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111צ11111 זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רביהגה"צקולו

שיחות
 זצ"ל לעוינשטיין הלזי יחזקאל רביהגה"צ
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1 ה' משפטהבנת  בעול נושא למדת יסוד 
 ואין שרויים, אנו בה לאדישות המרכזיות הסיבות אחת כי בעינידומה
 הורגלנו שכבר מפני. 'אתנו, קורה אשר מכל ומתחזקים מתעורריםאנו

 התחזקות כל המונעת היא ההרגל תכונת כי דומים, במצביםלהיות
 חיזוק לידי להביאנו חייב היה מטבעו הזמן שמצב אף ולכןוהתחדשות,

 לכך. מפריע ההרגלמ"מ
 עלינו כך משום המשיח, ימות הם אלו שימים שמביון הסובריםוש

 אבל וממתינים.לימיםיאלו, מצפים הכל הלא כי ושלוים, שקטיםלהיות
 מצרים, בוציאת זאת לראות ויש מיסודה. מוטעית זו הבנהבאמת
 ומכל סיני, הר ובמעמד מצרים ביציאת להיות היתה גדולה זכותשבודאי
 ישראל" בנ* יצאן "וחמושים ממצרים, לצאת זכו הבל שלא חזינןמקום
 החלקים ,ד' ויתר מחמשה; אחד וחמושים במדרש ואיתא י"ח(, י"ג)שמות
 מצרים, ביציאת שהיו הניסים כל את ראו שכולם ואף החושך, בימימתו
 ממש היציאה קודם האחרון ברגע מ"מ משה, ע"י הקב"ה הנהגת אתוראו
 גדולים חוטאים שהיו נאמר נא ואל היוצאים. מכלל להיות זכו ולאמתו

 שהיתה שם במדרש דאיתא ממצרים, יצאו לא ולכן גמוריםורשעים
 חסר במצר%,וה1ה- 11עפד שררות להם שהיה מסויימת, טענהעליהם
 יצאו ולא נענשו ומשו"ה ממצרים, לצאת העז והרצון בשאיפהלהם
 השאיפה בחסרון כלל הכירו לא החושך לימי ועד החושך, בימיומתו

 ובשעה ממצרים, ברצונמללצאת דבקים הם אף כי הכל ודימואצלם,
 אחר נברכו הם אף ליציאה, הרצון על והודיעו לפרעה רע"ה משהשבא
 וראה במעשיהם בדק הקב"ה ורק לצאת, רצו רב הערב אף כימשה,
 ליציאה. בשאיפה חסרוןאצלם
 כאילו שדומה למרות כי המשיח, לימות בנוגע אף להבין עלינוומעתה

 לראותו יזכו הכל שלא יתכן מ"מ המשיח לימות ומחכים רוציםהכל
 בחינות יהיו המשיח שבימות בחז"ל מפורש כי בביאתו,ולשמוח
 עלינו ולכן במעשינו, בטוחים להיות סיבה לנו אין ממילאוצירופים,
 ומדת סכנה ימי הם אלו שימים ובפרט ח"ו, נזכה לא שמא וליראלחשוש
 שבהם אלו ימים ושלוים. בטוחים להיות לנו אסור ודאי א"כ שולטתהדין

 כלל על אף פוסחים אינם העולם ותהפוכות כמרקחה, כולוהעולם
 זו בשעה וא"כ בסכנה, נמצא תמיד ישראל כלל שמצב ובפרטישראל,
 בכלל בין הם אלו וסכנות מרובה, שסכנתנו ודאי בסכנה העולםשכל
 מדת כי אלא זה אין ושלוים, רגועים שאנו יתכן האיך וא"כ ביחידובין

 צריך כך כאילו בעינינו דומה בכך שהורגלנו וכיון בנו. שולטתההרגל

www.daat.ac.il



ס ושעורה בעול נושא למדת יסוד - ה' משפט הבנתק%

 המצבים הם ומלחמה סכנה של מצב וכאילו העולם, מצבלהיות
 הראשונה, ההערה להיות חייבת זו ומשו"ה העולם, שלהטבעים
 נמצאים. אנו בה והבטוח השלו מהמצבלהתעורר
 בעול "הנושא מהם ואחד ו'( ו' )אבות בהם" נקנית התורה דברים"במ"ח

 ביותר החשובות מהמעלות היא בעול" "נושא ומעלת ומדת חברו",עם
 עאכו"כ נאמר, חבורו עם בעול ונושא התורה, לקנייתההכרחיות
 ולדאוג לחשוב אנו מחוייבים ומשו"ה הכלל, כל עם בעול לישאשמחוייב
 אנו באמת כי כך, כל פשוטה הזו המידה קניית ואין ישראל. כללעבור

 זו ותכונה גרידא, באמירה מסתפקים אנו ולכן בעלמא, בחיקוימורגלים
 כאהבת המעלות כל ברכישת וכ'ש התורה, עניני בכל אותנומקיפה
 נושא של דברים ובלשוננו בפינו מבטאים שאנו דמכיון וכדומה,הבריות
 שאין האמת אך אלו. מעלות השגנו כאילו בעינינו דומה זולתנו עםבעול
 אחיו אל ויצא משה "ויגדל רע"ה משה גבי חז"ל בלשון וראו כלל, נכוןזה

 רע"ה משה עליהם", מיצר להיות ולבו עיניו "נתן ופירש"י בסבלותם",וירא
 נמצאים שבו מצב באותו ניצב בעצמו הוא כאילו ממש ולבו עיניונתן

 אנו כביכול ובכמותם אלו בהרגשות לס"ד, זקוקים אשר האנשיםאותם
 יבוא מאשר רגע כל ומפחדים חוששים ובאהלים בשדות עתה,שרויים
 בעול. נושא מדת של דרכה היא כךעלינו,
 אין זאת ומבלעדי המשיח, לביאת זוכה לידה חבלי בצער המשתתףכל

 התורה כל את מקיף זה כלל ובאמת המשיח. לביאת לזכותאפשרות
 רק ומסתפק הדברים פנימיות לתוך נכנס אדם שאין זמן כלכולה,

 בגדר אלא אינן חיצוניות ופעולות עיקר, כל תורה זו איןבחיצוניות
 חייבת.לנבוע אלא בנקל נעשית אינה הפנימיות לתוך והכניסהמלומדה.

 בביאור ג'( )שער יונה רבינו מש"כ והיינו מרובה, ויגיעה עמל ידי עלרק
 שאף כבר ונתבאר מלומדה, אנשים מצות אותי יראתם ותהיהכתוב
 כלל מתבוננים אין שכאשר ובודאי מלומדה, להיות יכולה עצמההיראה
 מלומדה, בגדר רק והכל מעלה זה אין סתם, באמירות מסתפקיםאלא
 שיעור. לאין רבה המלומדהוסכנת
 הרע" ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי"ראה
 יתייגע שלא זמן וכל בבד, בד יחד הולכים והמות החיים ט"ו(. ל')דברים
 ודומה ארוכים חיים ויחיה יתכן התורה, דרכי הבנת לפי התבוננותמתוך
 המות בתוך נמצא אלא אינו באמת אך ובחיים, בטוב שרוי כאילובעיניו
 המות אף נמצא והחיים הטוב בתוך כי הדברים, מציאות היא וזווהרע,
והרע.
 לגוי יהיה היו ואברהם עושה, אני אשר מאברהם אני המכסה אמר"וה'
 בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי הארץ, גויי כל בו ונברכו ועצוםגדול
 על ה' הביא למען ומשפט צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתוואת

 שביאר מה ברמב"ן ועיין י"ט(. י"ח )בראשית עליו" דבר אשר אתאברהם
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 ןעוצוושה זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צקול1

 עליהם וא"כ ועצום, גדול גוי יהיה ממנו ע"ה אבינו אברהם הלאבארוכה,
 א"כ בסדום ה' משפטי את לאברהם נגלה לא ואם יתברך, הנהגתולדעת
 שכניו, על אאע"ה התפלל לא ומדוע אכזרית, הנהגה כאן שישיסברו
 ויודע מכיר שאברהם כיון כי הנהגתו, את לאאע"ה השי"ת גילהומשו"ה
 לאברהם דרק ומבואר השי"ת. הנהגת את להבין יוכל לכן ומשפטצדקה
 רק כי לאחרים, ולא והתנהגותו דרכיו את לגלות הקב"ה יוכל ע"האבינו
 אשר והוא הנהגתו. את להכיר וידע יבין ומשפט צדקה העושהאאע"ה
 יובילו והטוב, החיים נמצאים בהם אשר גדולות ומעלות יתכן כידברנו
 והרע. המות לידיח"ו

 ונשגבה, עליונה מעלה שהיא בעול הנושא במידת אנו עוסקיםוהנה
 בצורתה אותה נבין לא כאשר זו שמעלה אפשר כי לדעת עלינואולם

 שיכיר בשעה ורק ומות, רע לידי רח"ל אותנו תביא והנכונההאמיתית
 בעול, נושא להיות יוכל אז המשפט, מהות ויבין משפט, עם יחדצדקה
 יוכל המשפט הבנת ללא הבריות על ומרחם בעול נושא כאשראמנם
 שלא הקב"ה שהנהגת לחשוב יבא כי ואפיקורסות, כפירה לידילהגיע
 שניחן והרחמנות בעול הנושא מדת בגלל לו יבואו אלו ומחשבותכדין,
בהם.
 בעול הנושא שמדת ע"ה, אבינו באברהם נמצאת אשר המדההיא

 תפילתו וכל ד', ומשפט בצדקה הבנתו מחמת אליה הגיעה לושהיתה
 לא מהשי"ת ביקש ומשו"ה המשפט, והכרת ידיעת לאחר רקהיתה
 אלא הרשעים את לחון בקשה אאע"ה ביקש לא רשע. עם צדיקלהמית

 )בבא מעיו" יוותרו ותרן הקב"ה האומר "כל רשע. עם צדיק ימות שלארק
 בעול נושא שהאדם אף ומשו"ה בדין, באים והמשפט העונש נ.(,קמא
 וכן לעונש, גורם והחטא בעולם, חטא יש כי להבין עליו מקוםמכל

 מפני ובמשפט בדין נגרמים העונשים כי להבין עלינו הרביםבעונשי
 יהיה שלא כדי החטא את ולמנוע להשתדל עלינו ולכן הרבים,חטאת
 בעולם. ועונשצער

 האדם את להביא חייבת הדור ועונש במצב שהתבוננות מעתהנמצא
 עם בעול נושא מעלת לידי שיגיע כדי בי ד', משפט בהבנת חיזוקלידי
 וכנתבאר, ד' במשפט אמיתית הבנה להשיג כל ראשית חייבחברו

 ופוגע נוגע זה הרי המשפט מהות יבין ולא הרבים עבור ידאגשכאשר
 נושא למעלת ויגיע יתכן ד' במשפטי הבנה לאחר רק ומשו"הבהשי"ת,
 תתאפשר החטא מניעת ע"י כי בעולם חטא וימנע יתחזק כן וכמובעול,

 בעול.הנשיאה
 זולתו, עם בעול נשיאה מהות ולהבין לראות אפשר זו מפרשהובאמת
 לדורון שניגש אאע"ה כדוגמת אלא בעלמא באמירה להסתפקשלא

 מדום. אנשי עבור עצמו כל את מסר וכביכול ולמלחמה,ולתפילה
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 ז ושצורעו בעול נושא למדת יסוד - ה' משפט הבנתקול

 ובדרכי ד' במשפט אלו מהבנות אנו רחוקים מדוע העיקריתהסיבה
 יתברך, מאתו שהכל באמת מאמינים איננו כי זולתנו, עם בעולהנשיאה
 מבינים איננו ומשו"ה בעלמא, מקרה אלא זה אין באמת כי הכלוסבורים
 חיזוק ולכן לאחרים, ולדאגה לעזרה שייכות לנו אין ולכן ד',במשפטי
 לזכות יוכל ידה על ורק אלו, בימים ההכרחית היא בהשגחההאמונה
 בעול. מהנושאיםלהיות

** 4 

 זצ"ל לעוינשטיין הלוי יחזקאל רביהגה"צ

 אלו-ה אחזהמבשרי
 אאע"ה בפרשת הרמב"ן דברי בביאור הקודם במאמר הארכנוכבר
 מבין הוא ומשפט צדקה ויודע המכיר אבינו אברהם שרק סדום,ואנשי
 בטבע כי סדום, אנשי על ולבקש להתפלל יכול ולכן הקב"ה, הנהגתאת
 בעול שנושא ובשעה האלו, המידות ב' עם ולהתנהג לחיות לאדםקשה
 להגיע ויכול אמת, ה' משפט כי מבין אינו זולתו עבור ומשתדלודואג
 להרגיש כי הקלה, הדרך זו ובאמת שמים. משפטי על ובקורת כפירהלידי
 להגיע כאו"א יכול ישראל כלל עבור או עבורו ולהתפלל תבירואת

 ה' משפט את להכיר יחד, האלו הענינים בב' להשתמש אבל זו,למדריגה
 דאגתו למרות החטא עונש של מהותו בהבנת לפגוע ולאולהבינו
 זכה אאע"ה ורק שבעבודה, הגדול הקושי הוא חבירו לעזרתובקשתו
 את להעניש שלא ביקש לא ולכן כאחד, המידות בב' להשתמשלדעת

 רשע. עם צדיק יהרג שלא היתה בקשתו כל אלאהרשעים
 לא ולמלחמה, ולתפילה לדורון עצמו הגיש בחז"ל ואיתרע אברהם,פגש

 וביאור עבורם, למלחמה ניגש אלא בעלמא בתפילה אאע"ההסתפק
 לו יש אשר כל את להפקיר מוכן והיה עבורם נפשו את שמסרהמלחמה,

 אאע"ה. בקשת על התפלאו שהמלאכים במדרש וראה הצלתם,עבור
 שנוכל כדי הראשונה הדרך היא שמים יראת שקניית מעתהנמצא
 במשפט הבנה ללא כי שנתבאר חברינו, עם בעול מהנושאיםלהיות
 על ורק בעול, מהנושאים להיות אופן בשום אפשרות אין הדיןובמידת
 משפט. ולהכיר להבין יוכל שמים יראתידי

 בעיני ודומה כך כל פשוטים ימים אינם עתה, אנו שרויים בהם אלוומום
 אחד כל יכול אלו ובימים עלינו, שתבוא מלחמה תהא ה' מלחמתכי

 שראינו וכפי לו, שיש מה כל את להפסיד ח"ו או רבות, לזכותמאתנו
 ממצרים, ויצאו לגאולה זכו ישראל מבני חמישית שרק מצריםביציאת
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 וקצורות - זצ"ל רבי.יחזקאל'לעוינשטיין הגה':צק%ח

 אנו חייבים ומשו"ה החושך, בימי ומתו נאבדו החלקים ד' שארואילו
 אלו. בימים להתחזק מצווים אנו בו העיקרי החלק הוא מה,להתבונן

 "עתה שמים יראת בהשגת להיות חייבת בעולמנו עבודתנוראשית

 יסוד הוא שמים יראת י"ב(. ב"ב )בראשית אתה" אלוקים ירא כיידעתי
 אליה שיגיע השלימות שיא היא וגם עבורתו, תחילת והיא האדםעבודת
 כד.(. )מכות יחיה" באמונתו וצדיק אחת על והעמידן חבקוק "באהאדם
 מידת וכפי האמונה, יסוד על האדם עבודת כל את העמידחבקוק
 כי ומתאימים, תואמים הדברים יראתו. תהא כן אליה שהגיעהאמונה
 חיזוק ללא שמים יראת לרכוש אפשרות ואין לאמונה, קשורההיראה
 ה' את העם "ויראו נאמי בכתוב שלכאורה ואע"ג באמונה,וגדלות
 קודמת שהיראה והיינו ל"א(, י"ד )שמות עבדו" ובמשה בה'ויאמינו
 אך באמונה. לזכות יכול ה' יראת והשיג שרכש לאחר ורקלאמונה
 את מגביר ביראה שהחיזוק ודאי כלל, סותרים הדברים איןבאמת
 אפשרות לו אין לאמונה כלל שייכות לו שאין כל אבל בלבו,האמונה
 שמים. יראתלהשיג
 מקום מכל תמים צדיק שנקרא שאף נח, גבי במדרש דאיתא מהוראו

 שלא עד לתיבה נכנס שלא מאמין ואינו כמאמין חז"ל אותומגדירים
 ולדחות להתגבר כח לו שאין זמן שכל מבוארים והדברים המים.דחפוהו

 מהכניסה נח שחשש ומכיון מאמין, אינו נקרא עדיין לחלוטין הנסיוןאת
 שלא זמן וכל מאמין", ואינו "מאמין נקרא המים שדחפוהו עד נכנסולא
 כביכול אלא כלל, שמים יראת יראתו אין ומחוזקת אמיתית אמונההשיג

 תשובה )שערי יונה רבינו הרחיב שע"ז מלומדה ה' יראת בגדרנחשבת
 "רחקיך" בגדר נחשבת אלא כלל, שמים יראת שאינה ט"ו( סי' ג'שער

 כ"ז(, ע"ג )תהלים יאבדו" רחקיך "כי נאמר ועליהם מהשי"ת,שרחוק
 ובעיקר מרובה ועבודה ויגיעה עמל ע"י רק להגיע יכול האמיתיתוליראה
 שלימה, יראתו אין שכאשר להוסיף, יש וביותר השלימה. האמונהבחיזוק

 "רחקיך" בגדר שהוא ביון יראה ללא תורה כי כלל, תורה אינה תורתואף
 נחשבת זו שתורה דעתו על לעלות יוכל היאך א"כ מהקב"ה,ורחוק
לתורה.
 חבקוק שבא הנזכרת הגמ' דברי את מבאר היה ז"ל מקלםהסבא
 מחמת לבוא חייבת שאמונתו יחיה, באמונתו וצדיק אחת עלוהעמידן
 וזו ממש, חושית לאמונה יגיע בבריאה התבוננות ע"י בעצמה,הבריאה

 עלינו הפחות לכל אך גדולה, מדריגה שזו ובודאי האמיתית, האמונההיא
 שמים. יראת לידי אותנו שתביא לאמונהלזכות
 הוא שמים ויראת אמונה וקנין השגת היא האדם עבודת שעיקר זהיסוד
 שנשיג מאתנו ומבקש רוצה הקב"ה כמה חזינן הלא כי ומוכרח,פשוט
 להשיג שנוכל באופן ונבראו נעשו ומציאותה הבריאה וכל ויראה,אמונה
 הסבא עבודתנו. עיקר הם ויראה שאמונה מפני וב"ז ויראה, אמונהדרכה
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עושצורות אלו-ה אחזהמבשריקול

 עשרה, בשמונה ראשונה בברכה שמזכירין מה מבאר היה ז"למקלם

 שבחו הזכרת היא ראשונה ברכה יסוד והלא ויעקב, יצחק אברהםאלוקי
 שגדלותם בזה וביאר הקדושים, לאבות פה שייכות ומה הקב"השל

 בבריאה ההתבוננות מכח לאמונה שהגיעו היה האבות שלויסודם
 עצמה הבריאה כי מצרים, וליציאת לתורה זכו לא עדיין הלא כיעצמה,
 זאת. להשיג התבוננות מעט רק וצריך עולם, בבורא חושית אמונהמורה

 להתבונן אפשר כ"ה. מ' )ישעיהו אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום"שאו
 מלא שעולם יתכן לא כי באמונה, ולהתחזק ולראות עצמהבבריאה
 דנאמר והיינו זה, כל מאחרי עומד הכל יוצר שהקב"ה וע"כ מאליו,נברא
 בעצמו יתבונן כאשר אף ב"ו(, י"ט )איוב אלוק" אחזה "מבשריבקרא
 צריכים אלו דברים אך השי"ת. ומציאות הנהגת לראות יוכלומהותו
 עולים רק מרובה התבוננות וללא ומרובה, רצופה והתבוננותמחשבה
 רושם. משאירים ואינם חולפים אלו והרהורים מועטים, הרהוריםבקרבו
 מתחיל בטבעו כי האדם, לכשלונות המרכזיות הסיבות אחת זוובאמת
 והבנתו ידיעתו שכבר סבור מכן לאחר ומיד מעט, להתבונןהאדם

