חיוב מקום מכל חוק, יהיה שהקיום אף הרי מעשה'.לידי

 לא דאם האנושי, שכל יחייבנו אשר משפט הואהלימוד
 ן יקיים איךילמוד
 המשפט. תוהת לימוד אף יצא בל ההוק מגדר גםאכן
 מביאה היתה לא אם אף היא, מצוה בעצמו "לימודכי
 ]למאן ומורה סורר בבן לדרוש שמצוה כמו מעשה,לידי
 אני רק מנגדה, האנושי להיות[והשכל עתיד לאדאמר

 מצוה גם בלימודה התורה הלקי בכל וכן 1 הקקתיםה'
 במחשבה. רק להתחלק אין אשר בה,חוקית

 על והלומד ד'( פרק )אבות המשנה רמזה לזהואולי
 כי לעשות, בכדי הלומד אמר ולא וכו' לעשותמנת

 אם ]אף החוקות במחשבה שיהיה טוב בעצמוהלימוד
 נשאה בחינה היא כי המעשה[, ממנה נצמח היהלא
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 ע"כ ממנה, המעשה שתולד בתנאי אכן המשפטי,מללמוד
 להשיג היינו התנאי, שיתקיים באופן יתנהל הלימודדבר
 כלי להיות ערכו[, לפי ]איש והחריפות הבקיאותבראש
 המעשה. חפץ הוא הנדרש, תנאי פי על ללמודמוכשר

 : פ"א( )נדרים חז"ל דברי יאירו אלהובדברינו
 ולא לפניהם נתתי אשר תורתי את עזבם על ה',ויאמר
 יהודה ר' אמר ט'( )ירמיה בה הלכו ולא בקולישמעו
 שלא : ופירשו וכן", תחילה בתורה מברכין שאין רבאמר
 אשר תורה, ללמוד משכימין כשהיו התורה ברכתבירכו
 היות לבלתי הזאת, הזרה התאוה על יתפלא אנושכל
 שלא רק האדם, של כחו המתשת התורה בלימודעצל
 ז"ל: יונה הר' בשם כתב ]והע"ז בתחילתה עליהלברך
 תחילה בתורה מברכין היו ולא ,תמיד בתורה היו,עוסקין
 שיהא כך כל בעיניהם חשובה התורה היתה שלאכלומר
 כך ומתוך לשמה בה עוסקין היו שלא עליה, לברךראוי
 לאמר מאד תמוה והדבר עכ"ל, בברכה', מולוליןהיו

 מדאורייתא היא אשר התורה בברכת יזלזלו כךשמתוך
 להפריעה[. תאוה כלבאין

 )מנחות דאמרינן לומר, יש שביארנו מה לפיואמנם
 וכו' מילה כגון מצוה גמר דעשייתה מצוה ,כל :מ"ב(
 כגון מציה גמר לאו דעשייתה מצוה וכל לברךצריך
 שיקשרם[ עד מצותן גמר היא זו לא ]עשייתןתפילין
 תורת לימוד מצות על זה, לפי כן על לברך, צריךאינו

 היינו - דעשייתה - לברך צריך אינוהמשפטי
 אשר את שיקיים ]עד היא מצוה גמר לאו -הלימוד
 לידע בכדי ללמוד הוא המצוה ענין כל כי לומד[,הוא

 לימוד מצרת על הונח התורה ברכת ויסודהמעשה,
 אי מצוה. בעצמו שהלימוד היינו חוק, בבחינתהתורה
 רק רצו שלא התאוה עליהם שלטה כי היות יוכללזאת,
 אבל מחייבה האנושי השכל יען המשפט, בגדרללמוד
 משיב והיצר מנגדו שהשכל להיות חוק, בחינתללמוד
 כונתם היתה בתורה שעסקו אף לזאת, נפשם. געלהעליו,
 ברכו ולא מצוה גמר היה ולא משפט בחינת בתוררק

עליה.
 בחינת רק אינו התורה לימוד שכר זה, לפינמצא



 בכונתה חוק בחינת בתור גם עמה המשתתףמשפט
הרצויה.
 סורר ,בז דברינו: בפתה הצבנו אשר המאמרהוא
 וקבל דרוש נכתב ולמה להיות עתיד, ולא היה לאומורה
 במדריגתה הנעלה לבדה חוק בהינת על שכר היינושכא',

 מביאה אינה יען בערכה נגרעת כי אם הלזו]בבחינה
 לימוד ואמרו כלם ,נמנו : מ' קדושין עיין מעשה.לידי
 אשר התורה הלקי משאר מעשה'[ לידי שמביאגדול

 ישראל(. )אור משפט" בחינת היאיסודתם
 ה]מטין "קבו.

