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Question of the week 

 רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה ט

זו היא מדת כל העם שאינן יכולין לסבול יתר מדאי, אבל חסידים הראשונים כך היתה מדתן, ערב תשעה באב 

וכירים ואוכלה ושותה עליה קיתון של היו מביאין לו לאדם לבדו פת חרבה במלח ושורה במים ויושב בין תנור 

מים בדאגה ובשממון ובכיה כמי שמתו מוטל לפניו, וכזה ראוי לחכמים לעשות צ או קרוב מזה, ומימינו לא אכלנו 

 ערב תשעה באב תבשיל אפילו תבשיל של עדשים אלא אם כן היה בשבת.

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פא עמוד ב

ם את נפשתיכם בתשעה וכי בתשעה מתענין? והלא בעשור מתענין! אלא לומר דתני חייא בר רב מדפתי: וענית

 מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. -לך: כל האוכל ושותה בתשיעי 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרד סעיף א

 מצוה לאכול בערב יו"כ ולהרבות בסעודה.

 ט"ז אורח חיים סימן תרד ס"ק א

לאכול כו'. בטור מביא תני רבי חייא מדפתי ועניתם את נפשותיכם בט' לחדש וכי בט' מתענה והלא בי'  המצו

בט' לעינוי של עצמיכם  הכינווה"ק קרא  ,מתענין ללמדך כל האוכל ושותה בט' מעלה עליו כאלו התענה ט' וי'

 תט' וי' פי' כאלו נצטוו להתענו ההתענוי א"כ חשוב כמו עינוי כאלו עינ שוןבל הרחמנא לאכיל המחר ומדאפקי

 .בשניהם עכ"ל
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Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

Hello Rabbi Lichtenstein 

I am fascinated by the fact that because of the denial of Shivas Tzion so many big 

Talmidei Chachomim miss something so basic. The fact is that every time there is a 

Shivas Tzion there is a Sakana of Hashmada. We had it by יציאת מצרים, we had it before 

Shivas Tzion בימי מרדכי and now. An interesting note that the Avos has the same thing 

also, אברהם אבינו בכבשן האש and his brother הרן was killed and יעקב אבינו was also 

almost wiped out by עשיו. In summary, I am not saying why this happens but to talk 

about the Holocaust and not in connection with Medinas Yisroel is fantastic. 

Thanks again for all your programs, I thoroughly enjoy them. 

All the best, Dovid Horowitz 

------------------------------ 

Hi Rabbi Lichtenstein my name is Dov Teitz.I am so happy that you had a program on 

the question of why did the Holocaust happen. For years it has bothered me why people 

don't talk about this and why the גדולים have not delved into it together to try to figure 

out what Hashem was angry at. חז"ל did it for us for the first two חורבנות so לכאורה we 

are supposed to do it for this one. 

A few years ago I thought of a very significant גימטריה The name Adolph Hitler is spelled 

in Hebrew,אדולף היטלור take the א and ף this is אף the remaining letters spell out דלוטוריה 

this we know is לשון הרע and that would explain why the seemingly Frum population may 

have also did wrong because this is what we need to fix up from חורבן בית שני. I would 

love to hear your reaction to this thought. 

Thank you so much for your program and your incredible two headline ספרים they're 

really one of a kind. 

With much admiration, 

Dov Teitz 



------------- 

Hi, 

I once heard from Rav Gavriel Finkel zt''l speaking about the Holocaust. He said, ”If you 

want to have a מושג of what happened, don’t think of six million Jews. We can’t fathom 

such a huge number. Think of one child what he went through; he was separated from 

parents, he suffered slave-labor and starvation, he was beaten, tortured, and then, 

eventually killed. And then think that there were millions of these. Maybe then you’ll be 

able to have some idea of the immense tragedy.” 

Take care, 

Yaakov Meir Berger 

------------- 

Regarding the show on the Holocaust, I would like to point out that after WW1 the 

impact of the Litvishe Haskala, secular Zionism etc.. did start to hit Poland and Hungary. 

Perhaps those who go along with this theory would suggest that it would only be a 

matter of time before these forces hit all of European Jewry. So the association with 

Lita would be more with the 1850-1920 period while Polish and Hungarian secularism 

came in the 1920's and 1930's. 

Kol Tuv, 

Moshe Kaufman 

Show Suggestions 

Hello, I am a huge fan of your show. I was wondering if in a future show if you could 

maybe discuss the different eruv controversies that exist these days, especially in New 

York? 

Thank You! 