 סיכוי כל אלו למחשבות אין ומשו"ה מעבודתו, מתרפה ותיכףמושלמת,
 ולהתחזק ולחשוב לעמוד חייו ימי כל צריך אלא מעשיו, עללהשפיע
 אף שנאמר יתבן ומשו"ה באמונה, לחיזוק ותכלית גבול אין כיבאמונה,

 לה אין שאמונה כיון היה", אמנה ממחוסרי "נח תמים צדיק שהיה נחעל
 אמונה. לקטני נחשב ומשו"ה לשלימות, הגיע לא א"צתכלית,

 לאמונה שייכות כל לו ואין בתורה, גדול מתמיד אדם ויהיה יתכןולכן
 לא ויראה אמונה בהשגת במיוחד יתייגע שלא זמן כל כי שמים,ויראת
 עורכים שאינם האנשים על "ונאמר יונה רבינו שכתב והיינוישיגנה,
 אנשים מצות אותי יראתם ותהי ה', ביראת תמיד להתבונןמחשבות
 זמן וכל תמיד, מחשבות לערוך שחייב בדבריו ומפורש וכו'",מלומדה
 לנו נתן ולכן מלומדה, יראה אלא כלל יראה יראתו אין זו בדרגהשאינו
 באמונה ירה על להתחזק כפי ביום, פעמים ג' התפילה עניןהקב"ה
 או שמע, לקריאת ומגיע לתפילה מאחר שכאשר ובודאיוביראה,
 עליו שתשפיע סיכוי לתפילתו אין אחרים, כנסיות בבתישמתפלל
 בקרבו, ופועלים עובדים הגופניים הטבעים וממילא בלבו, אמונהלהקנות

 וסבור בעולמו הולך אדם וכדאמרינן האמונה, יסודות את מכחישיםוהם
 לאמונה. מנוגדות אלו ומחשבות דור, ולדורי הואדיליה

 ואומר מוסיף והרמב"ם ממצרים" יצא הוא כאילו לראות אדם"הווב
 ביציאת חיזוק מחשבת לחשוב מספיק אינו ממצרים, עתה יצאכאילו
 הרגשות וללא ממצרים, יצא ממש עתה כאילו לחשוב חייב אלאמצרים,

 עניני כל אף אלא ביצא"מ, רק זה ואין השלם. למאמין נחשב אינואלו
 השרשה בקרבו מושרשים להיות חייבים סיני הר ומעמד סוף יםקריעת
 נראה במצבנו נתבונן כאשר והנה לראותם. זכה עתה כאילוחזקה
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 ןווצוואה זצ-ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה-צקולי

 וכי פנינו, תכסה בושה הלא בישיבה, לתפילה בא אינו מהציבורשכחצי
 עצות ללא לאמונה יזכה לא והלא לישיבה, ובא הגיע מטרה איזולמען
 בעולמו. לו יש תקוה מה וא'עאלו,
 איך ולראות ישרים, במסילת הראשון הפרק את וללמוד לראותוטוב
 האדם בריאת שכל ואימות בירור שללא ומבאר מסביר לוצאטוהרמ"ח
 לזכות סיכוי כל לו אין הבא, עולם למען אלא הזה עולם עבוראינה
 רק להשיגה נחוץ אלא בעלמא ידיעה מספיק ואין יתברך, רצונולקיים
 ימי כל הרף ללא מתמדת עבודה ע"י רק נקנית והיא ואימות בירורע"י
חייו.

** * 
 זצ"ל לעוינשטיין הלוי יחזקאל רביהגה"צ

 בוראו את אברהם וידע הכיר שנה ארבעיםבן
 תש-ר סוכות חוה-מ ש.קליל

 בע"ז שטעו הטעות מהלך מבאר ה"א,ב,( ע"ז מהלכות )פ"אהרמב"ם
 והגלגלים הכוכבים ברא והאלקים הואיל אמרו בתחילה אנוש.בימי

 ולחלוק לשבחם הם ראויים כבוד, להם וחלק וכו' העולם אתלהנהיג
 וכו' שהמלך כמו וכבדו שגדלו מי לכבד ה' רצון הוא זה כי כבודלהם

 עמדו הימים שארכו ואחר ולשבחם, קרבנות להם להקריבוהתחילו
 העם וכל צורתו להם ועשו זה, כוכב לעבוד ציוה שה' ואמרו השקרנביאי
 הצורה שזו ואומרים לו ומקריבים לו משתחוים היו והקטניםהנשים
 וכל והנורא הנכבד השם נשתכח הימים שארכו וכיון ומריעה,מטיבה
 והבורא ומריעה, מטיבה שהיא והעץ הצורה אלא יודעים אינםהעם

 חנוך כמו בעולם יחידים אלא שמכירו אדם שום היה לאיתברך
 עד ומתגלגל הולך העולם היה זה דרך ועל ועבר. שם נחומתושלח,

 לשוטט התחיל שנגמל כיון אבינו. אברהם והוא עולם של עמודושנולד
 תמיד נוהג הזה הגלגל שיהיה אפשר איך תמיה והיה קטן, והואבדעתו
 שם יש כי האמת את שהשיג עד אותו, יסובב ומי מנהיג לו יהיהולא
 שגרם ודבר טועים העולם שכל וידע הכל, וברא מנהיגו והוא אחדאלוק
 את אברהם הכיר שנה ארבעים ובן מהם, האמת שאבד זה לטעותלהם
 כשדים אור בני על תשובות להשיב התחיל וירע" "שהכיר כיוןבוראו
 אחד, והוא הכל לבורא אלא לעבוד ראוי אין כי העולם לכל והודיעועמד
 ויעקב בנו ליעקב הנחיל יצחק וכן בנו ליצחק ומסר מזה ספריםוחיבר
 לוי, משבט חוץ עכו"ם ועבדו ממעשיהם למדו למצרים שבאו וכיוןלבניו,
 אלינו ה' ומאהבת אבינו. אברהם ששתל הזה העיקר נעקר קטוכמעט
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 ןווצור בוראו את אברהם הכיר ארבעים בלק%

 וכו', מצוות לנו ונתן האמת לנו והודיע הנביאים וכל רבנו משה לנושלח
 דבריו. תוכןע"כ

 אברהם של תולדתו סתם כותב אינו כי להבין צריך אלו הרמב"םדברי
 ה"נ הלכה כולו נזיקין בהל' שהרמב"ם כמו כי תולדה, כותב בתוראבינו

 וכאן ממונות לעניני בנוגע הוא דשם אלא למעשה, הלכה כולו הואכאן
 היה בתחילה הלכה. כולו הוא אבל בעצמו, וגידולו האדם לעבודתנוגע
 מסבב, בלתי תמיד סובב הגלגל שיהיה אפשר איך לאברהםקשה

 גשם שהוא וכיון גשם, הוא בודאי סובב שהוא שראה כיון הואהביאור
 סוף, בלתי תמיד נוהג שיהיה אפשר ואיך סוף לכוחותיו ויש מוגבלהוא
 והוא גבול לו היה לא אילו כי גבול לו יש בודאי סובב שהוא כיוןועוד
 ע"כ הבריאה, כל ממלא שהוא כיון סובב הוא מה אל הבריאה כלממלא
 לכוחותיו יש בודאי גבול למציאותו שיש וכיון גבול לו שיש לומרמוכרח
 בדעתו עמד אלו ומחשבונות תמיד. נוהג יהא שהוא אפשר ואיךגבול
 אותם, נוהג והוא תכלית ובלתי סוף בלתי שהוא אחד אלוק שםשיש
 המה כי והכיר העולם בטעות לחשוב התחיל האמת על שעמדוכיון

 בני על תשובות להשיב התחיל וע"כ לטעותם הסיבה חקר ואח"כטועים,
 האדם לגידול הישר המהלך הוא וזה בדוקא, הוא זה ומהלך כשדים,אור
 זה כתב והרמב"ם התכלית. ישיג לא זה מהלך בלתי יתחכם אחדואם

 בשאר וכמו השלימות, להשיג האדם הנהגת מהלכות והואלהלכה
 כן כמו בדוקא הם והלכותיה גדריה נזיקין הלכות כגון התורההלכות
 בדוקא. ג"כ הם ההלכותאלו
 העולם כי לידע האדם שעל הוא מהרמב"ם רואים שאנו היסודעיקר
 המפסיד הרע היטב לידע הוא, בקצרה לטעותם הסיבה ומהוטועים
 מנה מידה כל שעל ישרים במסילת זה יסוד ישנו ובאמתהטוב,

 מורגלים ואנו מעלה, לכל המפסידים מגלה החו"ה וכן אותה,המפסידים
 ממה ידע ההפסדים יודע האדם שאם היא בזה התועלת כילחשוב
 יודע שהוא עצמו בזה כי המכווה עיקר זה איל באמת אבל עצמו,לשמור

 האדם הנהגת רואים שאנו כמו יותר, הטוב אצלו נקלטהמפסידים
 עם השדה חורש הוא בתחילה כי הוא המהלך שדהו, שתצמחהרוצה
 הגרעין נותל הוא כ"ז ואחר ממנו האבנים מלקט הוא ואח"כ שבההאבנים
 ג"כ בלבד יחרוש אלא השדה מן האבנים ילקט לא אם ואפי'לתוכה,
 שאח"כ הוא טוב יותר אלא בתוכה האבנים שניער כיון שתצמיחיועיל
 בלבד מהרע מיריעתו כי האדם בהנהגת הוא כן השדה. מן האבניםיזרוק
 מהלך היה זה דרך ועל הטוב. בו ומתדבק ומתחבר נקלט יהיה בלבדמזה
 כיון לטעות, להם שגרם הדבר מהו חשב הטעות שהכיר כיון ע"הא"א

 שהביא מהמדרש סתירה לזה ואין שנה. בארבעים היה וזה וידע,שהכיר
 שתי הם ויריעה הכרה כי וכו' שנים ג' בן ה"ג( פ"א ע"ז )הלכותהראב"ד
 זה וודע הכיר אבל שנים, ג' בן בהיותו לו היתה שהכרה ואפשרמדרגות,
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 אבל תשובות, להשיב התחיל וודע שהכיר וכיון שנה, בארבעיםהיה
 בקצרה( הענין תוכן )זה לזולתו. השפיע ולא תשובות השיב לא זהקודם

** * 
 זצ"ל לעוינשטיין הלוי יחזקאל רביהגה"צ

 הוש"ר ער מיוה"כ תשובה ימיעשרת
 שאנחיי תשד רבה הושענאליל

 יעברון עולם באי כל השנה בראש ידיעה. חסרון הוא גדול הכיהמזיק
 היצורים כל בא. לפניך היצור כל זכר בי הזה כהיום נפקד לא מי ..לפניך
 העולם אומות ישראל. מכלל חוץ מזה יודע מי אבל השנה, בראשנדונים
 ביום תלויים אדם של חייו ימי מצב וכל ומותו חיותו מזה. יודעיםאינם
 עצמם מכינים הם זה סוד שגילו וישראל כלל. מזה יודע אינו והואזה

 לזכות איך עצות הכל וזהו מלכותו ומקבלים בתשובה וחוזריםמקודם
 ידיעה. חסרון הוא מה אנו רואים הריבדין.

 אומר היה מקלם הסבא יודע. הייתי זה כפורים יום שהוא רבההושענא
 ולא להתענות מצוה ביו"כ כי הוא להוש"ר הכיפורים יום ביןהחילוק
 היינו בזה לאכול. בו מותר אשר כפורים יום הוא והוש"רלאכול

 עשרת בגדר ג"כ הם הוש"ר עד מיוה"כ ימים עשרה שאלו אבלמורגלים,
 ביארנו יו"כ עד מר"ה ימים עשרה עכשיו. נתעוררתי לזה תשובהימי

 עשרה באלו ממש הוא וכן בהם, נבחן שהאדם בחינה ימי הם כיבע"ה
 בקבלותיו. עומד הוא אם בחינה ימי שהם הוש"ר עד מיוה"כימים
 והענין אומות, ע' בעד קרבנות שבעים להקריב נצטוינו הסוכות ימיכל
 במחשבותינו נצייר מהם. העולם ישמם שלא קיומם בעבור שנתפללהוא
 היו לו בחיים. שישארו שונאינו בעד שנתפלל היא קשה עבודהאיזו
 עולם, מן ימחו שלא )הגרמנים( האשכנזים בעד שנתפלל אצלינובאים

 כמה ישראל. שונאי בעד שנתפלל במציאות זאת אפשר אילכאורה
 אהבה הקרבן להקרבת נדרש שהיה ובודאי לזה, נדרש הבריותאהבת
 הקרבן היה באמת אהבה היה לא שאילו קיומם, בעד שנתפלללהם
 עד יוה"כ אחר ישראל הכלל עמדו כזו ובבחינה לרצונו. זה שאיןפסול
 קיומם. בעד קרבנות להקריב שיוכלו עד הבריות אהבת להם ישכמה
 )ויקרא אמרו חז"ל מינים. ארבעה מצות רואים, אנו אחרת בחינהעור
 ישראל. בכלל שנמצאו כיתות ארבע כנגד הם מינים שארבע י"ב( ל'רבה

 ומעשים תורה בהם שיש ישראל בהכלל יש וכן וריח טעם בו ישהאתרוג
 בהם ואין תורה בהם שיש יש וכנגדו ריח בו ואין טעם בו יש לולבטובים,
 מעשים בו שיש מי וכנגדו טעם בו ואין ריח בו יש הדס טובים,מעשים
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 לא בו שאין מי וכנגדה ריח ולא טעם בה אין ערבה תורה, בו ואיןטובים
 יחד אלו מינים ארבע שיקשרו אמרה והתורה טובים. מעשים ולאתורה
 אין הערבה תחסר אפילו מהם אחד מין יחסר ואם אחת אגודהויעשו
 רואים אנו ואדרבא לעיכובא. ג"כ היא ערבה שמצות המצוה,כאן

 פיטמו נקטם אם אתרוג שאילו מבערבה, יותר התורה החמירהשבאתרוג
 התורה הכשירה בערבה ואילו והדר, שלם הוא האתרוג שכל אע"פפסול
 יחסר ואם השלימות כל נדרש מהשלם אדרבה כי אחדים, בעליםאפילו
 הדבר. ממנו נדרש אינו שלם האינו אבל פסול כבר הוא אז אחתנקודה
 האנוכי. ויתבטל אחת אגורה יעשו שנולם היאוהמצוה
 שני כשר יהא לא למה יקשה לכאורה כי פלא, מזה רואים אנואגב
 ויש טובים ומעשים תורה בו שיש שהאדם כיון והערבה, האתרוגמינים
 טעם לא בו ואין כלום לו שאין באדם להדבק לו אפשר השלימות כלבו
 אפשר כלום בו שאין לאדם כי מוכרח, זה שאין אנו רואים אלא ריח.ולא
 אבל עמו, שייכות לו שאין מבינים הכל כי חושב הוא בי בו להתחברלו

 כזה אדם לו, שוה שהוא בו לטעות ואפשר מעלה איזה ג"כ בו שישלאדם
 ולא המינים ארבע בדווקא היא המצוה לפיכך אליו, להתחבר לוקשה
 היא שהבחינה היא, קשה בחינה איזו אנו רואים עכ"פ כלום. מהםיחסר
 הבריות אהבת כמה שבפחותים, בהפחות להדבק לו אפשר האדםאם

 לזה. צריכים טובות מדות איזה לזה,נדרש

 להיפך או טובה שנה בר"ה נכתב ולו לטובה, אינה ח"ו הבחינהואם
 את קורעין אז בבחינתו עמד ועכשיו טובה שאינה לשנה נכתבשהוא
 בזה? המהלך הוא איךפסקו,
 או יותר ולא שנה בכל הוא האדם משפט אם טז. ר"ה בגמ' מחלוקתוש
 אפילו דין שיש אמת הכל כי הגמ' ומסיק רגע, בכל אפילו או שעהבבל
 כיון המהלך הוא ואיך תבחננו", "לרגעים ז'( )איוב שכתוב כמו רגעבכל

 לגשמים נפסק שאם בגמ' אמרינן זה ועל טובה. לשנה נפסקשכבר
 הגשמים לו נותנים אזי השנה בכל בהבחינה עומד הוא אם אזמרובים
 לו נותנים אזי לטובה ראוי ואינו בהבחינה עמד לא אם אבלבעתם,
 אמת, הדינים ושני צריך, שאינו ובמקומות צריך שאינו בימיםהגשמים
 להם ראוי אינו שעכשיו ומה לו נותנים מרובים גשמים לו שנפסקהדין

 גשמים לו נפסק אם להיפך וכן מהם, יהנה שלא דרך על לונותנים
 בעתים הגשמים לו נותנים לטוב ראוי הוא מעשיו לפי ועכשיומועטים
 הצריכים. ובמקומות לוהצריכים

 באמונה חיזוק היא הגחים שנאתהכרת
 חייבת האמת, מהכרת שנובעת כמבואר לישראל, העכו"ם בשנאת"ההתבוננות

 באמונה." חיזוק לידי אותנו להביא עצמהמכח
 ספ.ד( עמ' סענודס, דרכי מקק יסרק),)6ור
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 זצ"ל לעוינשטיין הלוי יחזקאל רביהגה"צ

 משפט דרכיו כלכי
 תש"ג וילר ר' אלולכ"ג

 שהפרטים אע"פ הכלל, את שוכח פרטים אצל כשעומד הוא האדםטבע
 זה כי זוכרו אינו אעפ"כ פרטים, אין הכלל ובאין הכלל מן מוצאיםהם
 ולא דבריו על עברתי ימי שכל יונה רבינו נביא לדוגמא האדם. טבעהוא

 היסוד. את שכחתי פרטים מרוב כי היה והחסרון לי, ונתקשה אותוהבנתי
 ומביא היראה, היא המצוות יסוד כי מבאר ז'( אות ג' שער )שע"חהר"י
 של הפי' ליראה. אם כי מעמך דורש ה' מה י"ב( י' )דברים זה עלפסוק
 פי' לבית, יסוד אומרים שאנו כמו הדבר בל נבנה עליו כי הוא יסודמילת
 כי הר"י ביאר וכן הבית, יפול היסוד ינטל ואם היסוד על נבנה הביתכל
 כי נתקשיתי ותמיד היראה. היא נבנו הם מה על פה המצוותיסוד

 כל כי ליראה, אם כי מעמך דורש ה' מה להיפך, מבאריםהראשונים
 כתב והר"י המצוות, תבויית היא יראה כי יראה להוסיף בכדי הםהמצוות

 "יסוד" מילת כי התכלית, היא יראה כי לומר לו והיה היסוד היא יראהכי
 להראשונים סותר הר"י אין ובאמת המצוות. כל מוצאת ממנה כיביאורה

 נבנו שעליו והראשית היסור היא יראה בודאי כי אמת, שניהםכי
 אין יראה אין אם כי מיראה היא המצוות קיום התחלת כיהמצוות,
 לו. ישמע לא כי ציווי ציוויו אין מהמצוה ירא אינו המצווה אם כימצוות,
 למלך משל ב'( כ' )שמות הרמב"ן שהביא ו" )יתרו המכילתא כמווהוא

 תחילה מלכותי קבלו להם אמר גזרות עלינו גזור לו אמרו לעירשנכנס
 איך גזרותי מקבלים אתם אין מלכותי אם כי גזרות עליכם אגזורואח"כ
 כי מלפני יראה ותמלאו מלכותי תקבלו אם הוא והביאור מקיימים,אתם
 יראה יש אם גזרות. אגזור אז עליכם( יראתי )שתהיה מלכות הואזה

 זה ואין הגזרות נקיים לא נחפוץ אם יראה בלי כי גזרות לגזוראפשר
 כי הוא פשוט ע"כ לחדול, או לעשות האדם ברשות הם אם גזרותנקרא
 כי אמת זה וגם המצוות. נובעות ממנה כי למצוות היסוד היאיראה
 המצוות בשמירת כי הראשונים שכתבו כמו המצוות תכלית היאיראה
 הוא זה יסוד באמת המצוות. של התכלית הוא וזה יראה לאדםנתוסף
 של היסוד נגד פרטים שהם במצוות תמיד מורגלים שאנו אלאפשוט
 להמצוות. מוכרח הוא היראה יסוד כי והיסוד העיקר שכחנויראה,
 הנהגת כל המשפט, יסוד הוא הכל המקיף היסוד לעניננו. נבואעכשיו
 היא האדם הנהגת כל משפט, רק היא התורה כל במשפט, רק הואהבורא