 בשעה רבא "אמר ז"ל: ל"א דף שבת"בגמרא
 באמונה ונתת נשאת לו אומרים לדין אדמשמכניסין

 בחכמה פלפלת לישועה צפית וכו' לתורה עתיםקבעת
 אין אוצרו ה' יראת אי הכי ואפילו דבר מתוך דברהבנת
 חטים כור לי העלה לשלוחו שאמר לאדם משל לאאי

 חומטין קב בהן לי עירבת לו אמר לו והעלה הלךלעליה
 עד העלית". לא אם מוטב לו אמר לאו לואמר
 מלהט ארץ - הומטין "קב : ופרש"י הגמרא. לשוןכאז

 מלהתליע?. הפירות אתומשמרת
 לא אם "מוטב לו: שאמר המשל סגנון לפיוהנה,
 מוטב אוצרר ה' יראת און דאה בהנמשל נראההעליתה",

 בכל כן משמע לא כי מאה יפלא כלל, למד שלאלו
 שלא העושה דכל י"ז דף ברכות הו"ל שאמרו ואףהש"ס.
 התוספות, שם פירשו כבר נברא, שלא לו נוהלשמח
 זה, גס ואף ע"ש. חבריו. לקנטר אלא לומד שאינודהיינו
 כלל, לעולם בא ולא נברא שלא לו נוה רק אמרוהרי
  מצוה משום להתבטל חורין בן אינו שנברא מאחראולם

 שלא מוטב שמים יראת בו שאין מי כל כי  לזמרוהלילה
 - כלל.ילמוד
 א' : ענינים ימני בזה יש תורה תלמוד במצותהנה
 התורה לימוד מצות ההורה. ידיעת ב' התורה;לימוד
 שכתב וכמו לילה", יומם בו "והגית הכתוב: מןהוא

 : וז"ל תורה תלמוד הלכווו בריש ושו"ע והטורהרמב"ם
 והגית שנאמר וכו' תורה בתלמוד חייב מישראל אדם"כל
 התורה, לימוד של זו למצוה והנה ע"ש. ולילה", יומםבו
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 יומם בו "והגיה המצות-עשה מקיים שלומד מהכל
 שכולן ואגדות, הלכות גמרא משנה או מקרא הןולילה",
 החיים נפש בספר בזה שהאריך וכמו מסיני, למשהניתנו
 מקרא מתוך דין לפסוק יוכל שלא ואף ע"ש, פ"ו, ד'שער
 מצות ידי יוצא זאת בכל האגדה, מן שכן וכל משנהאו

 התורה.לימוד
 ידיעת הוא תורה, תלמוד במצות השני הגדראולם
 : ל' דף קדושין בגמ' חז"ל שאמרו מה והואהתורה,
 ישאל שאם בפיך מחודדין תורה דברי  שיהו -"ושננתם

 שנאמר מיד לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל אדםלך
 וכו' לבך לוה על קשרם ואומר את אחותי לחכמהאמור
 מחודדין "יהו ופרש"י: וכו'", שנונים חציךואומר
 אדם ישאלך שאם בעמקם ובדוק עליהם חזור -בפיך
 - את אחותי לחכמה "אמור ; וכו'" לגמגם תצטרךלא

 ע"ש. לך". שאסורה כאחותך בה בקישתהא
 הידיעה, א' : פרטים שני כולל הזאת המצוהיסוד
 תלמודו שיהיה התורה, חלקי בכל הבקיאות לולרכוש
 השכל, לחדד בתורה, להתחכם היכולת הוא ב' , בפיושגור
 תורה של במלחמתה וליחן לישא שיוכל ולהישירולשננו
 "סיני" בשם חז"ל כינו אלה ושתי בפלפולו. הריםולעקור
 בגמ' חז"ל שהביאו בפסוק גם נכלל וזהו הרים"ו,,עוקר
 יסוד זהו - לבך" לוח על "כתבם הנ=ל:קדושין
 והחריפות. הפלפול זהו - שנונים" "חציך ,הבקיאות