Benjy Katz 
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Rabbi Yaakov Feitman 

To see the article in "A path through the ashes" click here 

 חי -יז  קפסו לא פרק פרשת וילךרמב"ן 

איננו וידוי גמור כענין והתודו את עונם, אבל הוא  -וטעם ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי 

פעם אחרת, כי  -הרהור וחרטה, שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם. וטעם ואנכי הסתר אסתיר פני 

הרעות האלה, היה בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים ועל כי אין אלהיהם בקרבם מצאום 

ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בע"ז, וכענין שאמר )ירמיה ב לה( הנני נשפט אותך על 

 אמרך לא חטאתי:

ולכך אמר, כי על כל הרעה הגדולה שעשו לבטוח בע"ז יסתיר עוד פנים מהם, לא כמסתר פנים הראשון 

יהיו בהסתר פני הגאולה, ויעמדו בהבטחת פני שהסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות, רק ש

רחמיו )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו' עד שיוסיפו על 

 החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלימה, כמו שנזכר למעלה )ל ב( ושבת עד ה' אלהיך וגו':

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א

צדיק בן רשע. איני? והא כתיב: פקד עון אבות על  -צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו  -אמר מר: צדיק וטוב לו 

כשאוחזין מעשה  -בנים, וכתיב: ובנים לא יומתו על אבות ורמינן קראי אהדדי ומשנינן: לא קשיא, הא 

 .אין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהםכש -אבותיהם בידיהם, הא 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ס עמוד א

תאני רב יוסף, מאי דכתיב: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר? כיון שניתן רשות למשחית אינו 

מבחין בין צדיקים לרשעים; ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה, שנאמר: והכרתי ממך צדיק 

יוסף, כולי האי נמי לאין דומין! א"ל אביי: טיבותא הוא לגבייהו, דכתיב: כי מפני הרעה ורשע. בכי רב 

 נאסף הצדיק.

 פרק כו פסוק מד פרשת בחקתימשך חכמה 

 -ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' א 

לקיהם. הענין הוא, שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה קצת מה שיוכל להבין. וזה, כי כאשר גזרה 

בארצות, שנים רבות מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה הא החכמה העליונה אשר ישראל יתנודדו 

לקית, אשר לבא לפומא לא גליא, חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל יתקיימו לגוי ולא יתבוללו  -

בעמים. והעירה על זה גדולי האומה לעשות בזה גדרים סייגים, אשר האומה תתקיים בשאון גלי הים ולא 



ברוח אמיץ וכביר. והנה הראשון המורה דרך ומלמד ראשי האומה הוא תטבע במצולות הסער השוטף 

אבינו הזקן יעקב, אשר ראה את אשר יקרה אותנו באחרית הימים, חשב אשר אם יהיה שבעים איש בגוי 

חזק ואמיץ כמצרים מלפנים, הלא יתבוללו ויתבטלו אחד ברבבות רבבה. חשב תחבולה ועצה, אשר בניו 

דיהם ובשמותם. ולכן היו ישראל לגוי בפני עצמו. ואם היה יעקב, אבי כל שבטי יהיו מצויינים שם בבג

ישראל, קבור שם, הלא היו מתיאשים מארץ כנען והיו משתקעים במצרים ומחשיבים אותה לארץ 

מולדתם, והיה בטל יעוד האלקי עליהם, כי לא יהיה זרע אברהם רק חלק אחד מעם מצרים. לכן צוה בכל 

לא(, וידעון כי אבות האומה ויחוסה הוא בארץ כנען  -בארץ כנען )בראשית מז, כט  עוז לקבור אותו

]שכאשר ידעו מעלתו, היו משתוקקים לקוברו וחשבוהו כאשר הוא למזבח, כמו שאמרו מה מזבח מכפר 

 .[וכו'. ועיין במדרש שלא יעשו אותו עבודה זרה, יעויין שם

ל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגרים. וזה )דברים כו, ה( ובזה נקבע בנפש בניו קישור טבעי להשתוקק א

מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שם )ספרי שם(. פירוש, מלמד לדורות בכל  -"ויגר שם" 

גלות וגלות ההנהגה, שידעון שלא ירדו להשתקע רק לגור עד בוא קץ הימין, ויהיו נחשבים בעיני עצמם 

להים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה"(.  -)בראשית נ, כה( "פקד יפקד )א לא כאזרחים. וכן צוה יוסף 

 -וכן כל השבטים, שבזה הניחו שורש גדול בלבב ישראל. ולכן )שמות א, יב( "ויקוצו מפני בני ישראל" 

שכמו שהקוץ אינו נסבך ועושה שרשים בשאר נטעים  -שהיו נחשבים בעיניהם כקוצים )סוטה יא, א( 