 האדם יביט כאשר כי להלן, ונבאר היום. כל ושוקל שופט משפטרק
 בתחילה ואעפ"כ במשפט. מלאה הבריאה כל איך יראה השכליתבעינו

 שאנו מה כלל יבין לא ממוסר ריק שהוא מי זה יסור לבארכשנבוא
 נשגב_ כיסוד אצלו נראה ג"כ במוסר ידיעה לו שיש מי ואפילומדברים.
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ש וקצורותן משפט דרכיו כלכיקול

 הנהגת ממשפט מלאה כפשוטו הבריאה שכל מבין, אינו בפשוטואבל
 הם התורה דרכי וכל מתאוותיו, מופשט כשהוא האדם, והנהגתהבורא
 כי האדם טבע הוא זה כי מאצלו, נשכח היסוד פשטות משפט. שלדרכים
 היסוד. על שנבנו הפרטים מרוב שוכחו הכל נבנה שעליויסוד
 מידת אם כי במידותיו אין כי הבורא, בדרכי המשפט יסוד נבארעתה

 מידת המשפט, למידת פירוש הם מידות י"ג שהן המידות ושארהמשפט
 "על עליה, נבנו והם מידות הי"ג סובבין שעליה האמצעי הקו היאהמשפט
 פ"א )אבות השלום" ועל הדין על האמת על קיים העולם דבריםשלשה

 הם והשלום והאמת הדין, היא העיקרית שהיא האמצעית נקודהמי"ח(,
 הדין. יסוד על נבנו והם מהדיןתוצאות
 הוא אזיקיך ה' כי "וידעת הפסוק על טק )ז' ואתחנן פרשת סוףהרמב"ן
 מצותיו ולשומרי לאוהביו והחסד הברית שומר הנאמן הקלהאלקים
 פניו אל לשנאו יאחר לא להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם דורלאלף
 שמים ברא אלקיך ה' כי מצרים מיציאת - וידעת הרמב"ן ופי' לו",ישלם
 הברית ושומר וכו' ישוב שלא הנאמן הקל שהוא מזה תרע ועודוארץ,

 האביד כאשר וכו' רשעם גמול לשונאיו משלם הוא כי ותדע וכו'לאוהביו
 רשע שיש אע"פ לעולם אמת שהזכיר הזאת והמדה וכו' מצריםאת

 שומר שהוא הנזכרת הזאת המדה מפני רק כן לו יהיה לא ברעתומאריך
 של במדותיו אין כן אם לו. לשלם שצריך טובה שום עשה והנההחסד,
 תחת רעה ומשלם טובה תחת טובה משלם הללו, מדות שתי אלאהקב"ה
 שתי אלא הקב"ה של במידותיו אין כי ברמב"7 מפורש הרי עכ"ל.רעה
 הרמב"ן אמרו לא אילו ובאמת רע, תחת ורע טוב תחת טוב הללו,מדות
 כוללם והרמב"ן מדות י"ג הקב"ה של במדות יש הרי כי להאמר אפשראי

 הנהגתו כל ד'( ל"ב )דברים משפט" דרכיו כל "כי הוא כן באמת כיבשנים,
 וחנון רחום. חסד ורב אפים "ארך כמו המידות ושאר משפט הואבבריאה

 נזיקין סדר משפט, כולה היא התורה המשפט, למידת פירושים הםוגו'"
 משפט.הוא
 מופשט רק הוא אם במשפט נוהג שהוא בעליל נראה האדם הנהגתכל

 נראה אז המידות יפשוט רק ואם פרטים הם המידות כי הרעות,מהמידות
 לזה רחום הוא כי מרחם הוא לזה היום, כל שופט רק הוא מציאותוכי

 סותרים הם שמעשיו יודע ג"נ וגזלן גנב אפילו אכזרי, הוא כי אכזרהוא
 של שלו בין נפ"מ מה כי גניבה, של מציאות אין משפט בלא כילמשפט
 היטב כשנתבונן המשפט. מחייב זה שלו ושלו שלי שלי כחיאחרים,
 משפט. זה האדם של מציאותו כינראה

 והקב"ה הוא, חד וישראל ואורייתא שהקב"ה כיון הוא פשוטובאמת
 היא הקב"ה שהנהגת וכיון משפט, ג"כ האדם ע"כ משפט, רק הואוהתורה

 מהנהגת חוץ כי משפט, להיות האדם מציאות מוכרח א"כ משפטרק
 "אין". הואהקב"ה
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 אותו תמצאן כי והיה הפסוק על כ"א( )ל"א וילך פרשת סוףהרמב"ן
 כי וטעם וגו', בטרם היום עושה הוא אשר יצרו את ידעתי כי וגו'רעות
 שהוא אתה, אלקים ירא כי ידעתי עתה כי כטעם וגו' יצרו אתידעתי
 ישראל חטאו לא ואם בכח, ידיעה בעתיד הידיעה כי בפועלהידיעה
 הגלוי לומר שירה בהם שיעיד הגון היה לא בפועל יצרו נודע ולאבמדבר
 כזה וצרות רבות רעות אתכם שתמצאנה בכם ואעידה שתחטאו,לפניו
 אם י"ט( א' )ישעיהו סתם בידיעה התורה להם שיתן ראוי היה אבלוכזה,
 תאוכלו, חרב ומריתם תמאנו ואם תאכלו הארץ טוב ושמעתםתאבו
 הוא כפשוטו בעצמו הרמב"ן עכ"ל. וכו' הרע יצרם להם שנודע עתהאבל
 בבחינת היא הבורא אצל אפילו בעתיד שהידיעה לנו חידש כינפלא,
 לא אם הרמב"ן כתב לפיכך בפועל, היא ידיעה הפי' ידעתי עתה כיבכח,
 וכי יחטאו, כי ודאי בדרך העתיד לכתוב אפשר היה לא במדברחטאו
 ה' וידיעת כלל, מוכרח אינו הבחירה לאדם שניתן דכיון חטאם, עליענשו

 כמו היצר ביד ונכנסו שחטאו כיון אבל בכח, ידיעה היא העתידבחטאם
 ידיעה והיא היום" עושה הוא אשר יצרו את ידעתי "כי שם הכתובשאמר
 יונה הרבנו שכתב כמו בודאי יחטאו כי עליהם לכתוב אפשר כברבפועל,
 בטוב לבחור לאדם שיש הבחירה דרכו" לאדם לא "כי מ"ב( פ"ר)אבות
 ביד הוא כבר שחטא אחר אבל שחטא, קודם דוקא הוא זה ברצונווברע
 שלא צריך הוא כבר ה' ועזר עמל והרבה ממנו, להשמט בנקל ואיןהיצר
 כלל אפילו כי הבחירה, ממנו נלקח לא החטא אחר אפילו בודאי כייחטא
 שיחטאו התורה שאמרה העתידות ואחר במדבר שחטאו אחרישראל
 נלקחה לא הבחירה בודאי כי שיחטאו מוכרח היה לא אעפ"כויענשו,
 ממנו, לישמט אפשר בנקל לא יצרם ליד ונמסרו שחטאו כיון אלאמהם,
 עליהם. שיבוא העונש וכל שיחטאו העתיד חטא כל לכתוב ניתןוכבר
 מה כי א. דברים: שני רואים אנו לעניננו הנוגע המשפטליסוד

 גם הוא זה עבירות לעוד ועלול יצרו ביד נמסר הוא חוטאשכשהאדם
 זה עבירה, עבירה ושכר עבירה גוררת עבירה כי המשפט, במידתמידה
 ועוד יצרו. ביד ימסר חוטא כשהאדם מחייב המשפט כי משפט ג"כהוא
 כיון כי הבריאה, במציאות היא כ"כ המשפט מידת כי רואים אנויסוד

 החטא, כמו בפועל הוא העונש גם אזי בפועל נראה היה העתידשחטאם
 העונש זה אצל כתבה מיד שיחטאו חטאם התורה שכתבה כיוןכי

 אפי וחרה מיד וגו' הארץ נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקםשיענשו,
 עד כ"כ הבריאה מציאות הוא משפט כי )שם( וכו' ועזבתים ההואביום
 העונש. שנכתב כמו הוא הרי החטא שנכתבשכיון
 אע"פ שופר מצות ה"ד( פ"ג תשובה )הלכות הרמב"ם שכתב מה הואוזה
 איך קשה ולכאורה משנתכם, ישנים עורו בדבר יש רמז גזה"כשהיא
 וכמו במהרה, כ"כ לתשובה יעוררהו שהשופר במהרה כ"כ נעשההדבר
 אלא התשובה איחור ימצא לא כי גק סי' א' שער )שע"ת הר"י כתבכן
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יזוזוצוושה משפט דרכיו כלכיק%

 שהחסרון אחד בלשון כתבו ושניהם שוכבים, ישנים שהם הארץבעמי
 לכל בא היה אזי אחד רגע ניעור היה רק ואם ישן, הוא האדם כיהוא

 הבריאה וכל משפט הוא מציאותו שכל כיון הוא כן באמת כיהתשובה,
 הוא כי ומאמין בלבו מושרש הוא יתברך והבורא במשפט נוהגתכולה
 היה ישן היה לא אם בודאי לאמונה מאד קרוב והוא ומעמידו,בוראו
 הם כוחותיו כי ישן שהוא כיון אלא לבוראו, ומתדבק בתשובהחוזר
 רואים שאנו כמו האדם, את מישנים הם והתאוות העוה"ז כיישנים

 'מהלך שיש ואע"פ תרדמה, עליו נופלת האדם שאוכל מאכלשמהרבה
 האדם מיישן שהוא רואים שאנו ממאכל כי הוא באמת אבל בטבע,לזה

 היסוד, הוא זה כי האדם. כוחות מיישן הוא כי העוה"ז כל על לדוןיכולים
 מהכלל מוצאו הפרט כי בכלל, נמצא הוא זה "בפרט" רואים שאנו מהכל
 וכמו משנתו, להקיץ היא האדם עבודת כל לפיכך בחכמה. יסוד הואוזה

 מיד במחשבתו שנפלה אחת במחשבה כי הראשונים בדורותשמצינו
 ומיד בתשובה חזר מיד משנתו כשהקיץ מיר כי מיתות ד' עצמו עלקיים
 וכמה כמה ועוד מיתות, ד' עצמו על ועשה מחוייב שהוא המשפט כלהבין

 העוה"ז בהבלי ישן שהוא משנתו האדם יעור קצר, הזמן כאלו.מעשיות
 הדין. יום קודם מועד בעוד בתשובה ויחזור כוחותיוויעורר

*4 * 
 זצ"ל  לעוינשטיין הלוי יחזקאל רביהבת"צ

 המנוחהבחינות
 עונג, מקבל הוא אזי זו בבריאה מדבר כשארם ובריאה. כח היאמנוחה
 זו בריאה של מציאותו היא מה עונג. לו יש זו במידה מדבר שהואוכמה
 וזהו עונג. מלא שהוא רוחני כח שהוא ברור זה אבל יודעים, אנואין

 השביעי ביום אלקים "ויכל ב'( ב' בראשית ברש"י )הובא חז"לשאמרו
 מנוחה חסר העולם היה מה וגו' השביעי ביום וישבת עשה אשרמלאכתו

 העולם בריאת שאחר המלאכה", ונגמרה כלתה מנוחה באה שבתבאה
 ובבריאת מנוחה באה השבת וכשבאה המנוחה, בריאת חסר היהעדיין

 כי עשה אשר מלאכתו השביעי ביום ויכל וזהו המלאכה, נגמרההמנוחה
 בשבת. נבראהמנוחה
 באה לא וער הבריאות, כל כמו בריאה היא שמנוחה מחז"ל אנורואים
 מנוחה, של זו בריאה נבראה שבת וכשבאה זו בריאה נבראה לאשבת
 קצת לו יש הבהול ואפילו אותה משיגים הכל מנוחה שנבראהועכשיו
 לא כי להתקיים, יכול היה לא מנוחה מקצת אף לו שהיה לולי כימנוחה
 הבריאה היתה איך ציור לנו ואין אחד, מקום על לעמוד לו אפשרהיה
 ציור לקבל אפשר אי בבריאה מנוחה כבר שיש עכשיו כי מנוחהללא
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ןווצוהוו זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ ו'ז "קולןים

 מנוחה;'וכן קרוי זה ממלאכתו,און וכשאדם,שובתבלי,מנוחהנמבריאה
 ממילא בגדר דזהו זה,בהילות,.אלא אין רצונו למלאות לעסוק, אםלהיפך
 בלא והו~,יושב אותו תובעין רצונותיו שאין מרצונותיו שוקט, הואאם

 העונג כל הוא.מקבל ומזה מנוחה, של בהבריאה מרבק הוא אזימלאכה
 ,,מלאות עסוק אם להקפך,, וכן מענג. .בזה,.שהוא 'כח היא מנוחהכי

 לגמרי נפרד ואינו המנוחה מכח 'נפרד הוא במלאכתו,אזי וטרודרצונותיו
 כי טק י' רבה )בראשית חז"ל .אמרו ועוד משוגע. נראה היה בלעדוכי

 ושאנן ממש בריאות שהם ,לפי הוא וזך ונחת, ושלוה .שאנן באהבשבת
 - מנוחה של עיקר'ושורש היא .שבת במנוחה, ודרגות. .בחינות הןושלוה
 כל השבת~וזהו ממנוחת יונקים הם הימים וכל מנוחהן באה שבתבאה
 וביום המנוחה, בכח מתדבקים שאנו לפד בשקת שאנו;;מוצאיםהעונג
 כח לחול מקום השבת..יש ביום יותר מקודשים ואנו קודש שהואהשבת

 " " . 'המנוחה.
 תור" בן בין א4לוקים יש 5י הואופשוט

 הוא תירה בן כ4 תורה, 'בן יאינו
 יותר "שהוא מה וכל למזוהה, יותך חל%4 ~קום 'וקדוש"ך"יא %44רמקודש
 מנוחה ~iluilu ההורה עול שלקבל% שראה טוב, כ4 ~ניחה וירא וזהועונג. יולי לו ויש "מזוחה 5לא יותר ~תדבק הוא אזי קדוש ליוקר בתורהגדול
 לסבול. שכמו ויט ולפיכך ממנו, למעלה שאין עונגהוא

 וקדושה "מנוחה קדושה כולו שהוא לפי מנוחה היא מציאותו כלעוה"ב

 ומי מנוחה היא מציאותה ג"כ עוה"ב מעין שהיא עולמים",:שבתלחיי
 אינו;לפי'שעושה במנוחה שאינו זה מלאכה, ועושה בשבת שובתשאינו
 אינו וממילא ממנו בורחת יעשה"מלאכת.המנוחה ראם אלאמלאכה
 למעלה, ומקושר שתולה עב חבל שגדר יה לצייר ויכוליםבמנוחה.
 ומקשר ומתדבק מהם אוחז שהוא וכמה חוטים, ממנו נמשכיםולמטה
 ינוחו ובניו יעקב ירנן יצחק יגל אברהם עונג. לו יש זו במידה בהםעצמו
 בחינות אנו רואים וכו', ואמונה אמת מנוחת ונדבה אהבה מנוחתבו

 ירנן, יצחק אצל יותר, ולא יגל אברהם כתוב אברהם אצל במנוחה,דקות
 ואמונה אמת מנוחת מנוחה של המידה שלימות השיגו ובניו יעקבורק

 הרבה כאן ופירש בה, רוצה שאתה שלימה מנוחה ושלוה שלוםמנוחת
 דלא משמע ויצחק אברהם אבל השיגו ובניו שיעקב במנוחהבחינות
 יותר. ולא ירנן יגל הכל,השיגו
 היה כשהנב?א' מוצאים אנו ואעפ"כ מנוחה, בתנ"ך נקראתנבואה
 שאנו כמג אזנה מנוחה בי הוא וזה ומזדעזעים. רועדים אבריו היומתנבא
 מנוחה, הוא זה הספסל ע"ג ומונח ובטל יושב כשאדם לחשובמורגלים
 וחלות עונג, מלאה והיא עצמה בפני בריאה היא מנוחה אלא כןדאינו

 הוא..מתנבא אזי למנוחה ומתדבק עצמו מכין כשהנביא היאהנבואה
 . . במנוחה. מפריע זה אין מזדעזעין שאבריו ומה רמב"ם(,)עיין
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קןזונירה אבות בפרקיביאורים , ,קול

 י זצ"ל 'לעוינשטיין הלוי יחזקאל רביהגה"צ
(' 

,,

-

, 

 ראבווצ, ג, פ ברליםבייתורים
 'ואי דברים בשלשה )הסתכל אומר מהללאל בןעקביא

 בא אתה.
 עתיד אהה %ן ולפני הולר אתה ולאן באת' מאין דע עבירה,לידי
 הולר אתה ולאן מרואה, מטפה באת מאיד וחשבון, דיןליחן

 ותולעהע רמה עפרלמקום
 וחשבון ליתן.דין עתיד אתה מי ולפני

 א'( ~שנה A"b )אבות הוא. ברוך הקדוש המלכים מלכי מלךלפני

 ' וכו'. הולך אתה ולאן סרוחה מטיפה באתמאין

 הגאוה. ממית להנצל לנו היעוצה העצה היא אלו בעניניםההתבוננות
 י"א( פרק )ממ"י הרמח"ל כלשון עצמו מחשיב כי הוא הגאוה שליסודה
 סרוחה טיפה שראשיתו יראה כאשר גופו, את ומעריך שמחשיבדהיינו
 שנוצר הסרחון כי ותולעה, רימה אחריתו סרוחה .מטיפה שנוצרומכיון
 מקום לו יהיה לא ודאי סרוחה, מטיפה יצירתו מחמת נובע האדםבמיתת
 רואה ,האבל בבזת ;כי האבל בית אל ללכת טוב. ולכן להתגאות,כלל
 הגאוה. ממדת ויצילנו- האדם של סופובעליל
 רבים בו'כוחות ונמצאים גידים, ושס"ה איברים רמ"ח בתוכו כוללהארם
 שבעולם החיים בעלי בכל הנמצאים הכוחות וכל שיעור, לאיןועצומים
 זה וכל הקטד'. "עולם, נקרא שהאדם ואמררנן האדם, בכוחות אףמצויים
 שיעור, לו שאין הרוחני חלק בו יש לזה ובנוסף שבו, הגוף בחלק רקעדיין
 מראשית בנו מצויה שהתורה מחמת נובעת לתורה האדם שזכותוידוע

 כ"כ ;גדולים שעניינים יתכן היאך להתבונן לאדם יש ועכ"זבריאתנו,
 נפלא דבר ליצור' הטבע יכול במציאות האם סרוחה. מטיפהיווצרו
 ליצור בכוחו יש הכל אדון הקב"ה שרק ופשוט ברור הלא כך, כלומורכב
 כח חסרון ורק מאד, פשוטה זו מחשבה "אדם". הנקראת נפלאהבךיאה

 כל לו אין מעט שיחשוב בשעה כי זה, בכל ההכרה מאתנו מונעהמחשבה
 ועאכו"כ מאומה, נוצר לג שמאליו מבין כאו"ם הרי זאת, לפרוךאפשרות
 מאליה. נוצרת לא כ"כ חשובהבריאה

 עשה הלא הטוב, הכרת לידי האדם את להביא מחוייבת זוהתבוננות
 ומכח כולו, האדם את יצה סרוחה שמטיפה ועצומה רבה טובה הקב"הלו
 הלא וק ל"ב )דברים בכתוב וכנאמר השתת את לעבוד חייב גרידאזה
 לעבדו. עליך והיבוננך העשך בגלל ויכוננך, עשך הוא קנך אביךהוא

 כרמ"ח בו שיש והנפלאות הגדלות וכל שלם, אדם נוצר אחתמטיפה
 סרוחה. טיפה מאותה תוצאה הם גידים ושס"האיברים
 כאילו מרגיש ואחד אחד וכל שיעור, ללא היא לבניו האדם אהבתוהנה
 טיפה אותה רק היא לבניו האדם תרומת שכל אף ממש, נפשו הםבניו
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 ןווצורןו זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ ."קולכ

 ומבלעדי האדם לוצירת הסיבה היא. 'זך ,שטלק מקומלכיון מכלסרוחה,
 לסיבה. מתייחס הכל ולכן כלל, יווצר לאהסיבה

 ותולעהל רימת עפר .למקום הולך אתהולאן
 התבוננות המשנה, בראש הנזל ההתבוננות לחובת המשך דהיינונראה
 ובנקל מאד פשוטה הנזכר בענץ ההערה ובאמת וכמע"נ, טרוחהבטיפה
 לאי הסיבה גרידא, זה מכח מהעבירה להתרחק להביא ויכולצריך

 כיון בקרבו, הנמצאים ורצונותיו העולם תאוות מכח נובעתהתבוננות
 לכך עד, לעולמי לו צפויות והנאותיו שהעולם וחושב עלמא בהאידאזיל
 אמנם העוה"ז, הנאות מאתו ימנעו אשר בדברים להתבונן מעונייןאינו

 הוא בעוה"ז מצבו כל וכי ותולעה רימה עפר למקום הולך כי יכירכאשר
 בטיפה התבוננות ע"י .ולהתחזק להתעורר יוכל שוב וחולף זמנירק

סרוחה.