 והפוסקים הגמ' לימוד דוקא הוא התורה ידיעת ליסודוהנה
 יהיה הלימוד סדר וגם כמובן אחר בלימוד יוצאואינו
 וכבר שוים המקומות כל לא כי למטרתו, שיגיעבענין
 ר' "אמר : קע"ה דף בחרא בבא גמ' בשלהי חז"לאמרו

 וכו'". ממונות בדיני יעסוק שיחכים הרוצהישמעאל
ע"ש.

 דיני לידע הוא התורה ידיעת של המצוהתכלית
 בכל ברורה הלכה לו שיהיה בורין, על ומשפטיההתורה
 ועי' והמצוה. התורה כל את ולקיים לשמור איךמקום

 : וז"ל תורה תלמוד בהלכית שמו"ע והטורלהרמב"ם
 שבכתב בתורה שליש למידתו זמן את לשלש"וחייב
 וידמה מדבר דבר ויוציא וכו' וישכיל יבין ושלישוכו'



 האיסור יוציא והיאך וכו' שידע עד וכו' לדברדבר
 והנה, עישש. גמרא". הנקרא הוא זה וענין וכו'והמותר
 האלו במקצועות ולהתעצם להתחכם ירבה אשרככל

 משפטי בידיעת יותר וישכיל יבין כן וחריפות,בבקיאות
 בין ולהכריע מדעתו דינים לחדש למעשה, הלכההתורה
 ההוראה למעלת להגיע הוא התכלית וסוףהשיטות,
 וכמו ולאחרים, לעצמו הוראה להורות נעלה,בבחינה
 וכו'". אדם ישאלך נשאם :שאמרו
 של נחיצות עיקר כי ותושביו טועין ה' יראי ישוהנה,
 להוראה להגיע שרוצה למי רק הוא הלימודיכולת
 במועדו בודד שהוא מי אולם לרבים, הוראהלהורות
 דברי כל את ולקיים ית"ש ד' את עובד להיותיוכל

 אולם כך. כל בתורה גדול יהיה שלא גם והמצוההתורה
 לילך שרוצה מי לעצמה אדם כל גם כי טעות. הואבאמת
 ה~בדרכי

 מה כל התורה, דרך ע"פ דרכיו ולשום יתעש
 והמצוה התורה לקיים יוכל כן יותר ויתהכמ דעתשיוסיף
 בכל בקי להיות צריך לעצמו האדם גם הכשר.ביתרון
 שיוכל למען חרוץ, ושכל נבון לב לו ולהיותהתורה
 חלק גם משפטיה. גדרי ע"פ התורה את ולקייםלשמור
 שגור להיות צריך העזר ואבן משפט חושן שלהתורה
 כמה לנו הראה זצוק"ל ואדמו"ר למעשה. לעצמובפיו

 בזה.דוגמאות
 שהותר דברים יש כי נמצא, בינה נשכילוכאשר
 היה שלא מה התורה ידיעת מצות של המטרהלמלאות
 לשם כי הזמן, ביטול וכמו התורה, לימוד למצותענין

 זמן לבטל רשאי הלימוד; יכולת שהוא התורה,ידיעות
 גדול רב אחר לחפש נדוד להרחיק גם לעיר מעירלילך
 והעיון הלימוד דרכי ממנו ולקבל מפיו חורהלבקש
 לו שנחוץ מה ושינה מנוחה עתות על זמן לבלותוכן
 ביותר עליו צלולה דעתו כך אחר שתהיה טבעתלפי

 ענין היה לא זה כל אשר העיון, בעומק ולהשכיללהבין
 כמובן. בלבד, התורה לימודלמצות
 רק הוא והחידוד הפלפול של הענין גוף גםוכן
 חז"ל התירו וכבר התורה. ידיעת של הלימוד יכולתלשם
 האמת, לפי שאינו דבר התלמידים לפני לפעמיםלומר
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 וכמבואר להשיב, לב שיתנו התלמידים את לחדדכדי
 לחדד אלא אמרה לא עקיבא ר' "ואף : מ"ה דףבנדה
 לימוד למצות ענין אינו זה וכל התלמידים", אתבה