היו נחשבים ישראל, שלא דימו את עצמם למצרים והיו נפרדים בתכונותיהם ובהרגשתם, עד ואילנות, כן 

שגדרו וסייגו  -ובראשם עזרא ואנשי כנסת הגדולה  -כי היו בעיני המצרי כקוץ. ומזה למדו גדולי האומה 

ה, והוא האומה בי"ח דבר, להיבדל מן הגויים בכל דרכיהם, שידעו ישראל כי הוא אכסנאי וגר בארץ נכרי

כשתילי זיתים שאינו מתערב עם הרכבה אחרת. ולכן אמרו בירושלמי שאפילו אליהו אינו יכול לבטל. 

פירוש, כל זמן שלא בא הגואל ויפסק שעבוד מלכיות, אפילו בא המבשר ואמר כי תיכף יבא, לא יבטלו, 

 .ץ לא לושהם הם הדברים המקיימים להאומה בגולה, ומזכירים אותו שהוא ישראל והוא באר

והנה מעת היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו כל יושבי תבל כי יתקיימו באופן נפלא 

אשר לא ישער מחשבת אדם משכיל, היודע קורות הימים והמצולות אשר שטפו באלפי שנים על עם 

 -טרה נשגבה א המעט והרפה כח וחדל אונים ]אשר זה לבד גם כן מופת נפלא וגדול על קיום האומה למ

לקית, אשר נתנבאו עליה הקדמונים[. הנה דרך ההשגחה כי ינוחו משך שנים קרוב למאה או מאתיים. 

ואחר זה יקום רוח סערה, ויפוץ המון גליו, וכלה יבלה יהרוס ישטוף לא יחמול, עד כי נפזרים בדודים, 

מתם יעשו חיל, עד כי ישכח היותו גר ירוצו יברחו למקום רחוק, ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חכ

בארץ נכריה, יחשוב כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת ה' הרוחניות בזמן המיועד. שם יבא רוח 

"יהודי אתה ומי שמך לאיש, לך לך אל ארץ אשר לא  -סערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בקול סואן ברעש 

 !"ידעת



כאשר עין המשכיל יראה בספר דברי הימים. וזה לשתי סיבות:  ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים,

לקיום הדת האמיתי וטהרתו, ולקיום האומה. כי כאשר ינוח ישראל בעמים יפריח ויגדל תורתו ופלפולו, 

ובניו יעשו חיל, יתגדרו נגד אבותיהם, כי ככה חפץ האדם אשר האחרון יחדש יוסיף אומץ מה שהיה נעלם 

מות האנושית, אשר מקורן מחצבת שכל האנושי והנסיון, בזה יתגדרו האחרונים מדור הישן. וזה בחכ

לוקי הניתן מן השמים, ומקורו לא על ארץ  -יוסיפו אומץ, כאשר עינינו רואות בכל דור. לא כן הדת הא 

 -חוצב. הלא אם היה בארץ ישראל מלפנים, הלא היה להם להתגדר בתיקון האומה כל אחד לפי דורו 

י"ג מידות, אף בית דין קטן היה  -הגדול היה יכול לבטל את דברי בית דין הקודם. ומה שנדרש ב בית דין 

יכול להראות אופן הישר בעיניהם. וראה ביום הכיפורים לענין שעורים מה שאמרו, שבדיני נפשות הוא כל 

לקית רוחנית,  -אחד כפי הסכם חכמי דורו איזה שעור קצוב, יעויין שם. ומלבד זה היה תמיד הופעה א 

מלבד מקדש ראשון, ששרה עליהם הרוח, והיו נביאים ובני נביאים, ואסיפת בעלי חכמה והטהרה 

המוכשרים לזה, כאשר כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, והיה אורים ותומים. אף במקדש שני אמרו 

מלפנים. ומההנהגה  לקי תמיד חופף, אשר לא ידעו הדור -ששם שואבים רוח הקודש, והיה גלוי אור א 

של האומה בענינים הזמניים, כאשר היה המשפט מסור להם לדון להוראת שעה, שהשעה היה צריכה 

 .לכך

לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאסיפה בלימוד התורה, שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש 

ומחיצה של ברזל מפסקת  דבר, כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא,

בין ישראל לאביהם שבשמים. כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה, יהיו אינם בני תורה, 

לקי השואף בם להשיבם למקור  -כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח א 

כי יעמוד קרן התורה על רומו ושיאו. הלא  חוצבו מחצבת קדשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד

אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר נגד אבותם! מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? יבקר 

ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות בשכוח מה היה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, 

, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח ויהיה מה. עוד מעט ישוב לאמר "שקר נחלו אבותינו"

חשוב כי ברלין היא רענן. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף מקלקלתא ולא יליף מתקנא, י

ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם. "ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים" )הושע 

 .(ט, א

תו מגזעו יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור או

שפת קדשנו, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי ה', אשר 

ניבאו על גזע ישי באחרית הימים. ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש 

בניו יוסיפו אומץ, ובחוריו יעשו חיל בתורת ה', יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר קודש, ו

פוק חזי אמירות דברים בספר  -נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ. כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד 

 !אור זרוע סוף הלכות תפילה בתשובה מר"א מביהם ז"ל מעמד האומה בארצות פר"א, יעויין שם



מיאוס הוא על שפלות האומה בתורה והשכלה הרוחנית המופעת מתורתנו הכתובה  -"לא מאסתים"  וזה

הוא על הגלות שזה גיעול  -הוא על גיעול ופליטה ממקום למקום. "לכלותם"  -והמסורה. "לא געלתים" 

, רצונו לקיכם" -הוא על שכחות התורה. רק "כי אני ה' א  -וכליון חרוץ להאומה. "להפר בריתי אתם" 

לקיהם. אבל לא מיאוס וגיעול מוחלטת "לכלותם ולהפר  -לומר, שהגיעול והמיאוס הוא סיבה שאני ה' א 

בריתי אתם" חלילה. שעל ידי זה יתגדל שמו ויתקיים גוי זרע אברהם, זרע אמונים, ראוי ועומד לקבל 

, והיה ה' אחד ושמו המטרה האלקית, אשר יקרא ה' לנו באחרית הימים בהיות ישראל גוי אחד בארץ

 .אחד. ויש לנו בזה דברים רבים ואכמ"ל

וזה לדעתי ביאור הגמרא ריש פסחים: וכאור בוקר בעולם הזה יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא, אשר 

רש"י ור"ת נדחקו בה. ולפי זה כך פירושה, דכמו דאילת השחר שהוא קופץ כאיל, ומרגע לרגע יפול אור 

ר, כן יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא. שזריחת השמש בעולם הזה על אופן יותר בהיר ויש הוספה בהאו

אחד, מה שאין כן לעתיד לבא יהיה תמיד הופעה חדשה והשגות גדולות מרגע לרגע, במה שידעון מה 

שלא ידעו בידיעת השי"ת. ויתוסף להם הוספה והארה בכבודו יתברך מעת לעת, וכמו שאמר )תהלים 

חיל", שלא יהיה לתלמיד חכם מנוחה בעולם הבא, כך שיהיו רצים בהשגה פד, ח( "ילכו מחיל אל 

שהדמיון הוא בהוספת האור ומרוצתו  לקי בלי הפסק. ובזה הפרט יהיה כאור בוקר, -ובהארת אור א 

 !המתגדלת מרגע לרגע ואינו עומד על תכונה אחת. בינה זה

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף נד עמוד ב

 .להיכל ראו כרובים המעורין זה בזהאמר ריש לקיש: בשעה שנכנסו נכרים 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב

. וכו' זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים שה דברים שהיו בו: עבודהמקדש ראשון מפני מה חרב? מפני של

אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת 

חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים. רשעים 

בהקדוש ברוך הוא. אתאן למקדש ראשון, דכתיב ראשיה בשחד ישפטו וכהניה  היו, אלא שתלו בטחונם

במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לפיכך הביא 

עליהן הקדוש ברוך הוא שלש גזרות כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר לכן בגללכם ציון שדה תחרש 

 תהיה והר הבית לבמות יער. וירושלים עיין





































Rabbi Simon Jacobson





Letter from the Lubavitcher Rebbe 

Why Did G-d Allow the Holocaust? 

By the Grace of G-d 

23 Shevat, 5744 

[January 28, 1984] 

Brooklyn, N.Y. 

Greeting and Blessing 

This is in reply to your letter of January 23, 1984, in which you write that you were born in a DP 

camp in Germany, a child of parents who survived the Holocaust, and you ask why G-d permitted 

the Holocaust to take place, etc. 

No doubt you know that there is substantial literature dealing with this terrible tragedy, and a letter is 

hardly the medium to deal adequately with the question. However, since you have written to me, I 

must give you some answer, Hence, the following thoughts. 