 הרא"ש וכמש"כ האדם, עבודת מעיקרי הוא תדיר המות יוםזכרון
 זכרך מדי רעיונך ויבהלוך תמיד, המות יום זכור ל"ב( )ס"בארחותיו

 זכאי. בן יוחנן ר'חרדת
 הפעם" "אמותה ליסף אמר שיעקב הק' האבות אצל לראות יש זהענין

 ב' למות היותי סבור ברש"י ועיי"ש ל'( מ"ו)בראשית
 לא עכשיו מיתות.

 שעת היה ויוסף יעקב פגישת בשעת שעתה ואע'צ אחת, פעם אלאאמות
 מש שלא כג'ל והיינו המיתה, יום אע"ה יעקב הזכיר וחדוה,,מ"מ;שמחה
 קלה. לשעה אפילו מאתם המיתה יוםזכרון

 הגוף, עניני יותר יטרידוהו לא ותולעה רימה שאחריתו שידעבעת
 במתני' דאיתא והיינו אותו, ומבזים משפילים ~אשר ירגיל לאוממילא
 רימה ותכליתו תקותו כי שיחוש בשעה רימה, אפש שתקותלקמן

 ועיי"ש. רוח שפל מאד מאד להיות *וכלותולעה
 כוחותיו בכל טורח הוא הגוף, בסכנת נמצא שאדם בשעה להתבונן,יש

 ובטרחה ממון בהוצאות חוסך ואינו למחלתו, ותרופה מזורלמצוא
 שיש רופא נמצא ארץ שבקצוי רחוקה שמועה אדם ישמע לומרובה,
 כל מ"מ מועטים שהסיכויים ואף ומרצו, זמנו על יחוס לא לעזרובכוחו
 והצער ותולעה, רימה סופו כי נאמין לו והנה גופו. בעד יתן לואשר

 למת רימה "קשה יח:( )ברכות בגמ' וכדאיתא מאוד קשים בזהוהיסורין
 נענשים אינם צדיקים הרי כי זו, מרעה להנצל ובידינו החי", בבשרכמחט
 בקרב להיכלל כוחותינו בכל מתאמצים היינו ודאי א"כ ותולעה,ברימה

 מן מתרחקים היינו ולכן ותולעה מרימה סובלים שאינםהצדיקים
העבירה.

 וחשבון. דין ליתן עתיד אתה מיולפני
 והחשבון הדין אלא גיהנום, ויירש חטא שמא וחשבון דין הכוונהאין

 החשבון דקדוק שבזה הבא עולם בשכר המדרגות חילוקי בדברשנתבאר
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כ216וצו2181 אבות בפרקיביאוריםקול

 נכוה אחד שכל מלמד פ"ר( )מס"י לונואטו הרמ"ח וכמש"כ השערה,כחוט
 מצער יותר גדול השלימות השגת באי וההפסד תבירו, שלמחופתו
 מניעת הפסד ואילו חילוף ובר זמני הגיהנום עונש כי בגיהנום,ההפסד

 גבול. ללא נצחי הפסד ה"ההשלימות
 עלינו המלכים, מלכי מלך שהוא השי"ת גדולת ובהכירנוביודענו
 שיעור, לאין הוא פיו את הממרה עונש גודל כי ולהביןלהתבונן

 הכתוב מבאר היה ז"ל מקלם הסבא מעבירה. ימנע זוובהתרוממות
 גם כן תכלית ללא היא ה' שיראת כשם עברתך, וכיראתך י"א( צ')תהלים
 החוטא עבירת שעיקר כיון וביאורו תכלית, ללא הקב"ה של אפוחרון
 רצונו את הממרה עונש לכן יתברך, רצונו כנגד וההמראה הפגיעההיא
 הקב"ה. של גדלותוכפי

 דין לפניו לצייר ויכול היודע זה הוא מי כי מאד היא קשה זוהתבוננות
 מהדברים אינו למעשה זאת ולהרגיש להביא וביותר הקב"ה, שלומשפט
 לבחון נבוא כאשר היא השי"ת בדין ההתבוננות את להקל והדרךהקלים.

 מיום לנו "אוי חז"ל אמרו הלא הקב"ה, של מתוכחתו והחרדה היראהאת
 גודל רככתי בכמה בזה ונתבאר יק, ע"ג )בר"ר התוכחה" מיום לנו אויהדין
 הקב"ה. של תוכחתו לקבל שכן וכל מזולתו, תוכחה בקבלתהקושי
 אלינו, יותר הקרובה הרגשה זו והלא בתוכחתו נתבונן כאשרומעתה
 הדין. אימת לבחון נבואאח"כ

 הוא.. ברוך הקדוש המלכים מלכי מלךלפני
 מלכי מלך כלפי עבודתו לחובת בהתאם היא מהאדם הבוראתביעת
 מלך לפני לעבוד החיוב מאשר ומיוחדת נוספת תביעה והיאהמלכים,

 מ"מ לתקוה, דרך כל רואה ואינו בצרה שנמצא בזמן ולדוגמא ודם.בשר
 ולפניו יכול כל הוא הקב"ה הלא כי השי"ת, לישועת ולצפות להאמיןחייב
 "אפילו דאמרינן והיינו בישועתו. להאמין חייב וא"כ כלל, הגבלה שוםאין
 )ברכות הרחמים" מן יתייאש אל אדם של צווארו על מונחת חרהחרב
 וכו' דבר מה' "היפלא י"ט( מ"ח רבה, )בראשית במדרש דאיתא מה וזהין.

 יכול". איני נערותם לימי להחזירם יכול אני לכתחילהלבראתם

*
 מלכות של בשלומה מתפלל הוי אומר הכהנים סגן חנינארבי

 ב'( משנה פ"ג )אבות בלעו חיים רעהו את איש מוראהשאלמלא

 וכו', מלבות של בשלומה מתפללהוי
 רוע תכונות אותן בישראל שאין אע"ג ישראל, בלל על אף התנאכוונת

 במלחמת בעינינו שראינו וכפי העולם, אומות בקרב הנמצאיםוהשחתה
 טרף לחיות נהפכו הנימוס ואנשי תרבות בני שאותם האחרונה,העולם
 עם אצל גם ונמצאת מונחת בלעו חיים רעהו את איש מדת מ"מממש,
ישראל.
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 1ןוצור21 זצ"ל לעוינשטייל יחזקאל רבי הגה"צק%כב

 הם השכל חיובי מקום מכל בתורה, נזכר שאינו ציווי שהואאע"ג
 השכל חיובי ידי על שהרי קונו, את האדם בעבודת הכרחי חלקמהוים
 לפני אף הגדולה למעלתו אאע"ה זכה ולכן בה. ומתעלים לתורהזוכים
 חובת לקיים נפשו ומסר השכל חיובי ע"י לאמונה הגיע כי לתורה,שזכה
 העולם אומות חסידי וכן תורה מתן קודם עולם גדולי כל וכמו"כהשכל,

 עבודת )שער בחוה"ל וראה השכל. חיובי מכח הרוחני לעולמםזכו
 אם המשנה בביאור וראה התורה, וחיובי השכל חיובי ברבר גקהאלקים

 תורה. אין ארץ דרךאין

 בלעו. חיים רעהו את איש מוראהשאלמלי
 המלכות, מאימת חוששים אדם ובני עולם סדרי קובעת המלכותכי

 היו זאת מבלעדי המלכות. לתקנת מנוגד הדבר כאשר נמוגיםודרישותינו
 שבאו"א למצב להגיע מסוגלים והיינו הפקרות, מתוך מתנהליםחיינו
 שיכול כ"כ מרובים ואכזריות רשעות באדם מונח כי זולתו, את חייבלע
 על נתפלא ואל חי. רעהו את לבלוע ועד ממש רציחה לידילהגיע
 האדם. אכזריות רבה כמה עי מקומות בכמה לראות יש כיהדברים
 הרע".[ לשון באבק מ"כולם וכן ממצרים, כן להוכיח זצ"ל מרן]והאריך

 אדם אותו כי חבירתה, את לבלוע שואפת עצמה המלכות גםוהנה
 ראש וכשנעשה זולתו, את רק לבלוע שאיפתו פרטי איש בהיותועצמו

 בו שנשארה וע"כ נתרחב, שלו קיבול והבית תאותו נתפשטהלמלכות
 נכנסת מלכות שכאשר רואים וכן העולם. כל את לבלוע התשוקהאותה

 חבירתה מלכות יד שתגבר שבטוח בשעה ואף חוששת, אינהלמלחמה
 ואין בשקט שרויים שאנו זמן כל ומעתה דואגת, ואינה נכנסתמ"מ

 למלכות הלא כי השלוה, מצב על להשי"ת להודות עלינו בעולםמלחמה
 הוא והקב"ה ה' ביד ושרים מלכים שלב וע"כ מלכות, של מוראה להאין

 המלחמה. אתהמונע
 אף להגיע שיכול חזינן ]כי מדריגה מאיזו רחוק כי האדם יאמראל

 וחכמה עמל בלי כי לרעת האדם צריך בכלל ביותר[. הגרועותלמדרגות
 שאמרו מה וידוע עומד, טבעו על והכל מעלה, שום להשיג איןועבודה
 רעה היא כי עליה מעיד שהנחתום עיסה עלובה ד" י"ג רבה )במדברחז"ל

 רואים שאיננו ומה מנעוריו. רע האדם לב יצר כי רע, קראושהקב"ה
 אלא לזולתו, השנאה או הרצון לו שחסר מפני זה אין בן עושיםשהעולם
 את לבלוע רוצה בעיקרו אבל וכדומה, בושה כגון אחרים כוחותמפני
זולתו.
 דואג שאינו רק שלא ב"כ גדולה הבריות שנאת מדת בנו שמונחמכיון
 ודאי א"כ זולתו, את ולהכחיד להשמיד שואף אלא חבירולטובת
 כבוד עבודת ומשו"ה הקשות, מהעבודות היא מתוכינו !ה לעקורשהחובה
 לרעך ואהבת מצות בביאור ברמב"ן וראה בתורה, גדול כלל היאהבריות
כמוך.

www.daat.ac.il



גג ןזוצוושןן' אבות בפרקיביאורים ,ק%

 כי שמרגיש ברגע ולכן ברייתו, מראשית באדם מוטבעת השנאהמדת
 יכול כי ושמח' ושש, המדות, בו מתעוררים השנאה במרת להשתמשיבול

 בזה ומקיים הרשעים ,לשנאת שנאתו נהפכת ומשו"ה בהן,להשתמש
 מקיים כאילו בעיניו ודומה חי רעהו את ובולע הרעות מדותיושרשי
מצוה.

 אכזריות כמה חז"ל לנו מגלים לבולע; מאוד מזיקה חי שבליעת'ארםאף
 שמוכן לזולתו להרע חפץ וכמע האדם, במדות נמצאים מרוביםורשעות

 כאשר ובאמת ינזק. שתבירו והעיקר ועינויים צער בעצמו לסבולאף
 האדם רצון רב כמה בעליל נראה הרע לשון מספרי .בהנאתנתבונן
 לחבירו.להזיק
 בו שיש אף על הבור אל יוסף את ראובן השליך מדוע במדרש איתאובן
 להקיאו ויוכל עצם איזה מקנו ישאר החיות ביד 64ול אמר רעות,חיות
 מאומה, ממנו ישאר ולא חי יבלעוהו אדם ביד יפול אם משא"כ אביואל

 חזינן חי, לאכול הטבע מדרך זה שאין ואע"ג המשנה. כדבריוהיינו
 שלא פעולות שיעשה, מדריגה ,לידי האדם את להביא יצה"ר שלשבכוחו
 שהיצר ודאי אדם' של בטבעו שנמצאים בדברים עאכו"כ הטבע,כדרך
 מתנקמים אחרים שרואה בשעה אפילו להוסיף, ויש לחלוטיןל עליו,שולט
 אין מ"מבחבירו

 ד-

 יסבול שחבירו כדי בעצמו יד ליתן יוסיף אלא בכה, לו
 , ידו. מתחתאף

 מאמרותיוליקוט
 גינזבורג ירוחם -חייםהרב

לייקוואוד

 מיין דודיך טובים כי - התורהעמל
 יסף ולא גדול קול - סיני הרמעמד

 בבניני ישראל אגודת של הגדולה הכנסי' התקיימה תשכ"ד אבבחודש
 אאזמו"ר של לחדרו עליתי הפתיחה יום של בבוקר בירושלים.האומה
 להשתתף לירושלים היום לנסוע שבדעתי לו וספרתי בישיבהזיע"א

 זו.בפתיחה
 לנסוע. שרצונך הגדולה הכנסי' מתייחדת במה אאזמו"ר אותישאל
 תורה מתן הסבא, לי ענה מתאספים. שנים בעשר פעם רק הרי לו,עניתי
 אין מאל איין געווען איז תורה מתן שנה! אלפי בשלשת אחת פעםהיה
 המצוה עם התורה, עם אאזמו"ר של הקשר היה זה יאר! טויזענטרריי
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 .קול-כד
 וווצורן2 זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ

 מיין, דודיר טובים כי השירים, שיר ריש רש"י וכדברי התורה. לימודשל
 שלו דוגמא ונאמר ושמחה, עונג ומכל יין משתה מכל דודיך לי טוביםכי
 דורים ) ואותם פנים אל פנים עמהם ודיבר תורתו להם שנתן שםעל

 שעשוע. מכל עליהם ערביםעודם
 אנו הקול אותו ומחמת יסף, ולא גדול קול לשמוע זכינו סיני הרבמעמד
 הווה, לשון התורה נותן ה' אתה ברוך התורה בברכת יום בכלאומרים
 מוטל התורה מקבלי ועלינו תורה של שפע עת בכל ונותן עומדשהקביא
 להמשיך שאלה מתעוררת שהיתה פעם וכל אותה. ולקבל תורהללמוד
 את .לעזוב זה בשביל כדאי האם השאלה הי' אצלו להפסיק, אוללמוד
 )שואבים אנו התורה לימוד כל שהרי סיני, הר מעמד לעזוב תורה,מתן

 כל עם ובזיע ברתת ופחך באימה שה" המעמד תורה. מתן שלמהמאורע
 ההוא. בזמן שהי' שכינה של ההתגלות וכל והברקיםהקולות

 בלבד. הלכה של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין ביהמ"ק שחרבומיום
 ואח"כ מועד ואהל במשכן שהמשיכה סיני הר מעמד של התגלותאותה

 בית בכותלי הלכה של אמות ד' בתוך אצלינו קיימת עדייןבביהמ"ק
 הקדושות. בישיבותהמדרש
 בשום הקיל לא הזמנים. לבין הזמן תוך בין הבדל הי' לא אאזמויירואצל
 מוספת טיני הר מעמד ליום. יום בין מה דהלא שלו, מהסדריםאחד

 בה! להוסיף ועלינווהולכת

 הש"ס בסוגיות בית" ו"בןלמדן
 בחדר השבועות חג ביום החג מסיבת לעשות פוניבז' בישיבת היהנהוג
 המסיבה. לכבוד נואם זצ"ל מפוניבז' הרב הי' וכרגיל הישיבה. שלהאוכל
 במקומו. שידבר זצ"ל מאאזמו"ר ובקשו בחו"ל, הי' שהרב פעםקרה

 בן אצל ה"אלף" הראשון, שהדבר אאזמו"ר אמר החג לכבוד דבריובהוך
 גדול להיות כדי ולעמול ללמוד ' והביקוש השאיפה להיות צריךהישיבה,
 והרי בתורה, גדול נהייתי לא אני הלא תשאלו ואם הוסיף, ואזבתורה.

 לא שבצעירותי היא התשובה מקיים, נאה ואינו דורש נאה בבחינתזה
 דאך בין איך איי פיעגן, וועט איר "אז ]ובלשונו הנכונים. המחנכים ליהיו
 די געהאט ניט איר האב יונגערהייט, בתורה; גדול קיין געווארןניט

 . מחנכים."[ריכטיגע

 לי-אבד-"אין ענה ללמדן. נחשב הסבא האם זצ"ל אבי את פעםשאלתו
 אותו קוראים אשר, התורה של בחלק למדן." גרויסער א ער איזמוסר
 בחלק גם למדן, היה אאזמו"ר ובאמת גדול! למדן הוא הסבא "מוסר"בשם

 היו בגלותה ואחןכ במיר בעודה מיר בישיבת התורה. שלההלכה
 אשר הבחורים,המצויינים עם הישיבה לסדרי חברותות תמידלאאזמו"ר
 ,בישיבה.
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 נס 1זוצו11ה מיין דודיר טובים כי - התורה עמלק%

 מנהגו שבת. סעודת אתו אוכלים המשפחה בני היו קודש שבתבליל
 שואל היה שבת ובליל כלל. בשבת חולין שיחת דיבר שלא תמידהיה

 היה והסבא בישיבה. הרמי"ם משיעורי לו שיחזור מהנכדיםמאחד
 והרבה מהדברים. וחלק חלק כל על דן והי' מילה לכל היטבמקשיב
 והיה ובזה, בזה לעיין שיש לו נראה והיה הדברים על שואל היהפעמים
 בסוגיות מאד ששלט איך תמיד רואים והיו בענין, דעתו את בתוקףאומר

 מקום. בכל בענינים בית כבן ממש והיה בישיבות,הנלמדות

 מחזיק אונו ריקן מחזיק מלאכלי
 ]בשיחה[ בשמועם אומר אאזמו"ר היה הזמן התחלת בימי פעמיםהרבה
 שקוע ולהיות בהתמדה, ללמוד הסדרים, לשמור הוא הראשוןשהדבר
 אי בלימור אינו הראש שאם אומר וה" לערנען". אין "ליגעןבלימוד
 זיך קען לערנען אין ניט ליגט מען ]אז חכמה" "דבר בו שיתדבקאפשר
 מן תועלת שום לקבל מקום אין וא"כ חכמה[, דבר קיין צוקלעפעןניט

 שאדם זיע"א מקעלם מהסבא מביא והיה בשיחה. ששומעיםהרברים
 הוא וכי היא והשאלה והשכל. בינה דעה מאתך חננו מהקב"המבקש
 שנתנו מה מנצל אינו אם כי השמים, מן לו שניתנו והבינה הדעהמנצל
 מידת מ. ברכות הגמ' דברי מביא והיה יותר? על לבקש יכול איךלו

 לו שיש מה כל רוחניים בדברים מחזיק. אינו ריקם מחזיק מלאהקב"ה
 זיך קלעפט ליידיג ס'איז אז מחזיק. אינו ריקם יותר. לקבל עוד יכוליותר

 יוכל והבנתה בתורה שיוסיף מה וכל מתרבק[. דבר אין רק ]בכליגארניט
 ויותר. יותר עודלהחזיק
 באותו אבינו יעקב ההוא. במקום וישכב הפסוק על לדבר מרבהוהיה
 עוסק שהיה בלילה שכב לא עבר בבית ששימש שנה י"ר אבל שכבמקום

 יעקב עבר, לבית שנכנסו אימת שכל זה את מציירים היו בקעלםבתורה.
 אצל והוא בבוקר נכנסים ולומד. שלו הסטענדער אצל עומדאבינו

 הלילה באמצע נכנסים הסטענדער. אצל והוא בערב נכנסיםהסטענדר,
 אבינו היה כמה שנה. עשרה ארבע וככה הסטענדער. אצל עדייןוהוא
 המחזיק! מלא כלייעקב

 תמיד לנגדי ה'שויתי
 שפסק מה על אמר זצ'ל מבריסק שהרב זצ"ל, לאאזמו"רכשסיפרו
 עצמו הוא כאילו עצמו את להראות אדם חייב ומצה חמץ בהל'הרמב"ם

 הסדר בליל להרגיש זו שמצוה הרב, ואמר מצרים, משעבוד עתהיצא
 וע"ז הלילה. של קשה הכי המצוה היא ממצרים עתה יצא הואכאילו
 א וואס תמיד, לנגדי ה' שויתי און ניט, פארשטיי איך אאזמו"ראמר

 לייכטער א איז כנגדו, איו שכינה די אז טראכטן שטענדיג דארףמענטש
 לראות מצוה האדם אשר תמיד לנגדי ה' שויתי וכי מבין, )אינימצוה?
 היא?( קלה מצוה זו וכי כנגדו, השכינהתמיד
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 לטב רחמנא דעבידבל
 עבד, לטב רחמנא יעבד מה כל חז"ל דברי לבאר רגיל היהאאזמו"ר

 שדברים רואה הי' עמו שנעשה במה היטב מתבונן הי' אם אדםשכל
 שהיו הדברים היו הם באמת בשבילו, רעים דברים שהם שחשבהרבה
 ובמיר ב"ב עם למיר וחזר קלעצק כשעזב עצמו, על מספר והי'הצלתו.