 לבד.התורה
 כל כשאר הוא לבד, התורה לימוד מצות עצםוהנה,
 וכל שעה כל כי ד'. ליראת כלל יחוס לה  ואיוהמצות
 וכו'. והגית של עשה מצות מקיים הוא לומד שהוארגע
 ולולב, סוכה שופר, כמו מצות, לשאר יחוס שאיןוכמו
 ית"ש. ה'ליראת
 התורה, ידיעת של המצוה למלאות הלימוד לגדראכן,
 אשר ההורה, בחכמת ולהשתלם ולהשכיל להביןוהוא
 ההוראה למדרגת להגיע התורה משפטי לידע בההיסוד
 ונחוץ מוכרח לזה - לדין, דין ובין לדם דם ביןלהורות
 תוכל ה' יראת בלא כי אוצרו. ה' יראת שיהיהדוקא
 שנוגע מה הנה עון. ולמכשול למוקה לו חכמתולהיות
 שיש אדם "כל : ל"א דף בשבת חז"ל אמרו כברלעצמו

 עייל". בהי וכו' לגובר דומה שמים יראת בו ואין תורהבו
 שמים ירא אם כך - וכו' דומה "יר"ש : ופרש"יעיי"ש.
 חש אינו לאו ואס ולעשות לשמור חרד נעשההוא

 מה כל אוצרה ה' יראת אין אם זה, ולפי ע"ש.להורתו".
 - נזהר ואינו והמותר האסור לידע להתחכםשמרבה
 ענשו.יגדל

 מוכרח ה' יראת הנה לרבים, הוראה להורות גםומה
 במשפט צרכו כל להשתלם שיעמול למען ביותר,לו

 שאמרו מה בכלל להיות יוכל ה' יראת בלא אכןההור'אה.
 הפילה חללים רבים "כי : י"ס דף זרה עבודה בגמ'חז"ל
 להיות צריך וכן ומורה", להוראה הגיע שלא תלמידזהו

 : ז' דף סנהדרין בגמ' חז"ל שאמרו וכמו הוראה,מיראי
 בין לו מונחת חרב כאילו עצמו דיין יראה"לעולם
 צריך הרי כן אם מתחתיו", לו פתוחה וגיהנםירכותיו
 ההוראה מדרגת לענין וכן עיניו. לנגד אלקים פחדשיהיה
 שיהיה המדות, ומעלות בשלמות מוכתר להיותצריך
 אדמו"ר שכתב וכמו עצמית, ונגיעה רצון מכלמושלל
 לשונו: וזו האמת בקשת לענין תבונה לספרבהקדמה
 מדעית הכרה בשם החכמים יכנוה אשר היא -"הטהרה



 שיהיה היינו: הגשמיות. התפשטות בשם המוסרוחכמי
 אשר הנפשיות כחות יתר עם הרכבתו בלי בודדהשכל
 מסכים! המה הנפשיות כחית נטית זאת, זולת כיבהאדם.
 העקמה  והנטיה וכו' האמת הכרת לבין בינומבדילים
 עקלקלות". בדרךלצעוד
 הדבר הוציא כבר אם בין בעיניו שוה יהיה כיגם
 לפעמים, לשגיאה עלול האדם וכאשר הוציא. לא אומפיו
 דעתו על לעמוד להתאמץ ורצון נגיעה שום לו יהיהלא

 יבוש ולא מפיו הוציא שכבר מאחר דבריו אתולהחזיק
 לחזור בושו לא חי"ל אשר שמצינו וכמו מדבריו,להזור

 לפניכם שאמרתי דברים "ברם : ברבים ולדרושמדבריהם
 בידי". הןטעות
 הגאון ממו"ר גדול לנו מי : זצוק"ל אדמו"ר אמר.וכה
החסיד

 רשכבה"~
 זצוק"ל,. ברוידא הירש צבי מרנא

 בהלכהת שאלה פוסק היה ולפעמים סלנט,הגאבד"ק
 אם השאלה, עם לביתר שב והשואל תרנגולת עלטרפות
 מצוה היה בהוראתו פקפוק איזה לו נראה היה כךאחר
 שנית. בה לעיין בחזרה השאלה לפניולהביא
 נאהן להיות יוכל המדות השלמות ה' יראת בלאאכן,
 מדרכי נגיעות כמה כי ומכשולים. קלקולים כמהבסבך
  עקלקלות  ולהטותו  שכלו את לשתד לפעמים יוכלוהמדות
 ויתאמץ בו מלחזור יבוש בהוראה  ישגה לפעמיםואם