 מיר בישיבת ללמוד חזר רק שכירות ולא משרה לא בשבילו אז היולא
 למיר שנסיעתו לחשוב מקום והי' לפרנסה. מקור שום לו ואין ישיבה,כבן
 השואה. בזמן הצלתו מקור הי' נסיעתו ובאמת בשבילו. רעה גזירההוא

 הישיבה בני כל נמו ונהרג נאסף הי' בקלעצק נשאר הי' אםשהרי
 של רוחני מנהל הי' הימים וברבות במיר, שהי' מאחר ורקבקלעצק.
 שמה רואים הרי ובהצלתם. בנדודם מיר ישיבת בני עם והי'הישיבה
 והצלחתו. הצלתו סיבת הי' באמת לו רע לדברשחשב
 תרפ"א בשנת זצ"ל. אאזמו"ר בחיי אחרת תקופה לבאר יש זה דררועל
 וחצי שלש כל במשך אבל מיר, דישיבת המשגיח אאזמו"ר הי' תרפ"דועד
 הי' זצ"ל ירוחם רבי המשגיח דבאמת עראי. באופן במיר גר הי' אלושנים
 הגיע ולכן במקומו. אאזמו"ר הניח זמני ולאופן מיר בישיבתמקודם

 למיר ובנסעו בקעלם. נשארו והם משפחתו. בני בלי למיראאזמו"ר
 עלה לא ואז אולי, שנה לחצי ירוחם רבי מקום למלא שנוסע חשבבאמת
 שלש של ארוכה תקופה לישאר מוכרח ויהא יארך שהדבר דעתועל
 בלי לבד להשאר כמובן, משפחתו לבני מאד קשה הדבר והי' שנים.וחצי
 יחזור, והוא מעט עוד חשבו, הזמן כל וגם זמן. הרבה כ"כ המשפחהראש
 ודרישתו, ירוחם, לרבי מאאזמו"ר מכתבים ויש ועוד. עוד נתארךוהדבר
 ומתי. לחזור, עומד באמת האםלדעת
 העצומה ההשפעה מלבד אאזמור"ר. בשביל טובה הי' הלזה קשהודבר
 אאזמו"ר אצל נתחבבה זו תקופה ע"י אבל הק'. בישיבה אז לושהיה
 הי ולא קלעצק כשעזב זו תקופה ובגלל תלמידי'ה. וכל מירישיבת
 שישיבת מאחר מיר, לישיבת לחזור בדעתו עלה לקעלם, לחזור לואפשר
 לחזור ו"רחיפה" "ברירה" לו נתן זו ותקופה מאד. לו אהוב הי' כברמיר

 ולהצלחתו להצלתו המעטירה, מיר ישיבת הגדולה השפעתולמקום
 דעביד מה כל חז"ל דברי מוכח מזה וגם כולה. הישיבה וכל ב"בולהצלת
 עביר. לטברחמנא

 מנכסיו נקי העולם מןיצא
 לבקש לא המשכורת, דמי אודות כלל להתעניין לא ה"ומהנהגותיו

 מעותיו חילק האש. מן כמתרחק הכסף מן מתרחק והי' מזה, לדברולא
 חנם העולם מן ויצא מאומה. בידו השאיר לא ומעולם ולנצרכים,לעניים
 טובים. ומעשים עבודה בתורה וגדוש ועמוס כסף,בלי

** * 
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 יקרים'דברים
-

ובחרת
 הרע ואת המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניה נתתיראה
 חיים אין טעות! א האסט גלייך? בידע זיינען זיי מיינסט דו בחייך.ובחרת

 מוז מען ובחרת, מות. ביי דו שטייסט ני6, אז זיין, בוחר דו מוזט-
 די ארבעט פשוט;.. ניט... אז חייט. דער זיין בוחר און שטייןנאכאנאנד

 לך יש - בחיים היא! הם,.טעות שווים והמות שהחדם חושב )אתהטבע.
 בלי באיים לבחור צקיך במות. נמצא אתה ממילא דאל"הלבחור,

 הרף~
 כי

 אטבע.( פועל פשוט זהבלי
 בה מרגיש מי השנאהמודת

 את תשנאלא
 אחיך.

 השנאה מדת מנפשנו להסיר בה הוזהרנו בלבבך.
 זיך אין האט מען אז דאס? ווייסט ווער תשובה[. בשערי יונה]רבינו
 מרגיש מי בטבע, שנאה בנו שיש זאת יורע )מי דאס? פילט ווערשנאה.
זאת?(

 שמים ביראתהרגש
 הרגש א קריגט איינער אז יראה? וועגן און ווערען. קלאר מען ווילש"ס
 עם ומה בהירות, ~בקשים -הש"ס )בלימוד גליקלאך! ווי שמים יראתאין

 הוא!( מאושר כמה שמים ביראת הרגש שמקבל מייראה?
ואהבת

 ווייזט לייענען. אונז מען הייסט טאג אין מאל צוויי - השם אתואהבת
 בלם )פעמים אהבה. פילען נאר זאגן. רעם נאר ווי מער וויל ~עןאוים

 שנרגיש רק מאמירה, יותר ממנו שדורשים כנראה לקרוא,הוזהרנו
 זו.(באהבה

רה-
 דער און יתב'. רצונו ווי מער ניטא סיאיז אז יחוד! שמע? קריאתוך4לס
 ק"ש זה )מה וויל. ער וואס רצון, זיין נאר היפך. נאכאנאנד לעבטמענטש

 רוצה( שהואמה כפי להיפך, תמיד חי והאדם ית'. מרצונו חוץ כלום בעולם שאין יחוד!-
 מטבעו ההיפך מהאדםדורשים

 עם ביי אז פשט דער איז מענטש'ן א פון פאדערט מען וואס יסודרער
 אהבה מענטש א פון מאנט מען אז היפך. דער מיט געבארען עראיז

 הוא מאדם שדורשים במה )היסוד דא... איז עם ביי אז וויסען מעןדארף
 בו.( יש שבטבע הוא טימן ממנו נדרשת אהבה שאם מטבעו, היפךלפעול

 כטת חס)"6 נסגת %") מ(קגו ססמע ממס כיג(כורכ ירומם מיש ר,רנ סמסגימ נכו עץ נמסרו*
 1%6.ניקורו
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מצרים
 איז התחלה די השגחה. דאך מעל זעט יעצט. זיך טומעלט מצריםאין

 אומות. פיל אזוי גלות'ן פיל אזוי נ"ך איצטער און מצרים.געווען
 )כעת מצרים... איז סוף צום גאר מצרים. ווייטער נאך אשור,נבוכדנצר,

 היתה ההתחלה אשר ה' השגחת בזה נראה הלא במצרים. אירועיםיש
 כנבוכדנצר עלינו שעברו והאומות הגלויות כל אחרי ועכשיובמצרים,
 מצרים..( עם עסק לנו יש שוב הימים בסוף וכו'ואשור

 אלקים בעיני חןלמצוא
 ביי כבוד כבוד. זוכט מען עולם. של רבונו ביי'ן חן געפינען איז עיקררער
 כבוד וועגען טראכטען ניט מען זאל פארוואס כבוד, שוויגער א שווער,א

 הוא )העיקר עולם. של רבונו דער געפעהל איך צו עולם. של רבונוביי'ן
 לא למה וחמותו, חמיו אצל כבוד כבוד, מבקשים רבש"ע. אצל חןלמצוא
 אצלו?0 מקובלים מעשי האם רבש"ע, אצל כבוד למצואנחשוב

 לריק ניגע לאלמען
 לב, שטיקל א קריגט ער און מענטש א העלפט אויבערשטער דעראז

 קיין ניטא אויב לבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען שלם בלבבולעבדו
 קצת מקבל הוא לאדם עוזר )כשהבורא לריק. ניגע דאס איז שלםלב

 שלם לבב אין אם לריק, ניגע לא למען שלם בלבב ולעברו לב, שלבחינה
 לריק( ניגע חשיבממילא

 תמיד הולךהכל
 ארויסגיין זאל עם אז איז בריאה די לכבודו. שבראנו אלי הואברוך
 איז בריאה די יורד. א איז מען אדער עולה א איז מען אדער יתב'.כבודו
 א אפשטעלן אבער ארבעט. מען טוט מען וייטער גיין שטענדיק. גייןצו
 האב איך דאס? טוט ווער ווייטער. איך גיי צו מען, האלט וואו - טאןקוק
 תכלית )כל ריידען. ראך דארף מען אבער ניט שייכות קיין רייד דיצו

 יורד. או עולה שהוא או והאדם שמים, כבור ממנה שיצא היאהבריאה
 שעומדים אבל ופועל, הולך ועושה הולך תמיד, הולך הכל הבריאהמצד
 באמת כזאת? עושה מי מתקדמים, אנו וכי אוחזין איפה ולהתבונןלפוש
 זה.( על לדבר אנו צריכים ומ"מ זה לענין שייכות ליאין

 השי"תעם
 אז גירות. די געפילט האט המלך דוד המלך. דוד זאגט בארץ אנכיגר
 ניט שוין ער איז גרויס איז ער אז מענטש א העלפט אויבערשטערדער

 רק בארץ, בגירותו הרגיש המלך )דוד עולם. בורא רעם ער האטעליינט.
 עם הוא הרי כי בעולמו, בדד אינו כבר להתגדל עוזרו הקב"הכאשר

רבש"ע(
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 לשכוח שלאהעיקר
 סיאיז אז פארגעסן ניט נצח.' א פאראן ס'איז אז פארגעסן ניט עיקרדער
 דערמאנט מער אביסל שטענדיק לערנט מען אז עולם. של רבונו אדא
 שיש לשכוח שלא, )העיקר עולם. של רבונו א פאראן ס'איז אז זיךמען
 שיש יותר נזכרים יותר שלומדים מה כל רבש"ע. שיש לשכוח שלאנצח,

רבש"ע(

** * 
מניניכן
 סג"ל' רןהרב
ירושלים

 יחזקאל רביברשניבי
 לניתוח צורךאין

 עובדא עצמו. בפני פרק לייחד יכולים זיע"א המשגיח שלהרגשותיו
 ודעת בפיו גיד איזה שנקשר אחד תינוק אורות עמו להתייעץ שבאוהוה

 לפני וכשבאו דיבורו. זה ידי על ינזק ינתחוהו לא שאם היתההרופאים
 הרופאים דברי את וביטל המקרה, אודות כלום חקר לא זיע"אהמשגיח
 דבריו שנתקיימו הוה וכך לניתוח, צריך שאין בפשיטות ואמר ~דבהינף
 לפלא.ותהי

 ליראיו ה'סוד
 אברך כשנהייתי זכרוני מהרגשותיו. בעצמו נהנה היה זיע"אהמשגיח

 לשם שנסעתי וקודם בירושלים מסויים בולל לאיזה להכנס בדעתיהיה
 לא לבסוף בך בין הרי לי, אמר וכך זיע"א. המשגיח אצל באתילהבחן
 הגר"ד שם והיה להבחן. שם עד ללכת הטירחה לך ולמה לשםתלך

 לבסוף האם וכי סבור אתה ואיך ושאלו מעניני לו וסיפר ז"לזינגרביץ
 לשם', ילך לא שלבסוף ודאי דעתי 'לפי לפניו גם הדגיש ושוב שם,ילך

 דבריר שנתקיימו דבר סיף אבל שם, להבחן הלכתי לתומי אניאמנם
 שם. ללמוד האפשרות ממני נתבטלה אחרים מצדדים כילהפליא

 הלב הרגשת מחמת נימוקועוקר
 את לעזוב רצה זיע"א שכשהמשגיח לי סיפר זצ"ל קלמנוביץהגרש"מ
 עצמו את הסביר שנים ב' כמשגיח שם שכיהן לאחר בארה"ב מירישיבת
 עזב ואעפ"כ לו דוחה הגרש"מ היה שאמר סברא כל ועל סברות,בכמה

 סיפוחיו. מתון לקטו ספגיגיס*
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 ו ןווצורש זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צקול)

 של טעמו שעיקר משום אלא זאת ראין לו וביארתי זיע"א, המשגיחמשם
 עצמו. לתרץ רק היו והסברות הלב הרגשת היתההמשגיח

 צעיר ת"ח בפני קומתו מלאקם
 קומתו מלא קם זקנותו שבעת שלו, התורה אהבת גודל עיני במוחזיתי
 מכסאו התרומם איך עיני לפני מונח ועדיין לימים, צעיר צורב ת"חלפני

 צעיר. בחור כמובזריזות
 לחזקו כדי בחור לשאולהלך

 שפעם וזכורני הבחורים. את לחזק איך דעתו נותן היה זיע"אהמשגיח
 בדווקא לשאול זה בשביל וחיפש והלך בקצוה"ח פשט שחיפש ראיתיא'

 לחזקו. כדי אחדבחור
 ממנו" גם שקבלת לי"תאמר

 ונתעלה, קיבל מרבותיו מאיזה ושאלו אחד בחור חוקר ראיתיופעם
 זיע"א המשגיח הפסיקו באמצע לאחד. אחד אותם מונה היה בחורואותו
 "הלא לו, אמר וכה ממנו. גם קיבל אם שיחשוב תחנונים בלשוןוביקשו
 ממני". גם שקבלת לי תאמר לזכויות וזקוק זקן אישאנכי

 משיחותיו מתפעל מפוניבז'הרב
 ופעם זיע"א. המשגיח של בשיחותיו בעצמו יושב היה זצ"ל מפוניבז'הרב
 שבת ליל בסעודת זצ"ל הרב אצל להתארח הבחורים מן לא' נזדמןאחת

 מהמשגיח ששמע מה כל ומשנן חוזר זצ"ל הרב היה הסעודהובמשך
 בחור אותו סיפך לימים מילה. מכל ומתעורר עצומה, בהתפעלותזיע"א
 ומה זיע"א המשגיח מדברי זצ"ל הרב מתפעל כ"כ מה הבין לא בשעתוכי

 לו מובן כבר בשכלו בגר בעצמו כשהוא אח"כ אבל בדבריו, מצאחידוש
 רמזם שפעמים אף בשיחותיו עמוקים יסודות זיע"א המשגיח הפליאכמה

 פשוטים.במילים
 בשנחאי היום בחוםהתמדתו

 של התמדתו כוח אודות מדבר כשהיה זצ'ל שוואב מרדכיהג"ר
 התמדתו בולט היה שבעיקר ואמר שנחגגי מתקופת סיפר זיע"א,המשגיח
 ניתן בלתי כמעט הוא ההם במקומות החום שסבל שכידוע הקיץבימי

 בנין את לעזוב הישיבה בני הוצרכו כך כדי שעד כאלו ימים והיולסבול,
 מקומו. עזב ולא ממקומה, זזה לא משנה K"ylt המשגיח אבלהישיבה,

 קטן מאוורר ואיזה והכובע החליפה עם שם יושב היה גם אלא עודולא
 כלום. עליו ניכר היה ולאממולו,

 מהי" עצבות וודע"אינו
 כמי והשיב עצבות, לידי להביא יכול מוסר של לימוד אםשאלוהו
 למרות וזאת מהי, עצבות כלל יודע שאינו הקושיא, את מביןשאינו
 עליו שעבר מה מלבד וכלליים פרטיים בצרות מסובב עצמו הואהיותו
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 המיפות את לראות אפשה מוסר שע"י שאחר והוסיף במלחמה. לכןקודם
 ) מזאת." גדולה שמחה לך אין הלא השי"ת בעבודתולהתחזק

 אייו מהלך נשתנה זצ"ל ירוחם רבימשיחה
 המוסר בשיטת כ"כ דבק ל4 עדיין ובשעתו הלומדים. ומטוביאכשרו5ות' מבעלי שם נחשב והיה ר4דין, בישיבת בבחרותו ל6ד זיע"אהמשגיח

 על זיע"א ,ירואם ר' מהגאון שיחה לשמוע לו' נזלמן 4חת שפע6עד
 חייו; מהלך כל את לו שינה וזהאמונה;

 ו6ז"
 האלוט

 ללקוי
 ואחד בקלם.

 השתוקקות עם שבא, עליו שניכף בשעתו עליו אמר מקלם התג)66נהלי
 לגדולות. וערל לקבלגדולה

 ; עצמו חסרונות למצוא נבהללא

 שרבינו שראה ואמר 'הועד, בשעת מאד נתרגש; זקנותו לעת אחתפעם
 אאנש64 את ללת"שקרנים מונה קס;'א( אות )ח"ג )ש54ה לשערייונה

 ללאשמשקיים
 ,)5ל4"

 כמה ותמה'ואמר שקרים; אוהבי יהם י"4עלתן
 סוג שיש פלא הרי לעצמו, 5מד5רפעמיה

 מקום ומכל לאלה, א5שי6 של,
 כזך שיש להאמין וצריך הוא שכן בע"כ יונה רבינו אותם פונה4ם

 אלק י"4ה,בו דאמ) אליבא אבל אמונה, על שנה חמישים עובדשיהא 4"י Kn1W ממילא-יתכן עצמו"ן "על ואמ. זקקו קצות 'תפס גאזמליאות.
 האמונה ואין לאמונה שייכות לו אין אבל אמונה אודות מדבר רקשהוא

 ,הוא ,שקרים האוהב: שיסוד. משום היתה וכוונתו מעשיו, עלמשפיעה
 חיוב גודל ולהכיר ללמוד גם יוכל וממילא אותו מחייבת המציאותשאין

 המשגיח של גדולתו מזה חזי ותא עצמו. את ,יחייב לא ומ"מהאמונה
 ומומי .חסרונות מלמצוא נבהל ולא בכח,_הביקורת חיפש כמהזיע"א
 לעצמי וסיכמתי החלטתי אני אבל נרגש, בקול בעצמו סיים ואזעצמו.

 מזה וגם למתבונן. נורא. האמת, על לעבור אתחיל מעתה עכ"פ-אדרבא
 מחשבה אדרבא אלא יאוש, לידי, מחשבות מכאלו לנפול שאיןנלמד
 העליה. ויסוד השי"ת לעבודת חיזוק היאכזאת

 הסבלנות.מידת
 במיר למשגיח שנתמנה אחרי א' פעם מרובה. סבלנות מידת לוהיתה
 המעשנים.סיגליות אודות, בישיבה הרעיש זיע"א ר'.ירוחם שלבמקומו
 נוגש בבחורים, מסובב בהיותו א' והנה.פעם בישיבה. לעשן שלאוהנהיג
 לו אמר לא זיע"א והמשגיח בפיו, מעושן וסיגר בחור בחוצפהאצלו.
 וחיפש לארה"ב הישיבה כשהגיעה אח"כ גם אלא בלבד זו ולאכלום,
 דש"מ זאת פירש וההוא בו בדווקא בחר לבחורים קבוצהראש

 אותו. מערירשהמשגיח
 לנהוג איך בחלום לו הורורבותיו

 ישיבת אמורים שהיך העת דכשהגיע זיע"א, המשגיח של גדולתו חזיתא
 מחמת עמהם להצטרף באפשרותו היה לא יפן לארץ לנסוע בליטאמיר

 פינקל הגרא"י ואמר דוי. ערש של במצב והיתה מאד חולה היתהשבתו
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 וקצופה זצ"ל לעוינשטייל יחזקאל רבי הגה"צ 'קו5)נ

 ומלבד זיע"א. המשגיח ללא לנסוע לישיבה א"א ואופן פנים דבשוםזצ"ל
 זיע"א, המשגיח ע"י הכל הוחלט שם שנתעוררה שאלה שבכל ידועזאת
 הטבע, דרכי היפך הצלחתם נראה שהיה להם השיב אשר דבריםויש

 נפשות פיקוח מלאים היו אלא פשוטים ימים היו לא הלא ההםוהזמנים
 רצו א' ופעם גדולה. אחריות צריכים גם ממילא היו והחלטות רב. עםשל

 אמר זיע"א והמשגיח נפשות, הצלת שהוא נראה שהיה למקוםלנסוע
 נהרג, ההוא במקום שהיה מי שכל היה שכך דבר וסוף יסעו.שלא

 זיע"א שהמשגיח אומרים דבר ויודעי אחד. נהרג לא נשארו אשרובמקום
 כיצד לו ומורים בחלום אצלו באים מקלם זיע"א רבותיו היו דבחו"לאמר
 לבוא. הפסיקו ובא"ילנהוג,

 השמים מן שהורהמכאן
 הוראות עם דף היה אליו ומצורף לבישול, פרימוס לו הביאו אחתפעם

 מן תורה אמר,"מיזעעט שימוש, הוראות של הדף את כשראהשימוש.
 נותנים אם שהרי בזה והביאור השמים(. מן שתורה רואים )מכאןשמים!"
 להיות יכול האיך וא"כ בהנתינה. חסר זהו שימוש, הוראות ללאחפץ

 שימוש, הוראות , ללא הזה עולם לתוך האדם את הניח עולםשהבורא
 התורה. ללאדהיינו

 הבורא מכירים הבריאהמדקדוק
 בכזה מכוון ודבר דבר כל כמה ורואים רכשמתבוננים בפומיהמרגלא
 אותם. מכוון שהוא מי שיש בהכרחדקדוק,

 שבחו יודעים ממילא שמובהזכור
 ואומר עשרה שמונה תפילת מתפלל שהוא בשעה אם אותו שאלאחד
 של דוגמאות מיני כל על לחשוב לו מותר והנורא", הגבור הגדול"הא-ל
 יתחיל ראם זיע"א המשגיח לו והשיב ונוראותיו. וגבורותיו השי"תגדלות
 מחוץ אל בטעות לגררו המחשבות יכולים השמו"ע בשעתלחשוב
 ויתעמק ויראה יביט לשמו"ע שמקודם אחרת עצה יש אבללשמו"ע.
 פיקח שהוא עליו יודעים כולם כבר אשר לאחד ובמשל השי"ת,בגדולת
 שבחו. כולם יודעים ממילא שמו את דכשמזכירין וכדו', וחכם עשירגדול
 וחכמתו שלו הפקחות כל שמו את שמזכירין פעם כל לפרט צריכיןואין

 השי"ת את כשמזכירין בלבו קבוע להיות צריך כן וכמו וכדו',ועשירותו
 מכל נזכר יהא כבר ממילא והנורא" הגבור "הגדול עליו אומריםורק

 השי"ת. של וגבורתו ונוראותיו מגדולותיוהפרטים
 תורה למתן עצום גשר היא ישראלמסורת

 א איז ישראל כלל פון מסורת "די ייע"א, דהמשגיח בפומיהמרגלא
 עצום גשר הוא ישראל כלל של שהמסורת וכוונתו בריק!"פעסטער
 תורה למתן עד אותנוומקשר
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 מקום בכל השי"ת השגחתלראות
 במעשה בקיאין היו אבטינס בית רבנן תנו לח.( )יומא בגמ'איתא
 של מאלכסנדריא אומנין והביאו חכמים שלחו ללמד. רצו ולא'הקטורת
 של כמותן. עשן להעלות יודעין היו ולא כמותן לפטם יודעין והיומצרים
 וכששמעו ולכאן. לכאן מפציע הללו של כמקל, ועולה מתמרהללו
 פועל 'כל שנאמר בראו לכבודו הקב"ה שברא מה כל אמרו בדברחכמים

 אלו והרי זיע"א המשגיח והקשה למקומן. אבטינס בית וחזרו למענהו'.ה'
 הקב"ה שברא מה שכל עכשיו עד ידעו לא וכי היו, תנאיםהחכמים
 ידעו זו עובדא לפני אף דבודאי וביאר להם. נתחדש ומה בראו,לכבודו
 זו בעובדא ורק בראו, לכבודו הקב"ה שברא מה וכל השגחה שישהיטב

 לעולם צריך שהאדם ומכאן בענין. חדשה התעוררות להםנתעורר
 וטובת ה', יד השגחה, שרואה מקומות ועור עוד לחפש תמירלחזור
 אומר'. יביע ליום 'יום דוד שאמר וכמוהשי"ת,

 עליו משפיעה האמונהאין
 התקפת קיבל פוניבז' לישיבת שבא מיר ישיבת מיוצאי מתלמידיואחר
 תלמידו, שהיה משום עבורו שיתפלל זיע"א להמשגיח והלכולב,

 בו והפצירו יבריא" עוד "הוא אמר רק להתפלל. סירב זיע"אוהמשגיח
 נפל , אף הזמן ובמשך יבריא". עוד "הוא שוב ואמר סירב אהלהתפלל,

 ממטתו וקם ניסא איתרחיש בסוף אבל החולים. בבית ממטתוההוא
 אז התבטא זיע"א שהמשגיח וזכורני זיע"א. המשגיח שאמר כמווהבריא

 המתים. תחיית געזען דאך האט לב "דר. - בו שטיפל לב( )דר. הרופאעל
 המתים תחיית ראה הלא לב )דר. דעם?" פון מאמין א געווארן ער איזוכי

 שאינו דמי מוכח שמכאן והוסיף למאמין(. נהפך כן משום וכי אבלבחוש
 האמונה שאין הפשט אלא אמונה, רואה אינו שהוא הפשט איןמאמין
 אף מקודם שהיה כמו כופר אותו ישאר שהאדם ושייך עליו.משפיעה
 צד. מכל אותו מקיפים נסים נסישיראה

 פתימחכימת
 אינו שהרי שמים יראת לו שיהא אפשר אי שהטיפש בפומיהמרגלא
 שהיא תורה ילמד שבתחילה הוא בשבילו העצה ובע"כ כלום.מבין

 יראת לידי לבוא ויוכל להבין יוכל יתחכם שהוא ידי ועל פתי.מחכימת
שמים.

.. ואחד אחד לכל שייכת אמתתורת

 על שאומר אחד על יונה רבינו שכתב מה הביא זצ"ל זיע"אהמשגיח
 אשר ארור בכלל שהוא לו שייכת אינה זו שמצוה שבתורה אחתמצוה
 אמת היא שהתורה שכיון וביארו הזאת. התורה דברי את יקיםלא

 תאמר שאם והוסיף ואחד. אחד לכל שייכת שהיא בהכרח א"במוחלטת
 אפי' שעושה שאחד ותירץ וכו', הפרישות למידת להגיע אפשר איךהרי
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 במידת וחלק שייכות לו יש כבר הפרישות ממידת שבמשהו משהורק
 המידות. בשאר ובן הפרושים, בת ובכללהפרישות

 התבונן בלי ישראל ידע לא בטבע יודע שחמורמה
 ישראל בעליו אבוס וחמור קונהו שור "ידע הפסוק ביאר זיע"אהמשגיח

 מן דעת יותר לו יש שהשור דמשום ג'( א' )ישעי' התבונן". לא עמי ידעלא
 אבל בעליו, את מכיר אינו והחמור בעליו את ~כ44 השור לכןהחמור
 הוא הלא "ישראל" אבל לאכול, לו נותן מי יודע החמור'הרי גםעכ"פ
 הם מי לא טבעו, מצד מכיר אינו מקום ומכל השור מן יותר גבוההדרגה
 לא שעמי משום וזהו החמור, כמו לאכול לו נותן מי ולא השור כמובעליו
 מה להתבונן, הוא צריך אלו בדברים ירגיש שישראל דכדיהתבונן.
 התבוננות. בלא הישראל ידע לא טבעם מצד (ורעים והחמורשהשור
 בקרבי שרעפי ברוב י"ט( צ"ד )תהלים שכתוב .בלה הפשט שזהווהוסיף
 לו שיש מחשבות ומרוב מחשבות, היינו "שרעפי" נפשי, ישעשעותנחומיך
 נפשי". ישעשעו "תנחומיך - זה ידי ועל ההרגש, בו יעורר זהלארם,

 הדרך ימצא כבר WS" שהואמי
 לו השיב זיע"א והמשגיח לעשות, מה מסויים ענין לאיזה שאלואחד
 גלייכער א איו וואס דער 'אבער הפרטים בכל בזה ליכנט יכולשאינו
 הדרך(. את ימצא כבר "ישר" שהוא מי )אבל וועג' רעם טרעפן שויןווערט

 זו מתנה לו שאין מה חסרוןאין
 אם שיודע אחד על רואים שאם בשיחה פעם אמר זיע"אהמשגיח
 יותר קרוב שהוא משום זה הרי וכדו' לעשות לא או הניתוח אתלעשות
 אין לזה, דשמיא סייעתא לו שאין אחר יש שאם ואמר והוסיףלהשיית,

 נתנו להראשון רק הראשון. כמו להשי"ת קרוב כך כל שאינו ראיהמזה
 חסרון זה ואין בתמימות. השי"ת לעבוד נתנו להשני ואילו זומתנה
 זו. מתנה לו שאין מהבהשני

 לה' הלבבותכל
 עשה עשו, את לפגוש הלך אבינו כשיעקב דהנה אמר זיע"אהמשגיח

 אבל וכו', לעדר עדר בין תשימו וריוח שנאמר כמו השתדלות מיניכל
 תפילה שהתפלל והיינו עשו, מיד נא הצילני להשי"ת והתפלל עמדאח"כ
 בין הכל הלא באמת כי זה, לפני שעשה להשתדלות קשר ללאשלימה

 חיוב של חוב פריעת רק הוא שעשה מה וכל השי"ת על רק תלויכך
 שמסביר שם הרמב"ן כתב וכן כלל, השתדלותו על סמך ולאהשתדלות

 לה'". הלבבות כל "כי סיים ולבסוף יעקל, שעשה ההשתדלותכל

 העוונות בכפרתהשמחה
 אני הרבה, בוכה היה ביוה"כ התפילות שבשעת זיע"א המשגיח עלאמרו
 אבל ביהמ"ד, בסוף ישבתי ואני במזרח, ישב שהוא משום זה ראיתילא
 לחדרו נכנס היה שאז התפילות בין בהפסקה אחת פעם היה שראיתימה
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 פוצרצורה יחזקאל רבינופניניקול

 כלל, סתירה זה' ואין ניגונים, מזמר שהוא שמענו ומבחוץ בישיבה,שם
 גדולה הכי השמחה שזהו כיון ביוה"כ, גדול מקום לה יש שהשמחהמשום
 מתנה וכזה עצמו. את לנקות הזדמנות לו שיש לאדם להיותשיכול
 מעוררת הלא ,חדשה לבריה לצאא ואפשר שמכפר יוה"כ שלגדולה
 יו"ט הוא שיוה"כ אליהו דבי בתנא איתא לזה ובדומה עצומה,שמחה
 ישראל. כלל את לנקות יום באותו יכול שהוא כיוןלהשי"ת
 העבודה מן דעתכם תסיחואל 1.
 נוראים בנמים האפילך, באמצע זיע"א המשגיח את לקחו זקנותוולעת
 "אני לו והשיב בש.ומו. לשאול אליו אחד וניגש הנשיבה. היכל בצדלנוח

 המוטלת העבודה מן דעתכם תסיחו אל אתם אבל ב"ה, בטובמרגיש
 עכשיועליכם

 הבית בעל על מזונותיו השי"ת שלפועלו
 יבונו "בלי שממה, מדבר כמו הוא הזה שהעולם אמר זיע"אהמשגיח

 יצטרך הרי כאן אוכל שהאדם מה כל כן ואם כלום", כאן אין עולםשל
 כשצריכים מחוייבים אשר להתשלום בדומה תועפות, הון עבורולשלם
 מקיים הוא הזח בעולם שהותו במשך אם ואנן המדבר, בתוך מהלדבר
 בעל על: מזונותיו הרי ופועל השי"ת, ופועל.של כעבד הוא הרימצוות
 ולכן פועלן שם להם אין המצוות מקדימים, שאינם הרשעים אבלהבית,
 זה ידי ועל שבעולם, ממון כל לשלם עליו כאן שאוכל אכילה כלעל

 הזה. בעולם שכרן לרשעיםנותנין
 לעולם ימות שלא חושבאדם

 בתאי איניש "אזיל בזוהר דאיתא מה זיע"א דהמשגיח בפומיהמרגלא
 לא שלעולם לחשוב רגיל שהאדם דורא", לדורי היא דדיליה וסבירעלמא
 ממון לעצמו יקבוץ ולכן עולמו, שזה כיוןימות,

 ממת כפליים כפלי.
 כבר אם אף נפסקת אינה הזאת והוסיף-שההרגשה לפרנסתו,שצריך
 לעולם. ימות שלא שחושב כיון שנים, מאהיחיה

** * 
 הרצוןשוחד

 ששולט במקום כי הרצון, במחלת נגוע הוא אם הבנותיו על כלל לסמוך לאדם"אין
 במחשבתו יעלה אם אבל הוא רע שהדבר צדדים וכמה כמה שיראה אף רצונושם
 שא-לו אף ההוא. הנדנוד סמך על ויעשה הצדדים כל יראה לא תיכף נדנודאיזה
 רואה היה כי מאד זה על מתמה היה הבנתו את הלזה רצון לו שאין אחר אדםשמע
 רואה." אינו הוא אבל הצדדים,כל

 1-5( ס6מר ריס rwth, גד5יס סרר ע-י מגרסתו סגרי סיפוח ימזק56 גידתי)קוגט'
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 ועוצוומןו זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צקול)ו

 הייזלער מאירהרב
 ירושלים סאכטשאוו, ישיבתראש

 למלאך הדומההרב
 יולד לעמלאדם

 אנשים כמה לישיבתו הכניס זצ"ל כהנמן הגרי"ש דפוניבז'הגאב"ד
 היה וביניהם השני', העולם מלחמת לאחר ישראל לארץ שהגיעובודדים
 בישיבה שיעור מגיד זה לפני שהיה זצ"ל הורוביץ שלמה יוסף ר'הגאון
 והעבירוהו בטוב שלמה יוסף ר' הרגיש לא אחת פעם בסלובודקה.קטנה
 תפילת לאחר אחד, ששי וביום הישיבה. של החולים לחדרמחדרו
 חולה שלמה יוסף שר' לו וסיפר זצ"ל להמשגיח אחד בחור הלךשחרית
 שלמה יוסף ר' את ומצא החולים לחדר ירד המשגיח לאכול. רוצהואינה
 טרוד והוא השולחן על בידיו נסמך וראשו השולחן יד על יושבכשהוא

 לצורך מכשירים מיני לכמה חיברוהו שכבר ראה גםבמחשבותיו.
 רוצה "שאינו לו שסיפרו ממה חמור יותר הרבה שהמצב והביןרפואתו.
 קול ואין המשגיח, שאלהו חושב( אתה )מה איהר?" טראכט "וואסלאכול".
 "אני בפסקי )תחשוב מאמין'ס אני די אין טראבטן ואלט "איהר עונה.ואין

 לפניו לומר והתחיל לפניכם", אותם אומר אני לכם קשה זה ואםמאמין"(
 שלמה, יוסף "ר' לו, אמר וכשסיים רועד, ובקול פה בעל מאמין'ס"ה"אני
 דקות כמה וכשעברו ה'". יחוד על תשים הדגש אבל כולם, עלתחשוב
 יוסף "ר' לו, צעק אח"כ איהר?" טראכט וואס שלמה, יוסף "ר' שובשאלו
 שעמדו בחורים כמה פגש ביציאתו החדר. מן ויצא תשובה!" טושלמה,
 בטל'נן" דארף איך בענוג סדר, צום "ארויף להם ואמר מבחוץ הדלתליד

 מזמני(. לבטל צריך שאני די לסדר,)תעלו
 מצוה זו הלא בזה, יש תורה ביטול איזה סתומה, מימרא זוהי אחדלכל

 כל אשר אותנו לימד שמשגיח הוא בזה שהביאור כמדומני אבלעוברת.
 מכל מצוה זה אם ואף כלום, שוה אינה עמל ללא שהיא טובהפעולה
 ללמוד שילכו הבחורים שלח ולכן כלום, שוה אינו עמל בלי זה אםמקום

 בתורה. לעמול-
 יומיים היתה מהן ואחת פעמים, הרבה בו וראינו ממנו שמענו זהאסור
 א' ביום ולמחרת השבת, ביום לעולמו הלך שלמה יוסף ר' כן.אחרי

 דבריו ובתוך המשגיח, הספידו ושם הישיבה, ברחבת ההלויההתקיימה
 "בנוהג אינו שהוא זה( יהודי של )שבחו איז איד דער פון שבח "דעראמר

 ועולה בוקר לפנות שלש בשעה יום כל ממטתו קם זקן יהודישבעולם".
 לשבת יכול אינו למה אבל מאד(, )יפה שיין זייער ללמוד, המדרשלבית

 עוד ראינו כאן עליו. המשגיח של הספדו היה זה עמד, למה לומד,כשהוא
 עצם לא שעמל, העמל הוא במעשיו האדם של ייחודו זה, יסודפעם
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6וקיצורה למלאר הדומההרבקול

 שלמד בלימודו, עמלו הוא יחודו אבל שיין", "זייער הוא הלימודהלימוד,
 לשבת. - זקנותו אף על - עצמו את הרשה ולא עומדכשהוא

 לישון שהלך כזה דבר היה לא. שמעולם עצמו על העידהמשגיח
 לישון שלילך משום אלא סיגופים, משום היה לא וזה היום,באמצע
 והעבודה ומהעבודה, מהשיעבודים שיחרור של פעולה הוא היוםבאמצע
 הפסק. ללא להיות צריכההרי
 יתירה חולשה ביתו בני בו הרגישו אב בחודש הזמנים בין בתקופתפעם

 והוא קצת, לנוח גן ברמת הבראה לבית ימים לכמה שילך בווהפצירו
 האורח~ם שאכלו מצאו בבוקר 16.30 בשעה שם כשהגיעו להם.הסכים
 וקוראים דשא ברחבת מיוחדות מיטות על שוכבים והם- עשרארוחת
 זה, )מה עולם?! בורא א דא נישט איו דא "וואס?! המשגיח צעקעיתונים.

 לכך'שאינו,'בא והסכים מראש שידע אף וזה עולם(." בוראוכי)אין,כאן
 להשתחרר נאך-לאזן" זיך "פון ההרגשה אבל לנוח, אלא ללמודלכאן

 הסתובב ומיד לסבול. לו אפשר אי כזו, בצורה עולם מהבוראולשכוח
 . . , ' ' ברק. לבניוחזרו

 אם ואפילו יפה(, )רעיון ווארט שיינע א סתם יומר אצלו מושג היהלא
 אין,זה אם וכדו', שמ~ם יראת עניני על או אשבוע פישק היה)עלזה

 כלום. שוה אינו ויגיעה עמלמתור
. 