 הוראתר על כגיגית ההר את ולכוף דבריר אתלהחזיק
 את להחזיק יתאמץ בלבד מפיו יוציא אם גםולפעמים
 האמת. על להודות מבלידבריו
 של היא כלה התורה הנה כי גדול. עון "וא זהוכל
 ומשפת דין איזה לפסוק האדם שיעמול העמל וכלהקב"ה

 ולהשכיל לידע רק הוא הלכה, באיזה ולהשביל להביןאו
 הוא התורה כל כי חורתו. בדרכי ית"ש ה' רצוןלהשיג
 אותו תוליך נגיעה איזה אם אולם ית"ש. ורצונוחכמתו
 לחפצו אותו להטות שכלו את להתעות וירצהשולל
 ורצונו דעתו D//Y הלכה איזה לפרש או דין איזהלפסוק
 חורת בודה הוא הרי כן, אינו האמת כי יודע לבו כיאף

 ליצלד רחמנא הדת יסודי הירום והוא משכלוחדשה
 ושלמות ה' יראת בלא וכן כמובן. בזה להאריךואין



 דין באיזה זולתו עם לפעמים להתישב יבושהמדות
 יתעצל וכן ממנו שגדול מי עם אף ולפעמיםמהוראה
 שיהיה עד להעמיק ולטרוח בדין מתון מלהיותלפעמים

 הדבר. ברורלו
 התורה, ידיעת של התכלית למלאות כי דבר, שלכללו
 על ולאחרים, לעצמו להורות ברורה הלכה לידעוהוא
 לבוא יוכל זה ובלא אוצרו ה' יראת שיהיה מוכרחזה
 מלא. עולם ולהחריב רבים ומכשולים קלקולים כמהלידי

 עשה מצות לקיים התורה לימוד מצות לעניןוהנה,
 שהוא ורגע שעה כל כי מיד. הוא התכלית וכו'. והגיתשל
 לידיעת הלימוד דרכי אולם עשה. מצות מקיים הואלומד

 תורה דברי שיהיו ושננתם של המצוה למלאנו!התורה,
 לו לרכוש התורה, בחכמת להשתלם והוא בפיו,מחודדין
 נבון ולב בחכמה לפלפל שיוכל השכל ולחדדידיעות
 כי התכלית, זה יולד אחת בשעה לא - ישרה,לסברא
 ויגיעתו עמלו וכפי ושנים ימים בהרבה הזמן בהמשךאם
 והעמל הלימוד דרכי כי נמצא, הנרצה. לתכלית יגיעכן

 שמכניס כמי בדמיון והוא להבא על הוא התורהלידיעת
 שתתיקר עת עד רב זמן שם מונח שיהיה לאוצרתבואה
 בידיעת שעמל מי הוא כן הרבה, ריוח פרי וימצאהתבואה
 באוצרו להכניס ודעת חכמה ענין ולכנוס לאסוףהתורה
 התכלית. שיצא קין עת עדתמיד

 מצוה לשם שהותרו דברים הרבה כי נתבאר,וכבר
 לימוד מצות לשם ענין היה שלא מה התורה ידיעתשל

 והרבה לחדודי הפלפול דרכי יסוד כמו לבד,התורה
 התורה ידיעת דרכי מכח להיות שיוכל מה הזמןביטול
כנ"ל.

 הגיע הרי אוצרו, היא ה' יראת אםוהנה,
 לפניו הוא וכדאי כשלימות הנרצהלתכלית

 יהי ובכן הזמן וביטול והחדוד הפלפול דברכל
 לאמר ו,,שננתם" מצות לקיים עמלו מכל שמחלבו

 אם אולם כמותו. הלכה ולהיות אחותילחכמה
 ולהורות, להבין יודע הוא כי אף אוצרו, ה' יראתאין
 חכמתו כי הנרצה. לתכלית הגיע לא זאתבכל
 היה לא כן אם כנ"ל, ולמכשול, לפוקה לו להיותתוכל