 ומצא"יו 40( )כמדומני ביותר גבוה חום לו כשהזה אליו נכנסתיפעם
 .תומר ספר ובידו בראשו, הכובע לו היה אבל ריעד, והוא עיכבושהוא
 הספר, בהוך ולניו כיושב קצ" למעל" כפוף ראשו ע6 שכבקבורה,
 לפני שכיומיים ומספרים בעבודתו, הוא' עדיין כזה חום עםאפקו
 יום יהא ראוי' הכנה שבלי לך "תדע ממקורביו לאחד 'אמרוטירקו
 ' הימים". כשאר רגיל יום רקהפטירה

 לפניך' נאמן לבבו את'ומצאת
 מות~ב הוא הזה, בעולם האדם תכלית מהו שאל במיטתו אזוכששכב

 לבבו את 'ומצאת הוא העולם בזה האדם תכלית לה, מפרק והואלה
 לנאמנלתו חיה ודוגמא ל"שי"ת. נאמן יהא האדם של שהלב לפניך',נאמן
 בבחור בישיבה שהיה במעשה ראיתי להשי"ת המשגיחשל

 פליט אחד,
 על וגירוף חירוף דברי לדבר והתחיל להישיבה שהגיע העולםממלחמת

 אליו הלך המשגיח להמשגיח, וסיפר אחד בחור הלך רח"ל, משיחו ועלה'
 יותל הבחור נהיה מזה כתוצאה וכמובן ברבים, אותו וביזה עליווצעק
 פעם שוב הלך הבחור אותו, וביזה וחירף המשגיח את וקיללגרוע

 שעכשיו לומר התבייש אבל גרוע, יותר נהיה שהמצב לו לספרלהמשגיח
 ממה יותר גרוע שהמצב לו אמר רק ולכן המשגיח, את ומקלל מחרתהוא

 ענה ברירה ובדלית עכשיו, מדבר הוא מי על בו הפציר המשגיחשהדה,
 טוב מאד, )טוב גוט" זייער גוט "זייער המשגיח!" על מדבר הוא "עכשיולו
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 וזוצוו~ון זצ-ל יחזקאל.לעוינשטיין רבי הגה-צ , י,קולא

 ומה בצד, הש"ת את שישאיר שרציתי, "זה.מה המשגיח לו השיבמאד(
 עמו". אסתדר כבר אני זה על אותי ומקלל עלי מדברשהוא

 ברכו הדרשנים כל שיחי' מנכדיו אחד של מצוה הבר בשמחתוזכורני
 המשגיח אבל וכו', וכו' חכם ותלמיד למדן שיהא מצוה הבר הבחוראת
 דו דיר, צו ברכה "מיין לגמרי, אחרת בברכה שלו הדרשה אתסיים

 להיות שיזכה רק מזה, יותר בירכו לא להשי"ת", מרוצה א ווערןזאלסט
 הכי שהמצוה שכתב במכתב מצאנו זה דרך על ובאמת להשי"ת.מרוצה
 אלוקים, לקירבת מביא שזה כיון והטעם תורה, תלמוד היאגדולה
 להשי"ת. להתקרב היא האדםותכלית
 בגדר מצוות קיום של מלומדה, של המושג את לעקור הרבהעמל

 אינו להשי"ת מתפלשים היום למה הטעם מציאות, בזו אין."מלומדה".
 להתפלל, אנו צריכים היום גם ולכן ושלשום אתמול שהתפללנומשום
 להתפלל, והחשיבות החיוב הצורך מחדש להכיר צריכין יום כלאלא
 יתברך, אליו להתפלל. שצריכין הוא היום של זו חדשה הכרהומתוך
 הדבה בבוקר משינתו, מתעורר כשהוא יום שבכל עצמו עלואמר

 משך להתבונן הוא ממיטתך יורד שהוא לפני אפילו עושה שהואהראשון
 יום כל אלא מאתמול, הנחה זה אין עלום, בורא שיש להכיר דקותעשר
 מחדש. זה את להכירצריכין
 ולבדוק לבחון האדם ועל מלומדה, של במושגים חיינו כל חייםאנחנו
 רואים הרי הישיבה, בנין על לומר רגיל היה התורה. ע"פ שמדברבעצמו
 שזה ויאמרו לראותו תיירים יבואו ואם נהדר, הקודש ארון עם יפהבנין
 אחד יבוא אם אבל משוגעים, שהם עליהם נצעק הרי מעצמונעשה
 כאן ואין מאליו, נברא והעולם עולם בורא שאזן ח"ו, כפירה דברי.וידבר
 לדבר אסור נו, "נו, רק, היא בנזיפה תגובתינו הלא בורא, ולא מנהיגלא
 עליו נצעק שלא זמן וכל "משוגענע", שהוא עליו נצעק לא אבלכך".

 בהשי"ת. שלנו בהכרה חסר הרי משוגענעשהוא
 המשגיח הח"ל. באמונה, ספיקות לו שיש לו ואמר בחור אליו נכנספעם
 צען די זעעט "איהר לבחור ואמר אצבעותיו עשר והרים לבכותהתחיל

 ובכה השי"ת!" את רואה אני כך אצבעותי?( עשר רואה )אתהפינגערס?
 שלו. החושית האמונה היתה כזה לדבר. יכול היה לא מזה ויותרובכה
 אצבעותיו.* בעשר השי"תראה

 וקבלת מצרים יציאת עניני הדת, בעיקרי היו בישיבה שיחותיורוב
 הדת. עיקרי ושוכחים פרוץ שהדור במכתביו כתב וכן וכדו',התורה

 סנריה 3ר6סו, ס6מוגס 4 ים (5-) דסק b('1tD 56יסו ך סגס-5 ססו6, סדור ס5 סרועיססיסת ע5 (5") 6יס סחט )גרג6 ס6מר מס סניף סמסגיח ע5 כמספידו %ע וקנס סקס ר' מגס-5"
 )סמערגס(. 6עוגס!ידיו וימי סכתוכ וכמקמר נידין. ס6מוגס 15 ים וסמסנימ נקו, ס6מוגס 15 ים %ע 4פי6ן tSb~1ך
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 מצרים יציאת עניני על בשיחותיו דיבר כאשר רבות פעמים אשרזכורני
 כל ולומר סירוה לקחת רביל היה - יתברר בו האמונה של היסוד שהוא-

 שבה. ותיבה תיבה כל ומפרש ומתרגם מדייק כשהוא אבותינו""עזרת
 הקדישו החול, בימות שחרית.רגיל בתלילת שבקעלם, סיפר אחתופעם
 על דפק שהחזן שבשעה וסיפר אבותינו". "עזרת לאמירת דקותעשה

 בלבי כאב לי היה עליון", לקל "תהילות שימשיכו לסימןהשטענדער
 ) הלעיסה! באמצע בשר חתיכת ממני שקורעיםוהגרשה

 הגדרה מצלנו שיחותיוועל
 חשוב"

 ר' הגה"צ ששלח במכתב ביותר
 בבית שיחות.,מוסר של עצרת למארגנן זצ"ל דסלר אליעזראליהו
 הרב וגם המשגיח גם שם לדבר היה שאמורכם עיה"ק, בירושליםהמוסר
 שליט"א ל.' שהגרזי ויסדרו הטובה עמדי יעשו נא כתב: ובמכתבדסלרל
 לפניו, לראש לקפוץ אתבייש פשוט כי לפני, היקרה שיאתו אחיקדים
 אל עצמם בתוך ידברו אשר האמיתיים המוסר שוחרי משאריתוהוא

 .עצמם.

 ממש, בחוש היציאה מרגיש שהוא בו ראינו מצרים עניני עלבשיחוהיו
 ,היה מה תאמר אל לומר רגיל והיה ממצרים, יצא עקמושהוא

 רגיל14'אנו זה, על שגלת מחכמה לא כ( מאלה 46ב4ם היוהראשונים שהימי"
 ארבה הייתי תורה ומתן מצרים יציאת של בדור הייתי אני אילולומר
 משגר אני בדברים לא )בידכם, היא מסורת לא פירש"י למצרים,עשיתי ~שי ראיתם אתם ד'( י"ט )שמות עה"פ ברש"י טעות. זה גדול,יותר
 עשיתי. אשר, ראיתם אתם אלא עליכם, מעיד אני בעדים לאלכם,

 לדורות,מאוחרים.יותר, גם ולדורות, לשעה נכתב הרי זה ופסוקלמצרים,
 היה מצרים יציאת. ואם דור; לכל נכתבה התורה הרי שלנו. לדורגם

 אנחנו כאילו זה הרי לנו מסופך וזה מישראל ריבוא ששים שלבנוכחות
 במגדל' עמדין יעקב ר' הגאון מש"כ להוסיף רגיל והיה זה.בעצמנו-ראינו

 מכל בעיני ,גרול הוא הישראלית האומה קיום של שהנס ה' "חיעוז
 הלא מצרים .יציאת ראו שהם ומה תמידי, נס שזה כיון והטעםהנסים",

 במשך לנו שנעשו הנסים ראיתי שאני ומה ראיתם, אתם - ראיתי אניגם
 יותר ראיתי אני הרי כן ואם ראו, לא הם הרי עתה וער שנים.מאזאלפי
מהם.

 מירושלים טובותבשורות
 הישיבה אל לעלות כח לו היה ולא מאד חלש היה כבר ימיובסוף

 ליד עומד כשהוא אליו נכנסתי אחת פעם בביתו. מתפלל והיהלהתפלל
 מסרקי עליו. שיתפלל חולה של שם עם צעטיל ובידי בביתוהשטענדער

 בין איך צעטלאך? מיר איהר ברענגט "וואס אותי שאל והוא הצעטיללו
 לי מביאים )מה גארנישט". אויף לעבן פארפאטשקעטע אגארנישט,
 אחד שאלו דבר.( לא על איבוד של חיים מתום, בי אין הריפתקאות?
 )מה רייד?" די מיט איז וואס "אבער ברנשטיין, משה ר' הגאוןממקורביו
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 מחשיבם היה עצמו המשגיח שכידוע לשיחותיו, והכוונה הדיבורים,עם
 וענן רייד די געהערט האבן וואס די ריכטיג, "ריכטיג, השיב,ביותרר

 ואני "אמת, לו, אמרתי נשתנו(. השיחות ששמעו אלה )נכון,אנרערש"
 קיבל אחד דבר אבל ל"שמוזען", לבוא רגיל היה שלא בחור עליודע

 התחיל מציאות!" אלא מעשהילע סתם אינו מצרים שיציאתמהמשגיח
 מיר. פון תועלת געהאט האט איד א "אזוי ובכה, השטענדער עללדפוק
 אלטער אן משמח זענט איהר ירושלים, פון טובות בשורות ברענגטאיהר
 מביאים אתם הרי ממני? תועלת קיבל יהודי באמת? הוא )ככהאיר"

 זה על וחזר זקן(. יהודי לב משמחים אתם מירושלים, טובותבשורות
 מצרים." יציאת אין סיר פון תועלת געהאט האט איד "א פעמים,כמה
 מיר האט איהר ווי "אזוי לי, ואמר ממני הצעטיל לקחת הסכיםואח"כ
 ששימחתני )כשם זיין". משמח אייך עולם בורא דער זאל געווען,משמח

 ית'.( הבורא ישמחךכך
 מחמישים יותר שיחות אמר הרי נורא, דבר רואים בזהרכשמתבוננים

 ובירושלים, ובשנגחאי בפולין במיר תקוה, בפתח הישיבות במיטבשנה
 )חיים לעבן פארפאטשקעטע כלום, פעל שלא וחשב בפוניבז',ואח"כ

 ביציאת ממנו תועלת לו שהיה אחד בחור שיש וכששמעאבודים(,
 כזה שמח מציאות, היא מצרים שיציאת שיודע בחור שישמצרים,
 גדולה!שמחה

 והגרא"מ המשגיח, כלפי לגמרי עצמו מתבטל היה זצ"ל שךהגרא"מ
 להתפלל סיים כאשר וזכורני במהירות. עשרה שמונה מתפלל היההרי
 מתפלל הוא האיך עליו ומסתכל ויושב המשגיח, כלפי פניו את הופךהיה

 חיותו בחיים עדיין היה המשגיח וכאשר מריה. קמא כעבדאלהשי"ת,
 אנשים הרבה היו העולם מלחמת שלפני תחשבו "לא עליו פעם לנואמר

 מן המשגיח היה דעה דור באותו תקופה באותה אז כברכמותו,
 סלנטר ישרא' ר' שהגה"צ אמר הלוי' בשעת עליו ובהספידוהיחידים!"

 זונדל, ר' הוא מכיר שהוא גדול הכי ה' שהעובד זונדל ר' על כתבזצ"ל
 גדול הכי ה' העובד הוא המשגיח המשגיח, על זה לומר יכול"ואני

 חיים, החפץ את ראיתם והלא שאלוהו ההספד ולאחר מימי"שראיתי
 אין אבער חיים, חפץ דער געווען איז חיים חפץ דער "ריכטיג,והשיב
 מאויימ'דיגער א געווען איז ער איינציגער. א געווען ער איז זאכןזיינע
 היה שלו בענינים אבל חיים, החפץ היה חיים החפץ )אמת, ה'עובד
 שהגוף מה כל לעצמו. וריד שום השאיר שלא נפלא( עובד היהיחידי,
 להיפך!" עשה ותבערצה

 ה' אני בו מצריםוידעו
 בהשי"ת, הכרה להשיג היא העבודה כל של שהתכלית בפומי'מרגלא

 "וידעו דק י"ר בשלח )פ' סוף ים בקריעת דכתי' הא פירש זה דרךועל
 שהרי הנשארים, המצריים על דקאי פירש עזרא האבן ה'". אני כימצרים
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 על פירש הוא אבל ימותו. שהרי ה', אני כי לדעת יוכלו לא שימותואלו
 שזה כיון ה' אני כי יכירו שהם וימותו, בים שיטבעו אלו על הקאי דרכופי

 כי מצרים וידעו וזה בהשי"ת, יכירו שימותו שברגע כיון שלהם,התכלית
 שימותו ברגע ואם בהשי"ת, הכרה לו שתהא נברא האדם שהרי ה',אני
 כי מצרים "וידעו קאי עליהם ולכן לתכליתם, הגיעו הרי בהשי"תיכירו
 ה'".אני

 "הנה יונה רבינו של הזהב לשונו רבות פעמים הביא זה בעניןובעסקו
 שיירא להכירו וטובת.'שלל לב חכמת חיים נשמת באשו נפההבורא
 המשגיח של בחייו אנו וכשנתבונן תולדותיו", וכל בגוף ולמשולמלפניו
 יראה שתבוא את,ה', להכיר להכירוי- המצבים, בכל חייו, כל היו זההרי

 שאינם בעלי,חיים על האדם את השליט כאשר הגוף, על ולשלוטממנו,
 וההכרה כלום, זה אין בהשי"ת הכרה בלי עבודתו, כל היתה וזומדברים,

 הגוף. על מוחלטת ולשליטה יראה לידי להביא צריך יתברךבו
 עצמי את מטעה איניאם

 ר' הגה"צ שאלו ישראל לארץ הראשונה בפעם לעלות שעמדבשעה
 חושב שהוא השיב והמשגיח ישראל. לארץ נוסע הוא למהירוחם

 להשכינה יותר קרוב יהיה הנביאים שם שהיו במקום יהיהשכשהוא
 בארץ כבר כשהיה אח"כ רבות ושנים יותר. הבורא את להכירויוכל
 "עכשיו ס"ז( מכתב מכתבים, יחזקאל, באור )נדפס במכתב כתבישראל
 החילוק כמו לארץ לחוץ ישראל ארץ בין החילוק אני מרגיש כאןשאני
 מרגיש עצמי את מטעה איני אם וכמדומני החול, לימות קודש שבתבין
 ויש ישראל". בארץ וותר טובים שהם בן, גם ,בתפילותי מעלה גםאני

 .מרגיש הוא לארץ לחוץ ישראל ארץ בין שהחילוק בלשונולדייק
בברירות,

 אבי
 עצמי. את מטעה איני אם וכתב דקדק בתפילה החילוק
 לנצחיותכם טוב שהוא מהתעשו

 לחרשי. פוניבז' לישיבת לבוא רגיל שהיה מאמריקה אחד זקן רבהיה
 המשגיח אל ניגש מנחה תפילה לפני אחת פעם בישיבה. ללמודהקיץ
 המשגיח. לו השלב נו" "נו, ענין. באיזה עמו לדבר .רוצה שהואואמר
 זה בבנק וחשבונות באלטימור בעיר בתים כמה לו שיש לומרהתחיל
ובבנק

 זהי
 וכו' שם ולקנות כאן למכור וכך, כך לעשות לו מציעים ובניו

 בברירות לו והשיב השואל של בידיו אחז המשגיח לעשות. עליו מהוכו',
 מה )תעשו נצח!ן אייערע פאר גוט איז וואס טאן זאלט .'איהרובתקיפות

 דרייט וואס לו אומר כאילו ברורה היתה וכוונתו לנצחיותכם(, טובשהוא
 זקן עם מבוגר איש כבר אתה הרי המוח(! מבלבל אתה )מה קאפ אאיהר
 דעלמא במילי ולא בזה, ולהתעסק העתיד על קצת לחשוב וצריכיםלבן,

כאלו".
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 לפני! ננתחהגיהנום
 לשמשו זכיתי ממש הכוחות באפיסת החולים בבית כששכב אחתפעם
 כלל, לדבר ולא לזוז יכול היה לא כרומם, במיטתו שכב שלם, לילהמשך
 להניחם והוצרכנו יכול, היה לא תפילין להניח ואפילו כדומם, שכברק
 שעת בבוקר שש ובשעה ידו. ולהניח התפילין ולקשור ידו להריםעליו
 לבדוק לחדרו אחות נכנסה החולים בית אחיות של משמרותחילוף
 לתוך פניו ודפק והסתובב המשגיח קפץ ומיד ידו הרימה שלו.הדופק
 אויגן!" די פאר געעפענט זיך האט גיהנום "דער הארי כשאגת וצעקהקיר

 אשה. בו שנגעה על לפני!( נפתח)הגיהנום
 נוראים ימים של הפחד כמוכמעט

 להגן במלחמה מגוייסים היו כולם כאשר התשכ"ז בשנת המלחמהלפני
 שאנו מהמצב לפחד שצריכין "במדומני ואמר התבטא ישראל עםעל

 הנוראים". הימים לקראת שמפחדים הפחד כמו כמעט בונמצאים

** * 
 גינזבורג ירוחם חייםהרב

לייקוואוד

"המשגיח"
 שבעים. לגיל קרוב הי' כבר פונוביז' לישיבת זצ"ל אאזמו"ר באכאשר
 הישיבה להפוך הצליח אשר פורי' עבודה של התחלה אז לו הי'ומ"מ

 החזק והחותם מאד. מרובה במדה ה' עבודת של רוח בתוכהולהכניס
 עד בע"ה נמשך עוד ובכותלי' הישיבה של באוירה אאזמו"ר החתיםאשר
 הסתלקותו. מזמן בשנים שלשים עברו שכבר אף הזההיום

 בעשר הישיבה אולם לתוך למעלה מחדרו מגיע אאזמו"ר ה"כאשר
 המוסר. ללימוד וזירוז מתח הכניסה הופעתו עצם ב', סדר סוף שלדקות
 ממקומותיהם תיכף הישיבה בני קמו מוסר ללמוד ללכת הדפיקהועם

 גביהם על המשגיח עמידת ועם המוסר. לסדר עצמם להכיןוהלכו
 וכאשר הישיבה, באולם לשרות המוסר סדר של המיוחד קולוהתחילה
 שהיה שלו המיוחד באופן בלימודו והתחיל מקומו על המשגיחהתיישב

 של במוסר עבודתו על שהתסכל מי כל דודו, על והתרפקות דביקותכולו
 הי' אשר מעריב ותפלת ה', לעבודת ערגה ומתמלא נמס לבו הי'המשגיח
 מיוחדת. חמימות עם הנפש ובהשתפכות במתינות היתהאחרי'

 ע"י הישרה בדרך הישיבה בני מדריך המשגיח היה בשבוע שבועומירי
 ובליל ש"ק. בליל חמישי, בליל בשבוע, פעמים שלש המופלאותשיחותיו
 בני היו ע"ז ונוסף הק'. הישיבה באולם שלם ענין מדבר הי'מוצש"ק
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 שלש ,בפוניבז' הראשונות בשנים אומר והי' לועדים מחולקיםהישיבה
 נוסף פרטי ועד שומע הישיבה תלמיד כל הי' שבוע שבכל עד ביוםועדים
 הכלליות. השיחותעל

 יצאו אלו ומהקלטות השיחות. להקליט התחילו תשי"ט תשי"חןובשנות
 ברחבי והנודעים הנפוצים הספרים יחזקאל אור ספר חלקי ששתלאור

 וימים עבודה ורעת, תורה מדות, יראה, אמונה, של הספריםהעולם,
 אחרי בעש"ק תלמידיו מתאספים היו הסתלקותו אחיינוראים.,)וגם

 המשגיח של העצומה והשפעתו ההקלטות. לשמוע ובמוצש"קמנחה
 וקרמים. חיים צדיקים של מעשיהם כי וקיים חיעודנו

 ניגש פוניבז', לישיבת המשגיח של בואו לפני הכיפורים שביוםומסופר,
 לו ואמר זצ"ל מפוניבז' לההב זצ"ל עזרי האבי בעל הגאל מרןכבוד
 4בי44 כריפוי, נוראים ?מים של רוח פוניבז' בישיבת שיהי' רוצה הרבשאם
 צורא64 ימים של רו" להכניס המשגןח .יצליח ספק ופלי לישיבה שליחהמ

 הרב מרן עם ?חד המשגיח בהיות בחו"ל, שעברו ~יפ.6 כברלהישיבהן
 של השפעתו כא מגודל שך הרב והכיר ידע קלעצק, בישיבתש"ך

 הדין ואימת וחרדה התעוררות של רוח להכניט' ויכלתוהמשגיח,
 להלכה. ,המצוייניםבשערים

. . ' 
 לארה"ק ונסע בברוקלין מיר ישיבת שעזב שבעת מפיו, פעםושמעתי

 רבים, עם לטפל לא כבע בעדו מדאי שאולי לדעתו אז הה תש"ט,בשנת
 אף ועל וטמיר. צנוע באושן לקונו ולהתקרב עצמו עם בעבודתוויתעסק
 יר15 לשנות אצלו שוזר ה4' לא" הרבים עם וטרוט עמוק שנים הרבהשהי'

ולהתפרק'מהיב4ם.
 שמ"ט ]דף ח"ג ואגרות מאמרים קובץ בס' אאזמו"ר על מסופרוכבר

 יחזקאל ר' של נפשו כחות "גודל הי"ד אלחנן ר' הגאון מבן הספר[מדפי
 העשרים בשנות אשר פוניבז' ישיבת של הגדול המשגיח זצ"ללוינשטיין
 בכל התפרסם ואז 'בפולין. מיר ישיבת של המשגיח היההמוקדמות
 עם שעיצב במיוחד מצויין כמשגיח וכו' ראדין, ברנוביץ, האיזורישיבות
 ר' חזרת תלמידיו,),ואחהי כל של האישיות את רבה והשפעהעוצמה
 מאברכי כחד עצמו את שם ושם קעלם של לת"ת יחזקאל ר' חזרירוחם
 זכר של שמץ, בלי ביותר צנוע יחזקאל ר' מצאו בקעלם ושםהכולל.

 אפשר איך עיניו, מראה להאמין יכול הי' שלא שם ומספרמגדלותו".
 על מליאה שליטה בעל הי' יחזקאל שר' שם והסביר כ"כ.להתהפך
 לראווה. לא פעם אף אבל הנצרך ובזמן במקום בהם והשתמשכישוריו,

 ר' הצדיק על שמסופר וכמו גדולתו. בהוד נראה הי' לזה נצרך כשהי'ורק
 ענק בפנימיותו זיע"א. מוולוזין הגר"ח תלמידי מבחירי מסלאנטזונדל
 פשוט. היותר כעני ובחיצוניותו עולם, אורעולם

** * 
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 41וצו4141 זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ ]קולמז

 גינזבורג אליעזרהרב
 אמריקה זצ"ל, רבינונכד

 זצ"ל הסבא מחייזכרונות
 יישןשמא

 לפני שבועיים הסבא לבקר שבא אויערבאך שמואל הרב מאתשמעתי
 בקול. לומד והיה השטענדער, על דברים חומש עם עומד והי'פטירתו,
 "יהא והרפואות הכדוריס שמחמת שמפחד מפני שעומד שמואל לר'אמר
 מוסר. ספר הוא דברים שחומש והוסיף ולומד, עומד לכןישן"

 מעשיך רבומה
 של נכד שזהו מלבויץ שהי' למחותן אמר .. של הבן בפדיוןכשהייתי
 א געווען איז "ער ענה לעווענשטיין. יחזקאל הרב פוניבז' שלהמשגיח

 הביא בשנכאי שפעם וסיפר רציני(. אדם היה )הוא מענטשייערינסטער
 ה'. מעשיך רבו מה על להתבונן משעה יותר ועמד גוונין כמה עם דגלו

 ? מאמון אתהעכשיו
 השלחן על שדפק אחרי הסבא לו אמר מהקברים, בהתפעלות חזראחר

 בעולם". מיתה שיש מאמין אתה'ועכשיו
 ? להזהירך אני צריך פעמיםכמה

 המשגיח ונכנס ומדברים עומדים בחורים ושני בישיבה מעריב לפניהיה
 רעם וועגן אייך מ-ט איך רארף מאל "וויפיל לאחד ואמר אותםוראה
 שאל מעריב אחרי זה(. על אתך לדבר אני צריך פעמים )כמהרעדן"
 "לפני ענה המשגיח. אתך דיבר ומה שקרה, מה להראשון השניהבחור
 על מוסר לי ונתן המשגיח וראה מעריב לפני בחוץ עמדתי שניםשבעה

 "ברכו". שלהחשיבות

 אביו* אשתמפרנס
 הי' ושמה אמו, אחות נשא ואביו שנים, חמש כבן כשהי' עליו מתהאמו

 כסף ושבוע שבוע כל לה שולח הי' אביו שמת ואחרי גידלתו, והיאהינרא,
 צריך והי' הכיס, מן פרוטה כלה ממש הי' שאצלו אף נפשה, אתלהחיות
 מיר. בישיבת שהיו הברית מארצות מהבחורים שלוה להלואות,ממש

 אמוצוואת
 שאר כסתם תהי' שלא לו ואמרה להמטה לו קראה פטירתה לפניאמו

 שכיב צואת שכח ולא ה', עובד גדול לאדם ותהי' תתחזק רקהאנשים,
 שמה. על נקראת ע"ה אמי חייו, כל אמו שלמרע

 51'). 6300 נעגין 4 ס0יפר0 סתמי מקמי ססמעתי מעסיס מעך מכ16"
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 מסושצורה"המשגיח"קול

 מחסורודי
 יקר[ יותר ]שהי' בעדו חלה אופה הסבתא והיתה בדוחק, וחי עני הי'הוא
 מכניס הי' הפתח על ודופק עני שבא וכשאירע בית, בני שאר בעדולחם
 חלה, או לחם יותר רוצה מהו העני שואל הי' לאכול, לפניו ונותןאותו
 לתת יכול לא וכי הסבתא, ושאלה לו, נותן הי' חלה, העני עונה הי'ובודאי

 די כתיב הרי עונה היה בשבילך, עשיתי החלה הרי חלה, בעי וכי לחם,לו
 חלה. הוי מחסורו די ואולי לו, יחסר אשרמחסורו
 ראה פעם חול. בשביל ואחר שבת בשביל אחד נעלים זוגי שני ליהיו
 לו שיש בשביל הביתה, לבוא והזמינו קרועים, נעלים עם הולךבחור
 ולקח לראות בא והבחור בשבילך. טוב יהיו שהם ואפשר יתריםנעלים
 הטובים.הנעלים
 יותר, קרוב יש שמא הסבא ופחד כסף. והשאיר נפטר הסבתא שלאחיה
 אף לעצמו לקח לא לתובעו אחד שום בא שלא ואף שנפטר, בעתוןושם
 גמ"ח. ממנו ועשה לכסף, צריךשהיה

 לובש הי ואח"כ החתונה, בעת מיוחד( גבוה )כובע ייסילינדער"קיבל
 שילבוש וחתל חתן לכל אותו נותל הי' השנה ובכל הסדר, בעת רקאותו
 כמנהגו. החתנים; בשביל שם אותו השאיר קעלם ונשעזב החתונה,בעת

) שמש" דער"חצקאיל

 שמש משגיח ]שהרי שמש עונה הי' עבודתו, מה אותו שואל הי'כשהעני
 אזרח אליו ובא פוניבז' בישיבת מהמדריגות ירד פעם בישיבה[.הוא

 לו וענה מופלג[ זקן ]שראה אתה מי לו ושאל מצלמה עםמאמריקה
 שמש". דער"חצקא'ל

 ואכולחטוף
 בחדר, למעלה הי' והוא הנעורים, ימי מאת שלו חבר של בתו באהמעם
 ולבש בזריזות עמד לבקרו". באה עקיבא של "בתו לו ואמרתיועליתי
 אתה וריבר פניה, לקבל מהמדרגות וירד 'שלו, הכובע עםהמעיל

 עוה"ז חז"ל דברי לקיים זמנו, על' מאוד שומר היה שכידוע: אףבאריכות

 באופן חי אדם שאם ר"ז ואמר ושתה, וחטוף ואכול חטוף דמי הילולא,כבי
 שהראה הכיבוד וזהו באמת. חי הוא אז ושתה וחטוף ואכול חטוף שלזה

 תבירו. שללבתו
 התעופה משדה באה בקיץ, מאמריקה נ"י חנה אחותו כשבאהואעמ"כ
 לראות לבית ונכנס מהישיבה ירד מנחה אחרי ולמחר בלילה,מאוחר
 איך אותה, ושאל ונכנס אותה, שראה הראשונה הפעם שזהואותה,

 והזמן לבן, שהוא תראי ואמר בזקנו תפס ואח"כ ואחיך, אמךמרגישה
 נבהלה שאחותו ופשוט לאכול, שלו לחדר ומיד תיכף ונכנס מאוד.קצר
 בחדר לשבת תוכל אחותו אם רשות ושאלה הדודה נכנס שאירע.ממה
 הרע לשון של החטא בענין דיבר הפעם וכל והסכים, אוכל שהואבעת
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 ,,קולמו
, 

 11וצו11-1 זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ ,

 כשנסע ולאמו לאשתו זצ"ל הגר"א שכתב והמכתב ובו, בגדיםותאות
 י ,, , , ' ' ,' ישראל;לארץ

 בתובת' לו יש חץכל

 ליכנס בגולה והלכו ביתם יהודים הרבה 'עזבו הראשונה מלחמהבעת
 הישיבה רק ביתם; בתים בעלי עזבו מקעלם גם ברוסלנד. עמוקיותר
 לו יש חץ "כל בקעלם, הקבלה ותזוהו יופני עזבון, לנו התלמוד;הבית
 של והכלים הבגרים כל וכנס הסבא הלך לרדוף". מה ואיןכתובת
 להעבירם הבגדים פותח הי' פסח ערב וכל במקלט, -והניחםהעוזבים
 שעברה ער ובגדיהם כליהם על שמר וכך פקדון. שומר כדרךבאויר

 . לבתיהם. וחזרוהמלחמה

 של אוירונים באו המלחמה בגמר שכמעט פורזאנסקי, חיים ר' ליסימר
 עזבו הנשיבה בני, וכל בגעטו. )תילים( באמבעס וזרקואמעריקה
 מקלם ביסודולשקדבל מקומו, על ישב והסבא הארץ; על ושכבוספסליהם

 מקומו עזב לא פעם שאף תחי', מאמי שמעתי וכן כתובת, לו יש חץדבל
 ., 1956. בשנת ישראל בארץ נהג וכן למקלט,לררת

 מתנותשונא
 שאמרו טענה עם להסבא ובא הכולל לעזוב רצה הישיבה מבניאחר
 יותר כפיו מיגיע הנהנה גדול - לך וטוב אשריך תאכל כי כפיך "יגיעחז"ל
 יחי', מתנות שונא נמן חז"ל אמרו הרי זצ"ל, הסבא לו ענה שמים".מירא
 כדד המתנות שיה~ו כבר טוב יותר וא"ב אלו, חז"ל דברי שומר מיומ"מ
 מתנות. סתם ולא וללמוד,לישב

 בארץ עולם בוראשיש
 שישנו אבל מאמינים, כולם בשמים עולם בורא שיש אומר הי'הוא
 להאמין. קל כך כל אינו בארץ גם זה עולםלבורא
 בעולם[ ישראל מעשורי הוא ]שעכשיו העשירים מבני אחי החליטמעם
 שבא בעת הסבא לו שאל אביו. של אומנתו לתוך וליכנס הביתהלחזור
 ולסדר להתפרנס אתה חושב איך מהסבא, ולהפטר הישיבהלעזוב
 אביו. של אומנות לתוך ליכנס שהולך לו וענה בלבו התלמיד צחקעצמך.
 על הוא שלך שבטחון מפיך. מוצא שאתה מה ראה זצ"ל הסבא לוענה
 אביך. ולא פרנסתך לך המזמין הוא שהקב"ה לך דע הקב"ה. על ולאאביך

 זצ"ל הסבא על הדור גדולו שאמרומה

 הסבא את ,שרגא חיים ר' הרה"ג פגש בסלובודקה שפעםשמעתי
 בר' ה' עובד יך יש הרי לו, אמר בקעלם. שלומד לו וסיפרמסלבודקה,
 עוד פגשו זה אחרי שנים וט"ו ללמוד. ממי לך יש הרי לעוינשטיין,יחזקאל
 בקעלם לך הי' הרי הפעם, עוד לו אמר ישראל. בארץ תקוה בפתחהפעם
 ללמוד. ממי לך ה" לעוינשטיין, כר',יחזקאל ה' עובדכזה
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 ,ק1ל

-המשגיח-
 מו1ז1צ411ה. )

 דעת מספר ]העתק זצ"ל ירוחם לר' מקעלם ברוידא צבי ר' שכתבמכתב
 לי יש שלח אשר. היקרים מהבחורים כי יקירי ידע וז"ל: ומוסר[חכמה
 ביראת ג"כ , יצליחו ובע"כ הפלא, לימודם על שוקדים הם מאד,עונג

 זה ממנו, גדולה תקוה לנו תהי' כנראה ניי מווארשויא יחזקאל הב'שמים.
 ע"ש. להצליח, גדולה בהכנה בא כנראה מעט,.אך פהשבתו

 החזון אצל ברק לבני מירושלים אחד נסע בירושלים, הסבאכשהי'
 אתה הרי איש, החזון לו אמר שבביתו. חולה בעד שיתפללאיש

 המשגיח בירושלים. שם לך יש שהרי לכאן, לבוא צריך הי' לאמירושלים.
 מקאמיניץ[ שטרן הרב ]מאת לעוינשטיין! יחזקאלר'

 עצמו על זצ"ל הסבא שאמרמה
 של, המנהל את שאל שלו לחופה שכשהלך עצמו על אמרהסבא

 שאין לו אומר הי' ואם ללכת, רשות לו יש אם שבקעלם; תורההתלמוד
 הולך. הי' לא רשותלו

 יכול הי' עשרים[ ]כבן שלי בגיל כשהי' לי, אמר שבת ליל בסעודתפעם
 מחשבה שום בינתיים להפסיק בלי שעה חצי אחת מחשבהלאחוז
 'אחרת.

תפילה
 שליה מתפילה, תענוג לקבל להאדם לו שיש הסעודה, בעת ג"כ ליאמר
 ואוקל לו; אין זקנתו' בעת אכילה תענוג שהרי ימיו, בסוף תקוה לויהי'

 עינים בכליון כבר מחכה שחרית גומר כשהוא בתפילה אבלבע"כ,
 לשחרית, מחכה מעריב וכשגומר למעריב, מחכה מנחה וכשגומרלמנחה,
 בשבילו. ולחיות לחכות שיכול ימיו סוף תענוג לו ישהרי

 בוכה, ואינו עצמו עוצר אבל בתפילה, לבכות בעדו מאד שקל לי,אמר,
 זקנותו. מחמת שלו העינים מחלישות בכיה רק מהלב, בכיה זהשאין
 מילה כלל באזנו לשמוע יבול הי' בחור בהיותו שכבר בוועד, פעםא"ר
 .)הערן המילות פילוש לכוון רק ולא אחת, אף לחסר ולא בשמ"עומילה'
 זאגט(. ערוואס
 שלו בשמ"ע ושומע מכוון שהוא שאף מרגיש, הוא זקנותו שבעתאמר
 להיות צריכה ותפילה תחנונים, של באופן אינו מ"מ ומילה, מילהכל

 המקום. לפניתחנונים
מוסר

 לו ענה כמותו. להיות יכול אם פעם אותו שאל נ"י חיים הגדולאחי
 אבל לו, שיש שמים היראת יאבד שלא רק מועיל מוסר שעהשחצי
 הצהרים אחרי שבת בערב לישב צריך מדרגתו כפי מעלה מעלהלעלות
 פארשווארצט זיך האב "איך והוסיף הפסק, בלי מוסר שעות ג'וללמוד
 המוסר(. לימוד על עצמי )השחרתי מוסר"איבער

www.daat.ac.il



 וצינורה זצ"ל לעוינשטיין יחזקאל רבי הגה"צקולי,מם
 חצי לו ועניתי שלו, )השיחה( שמועס על חוזר אני זמן כמה שאלניפעם
 חוזר ה" שמועס, שומע שה" אחרי בקעלם, לומד כשהי' לי אמרשעה.
 שעות. שתי הפחות לכלעליו

 באו... רבותיוהרי
 בעוה"ב, מאמין אינו למה עצמו תבע זצ"ל אבי של הזכרון ביוםמעם
 וסיפר לו בא זצ"ל אבי וגם שם, שעושים מה לו וסיפרו באו רבותיוהרי
 קשה כמה מזה וראה בשאנכאי, שאירע במה שנתבע תביעה איזו עללו
 ממנו[. שבקש אף יותר לגלות רצה ]ולא הדין עומקהוא

 זצ"ל הסבא בכה ההספד, ובעת מורי, אבי של הלוי' רבעתשמעתי
 "וכי כך, כל בכה למה ברבים עצמו תבע שלאחריו ביום ובשיחההרבה,
 לו ונתן בחלום אצלו זצ"ל אבי שבא סיפר השלשים ואחרי נטל".שלו
 הנפטר בעד עולים שהדמעות מזה וראה כך, כל שבכה על כחיישה
 הדין. בעת מעליולהקל

 מפחדאוננו
 פטירתו[ לפני שנים עשרה ]כמעט מסוכן חולה כשהיי תרכ"ה בשנתפעם

 לבית שנכנס האחרון ופעם ראשון פעם היה וזה החולים, לביתלקחוהו
 להם אמר לבקרו. דוד ור' שך ר' הרה"ג נכנסו לשם נסיעתו לפניחולים.
 מסתכלים אתם )מה ניט. זיך שרעק איך אזוי. מיר אויף איהר קוקט"וואס
 מפחד(" אני איןעלי,

 דנפטר דבריו, ונתקיימו תשעים, שנת עד לחיות מקווה שהוא אמרמעם
 שלו. תשעיםבשנת

 גדולה הכיהמתנה
 לשמשו. יום כל בא שהיה צעיר רופא שם היה החולים מביתכשיצא

 היא גדולה הכי המתנה מתנה. לך לתת אני מחוייב שיצא, לפני לואמר
 בכל פרנסה, צורך הוי הרפואה שעבודת אף עכשיו. לך אומר שאנימה
 מעשיך כל יהיו זה וע"י בחסד. עסוק שאתה פעם כל תחשובזאת

 מצוות.ועבודתך
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 האלף ללמוד צריך ב"תיו" כשעומדיםאפילו
 שיעלה גבוהה יותר עבודה לאדם לתת שצריך לנו נדמה היה הכפורים יום"אחר

 בעולם, עראי שהוא לאדם שמרמזת סוכה מצות שניתנה רואים ולסוףויתעלה,
 ההצלחה דרך שכך מזה ורואים האדם. מעבודת וההתחלה ה"אלף" זהווהלא

 עראי הוא שהאדם זה יסוד ולזכור האלף, ללמוד צריך ב"תיו" כשעומדיםשאפילו
בעולני."

 קכ.נ( עמ' ג' מלק ממס ממזרח)ס'
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