 להיות הזמן וביטול ההחדוד הפלפול עסק כל לפניוכדאי
 חמיך בתורה עוסק והיה והלואי בפלפולו הריםעוקר
 וכו'. הגית של המצות-עשה לקייםרק

 לדין אדם שמכניסיו "בשעה : הו"ל שאמרו מההוא
 הבנת בחתמה פלפלת וכו' לתורה עתים קבעת לואומרים
 אי אין אוצרו ה, יראת אי הכי ואפילו דבר מתוךדבר
 מצות עצם על בזה כיונו לא אמנם וכו'". משל לאלא

 לה אין כי וכו', והגית עשה מצנת של התורהלימוד
 עם מצות לשאר ענין שאין כמו ה', יראת עםיחוס
 "פלפלת השאלה: על סובב זה אולם , ית"ש ה'יראת
 יראת "אי : אומר זה ועל דבר" מתוך דבר הבנתבחכמה

 אוצרו ה' יראת אין אם כי לא". לא אי אין אוצרוה'
 עזן, למכשול עוד לו היא חכמהו כי להתכלית. הגיעלא
 כנ"ל. כלל, פלפל שלא מוטב כןאם

 העלה לשלוחו שאמר למי המשל מאד מכוון זהועל
 לי עירבת לו אמר והעלה הלך לעליה חטים כורלי
 לא אם מוטב לו אמר לאו לו אמר חומטין קבבהן

 בע"כ הוא לעליה הטים כור שהעלה מה הנה כיהעלית.
 או התבואה, שתתיקר עד רב זמן על באוצרלחניה
 חומטין קב בהן עירב לא אם אולם לו. שיש מטרהלשאר
 והיה העלית שלא מוטב אמר תתליע, שהתבואהואפשר
 הדבר וכן התבואה. משתתליע מיד מוכר אר אוחםאוכל
 ולהבין בחכמה לפלפל התורה, ידיעת של הלימודבדרכי
 להבא על לאוצר להכניס בדמיון שהוא דבה מתוךדבר
 להיות תוכל וחכמתו אוצרו ה' יראת אין אם אולםכנ"ל.
 פלפל שלא היה מוטב כן אם עזן, ולמכשול לפוקהלו
 להכניס זמן שוס ביטל ולא דבר מתוך דבר הביןולא

 לקיים בפשוטה תמיד בתורה עוסק היה רק כנ=ל,לאוצר
 כנ"ל. מיד הוא התכלית אשר והגית שלהמצות-עשה

 - לתורה" עתים "קבעת : כסדר אותו ששואליןוזהו
 דבר הבבת בחכמה, "פלפלת י התורה לימוד מצותהוא
 "ושננתם", מהכתוב התורה ידיעת הוא - דבר"מתוך
 אי אין אוצרו ה' יראת אי הכי "ואפילו אמר: זהועל
 כ"ז(. מאמר )אור-ישראל כנ"ל". וכו'" לאדם משל לאלא

 יראת על חורה, לימוד דרכי על ישראל ר, של השקפתו ידיעתעם

ען



 לעצמר הוראות להורות התורה, ידיעת לשם בלמוד הדרושהשמים
 רצון מכל מושלל המדות בשלמות מוכתר הלומד ושיהאולאחרים
 לבית. ישראל ר' של התנגדותו סיבת לנו מאד מובנת - עצמית,ונגיעה
 אותם, מציין ישראל שר' אלו דרישות בוילנה. שנוסד לרבניםהמדרש

 טפלה שתורתם אלה ולא אותן, למלא יכולים השם יראי תורה בנירק
 סיבת על ישראל לא' ששאל לאחד והשררה. הרבנות :למטרתם
 להשיב ידע שהרב "בכדי : ענה לרבנים המדרש בית לניהולהתנגדותו
 עניים לגבי לפעמים שהיא לפניו שתבוא קשה שאלה כל עלכראוי
 ענפי בכל ויסודיות רחבות ידיעות בעל להיות הוא צריך חיים,שאלת
 מאמין אינו  הוא מוצקה.  אמונה ובעל גדול שמים ירא וגסהתורה

 ואיננו הללו הדרישות כל את למלא יוכלו המדרש בית אותושתלמידי
 147(. ח"א המוסר )תנועת כזו" גדולה אחריות עליו לקבליכול