Jews—including you and me—are “believers, the children of believers,” our Sages declare. Deep in 

one’s heart every Jew believes there is a G-d Who is the Creator and Master of the world, and that 

the world has a purpose. Any thinking person who contemplates the solar system, for example, or 

the complexities of an atom, must come to the conclusion and conviction that our universe did not 

come about by some “freak accident.” Wherever you turn, you see design and purpose. 

It follows that a human being “also” has a purpose, certainly where millions of human beings are 

concerned. 

Since the Creator created the world with a purpose, it is also logical to assume that He wished the 

purpose to be realized, and therefore, would reveal to the only “creature” on earth who has an 



intelligence to understand such matters, namely, humankind, what this purpose is, and how to go 

about realizing it. This, indeed, is the ultimate purpose of every human being, namely, to do his or 

her share in the realization of the Divine design and purpose of Creation. It is also common sense 

that without such “Divine revelation,” a human being would not, of his own accord, have what exactly 

is that purpose and how to achieve it, any more than a minuscule part or component in a highly 

complex system could comprehend the whole system, much less the creator of the system. 

The illustration often given in this connection is the case of an infant, whose lack of ability to 

understand an intricate theory of a mature scientist would not surprise anyone, although both the 

infant and the scientist are created beings, and the difference between them is only relative, in terms 

of age and knowledge, etc. Indeed, it is possible that the infant may some day surpass the scientist 

in knowledge and insight. Should it, then, be surprising that a created human being cannot 

understand the ways of the Creator? 

It is also understandable that since every person has a G-d-given purpose in life, he or she is 

provided with the capacity to carry out that purpose fully. 

A further important point to remember is that since G-d created everything with a purpose, there is 

nothing lacking or superfluous in the world. This includes also the human capacity. 

It follows that a person’s capacity in terms of knowledge, time, energy, etc., must fully be applied to 

carrying out his, or her, purpose in life. If any of these resources is diverted to something that is 

extraneous to carrying out the Divine purpose, it would not only be misused and wasteful, but would 

detract to that extent from the real purpose. 

In the Torah, called Toras Chaim (“instruction of living”), G-d has revealed what the purpose of 

Creation is, and provided all the knowledge necessary for a human being, particularly a Jew, to carry 

it out in life. Having designated the Jewish people as a “Kingdom of Kohanim [priests] and a holy 

nation,” a Jew is required to live up to all the Divine precepts in the Torah. Gentiles are required to 

keep only the Seven Basic Moral Laws—the so-called Seven Noachide Laws with all their 



ramifications—which must be the basis of any and every human society, if it is to be human in 

accordance with the will and design of the Creator. 

One of the basic elements of the Divine Design, as revealed in the Torah, is that G-d desires it to be 

carried out by choice and not out of compulsion. Every human being has, therefore, the free will to 

live in accordance with G-d’s Will, or in defiance of it. 

With all the above in mind, let us return to your question, which is one that has been on the minds of 

many: Why did G-d permit the Holocaust? 

The only answer we can give is: only G-d knows. 

However, the very fact that there is no answer to this question is, in itself, proof that one is not 

required to know the answer, or understand it, in order to fulfill one’s purpose in life. Despite the lack 

of satisfactory answer to the awesome and tremendous “Why?”—one can, and must, carry on a 

meaningful and productive life, promote justice and kindness in one’s surroundings, and indeed, help 

create a world where there should be no room for any holocaust, or for any kind of man’s inhumanity 

to man. 

As a matter of fact, in the above there is an answer to an unspoken question: “What should my 

reaction be?” The answer to this question is certain: It must be seen as a challenge to every Jew—

because Jews were the principal victims of the Holocaust—a challenge that should be met head-on, 

with all resolve and determination, namely, that regardless how long it will take the world to repent 

for the Holocaust and make the world a fitting place to live in for all human beings—I, for one, will not 

slacken in my determination to carry out my purpose in life, which is to serve G-d, wholeheartedly 

and with joy, and make this world a fitting abode—not only for humans, but also for the Shechina, 

the Divine Presence itself. 

Of course, much more could be said on the subject, but why dwell on such a painful matter, when 

there is so much good to be done? 



With blessing, 

P.S. Needless to say, the above may be accepted intellectually, and it may ease the mind, but it 

cannot assuage the pain and upheaval, especially of one who has been directly victimized by the 

Holocaust. 

Thus, in this day and age of rampant suspicion, etc., especially when one is not known personally, 

one may perhaps say—“Well, it is easy for one who is not emotionally involved to give an 

‘intellectual’ explanation . . .” 

So, I ought perhaps, to add that I, too, lost in the Holocaust very close and dear relatives such as a 

grandmother, brother, cousins and others (G-d should avenge their blood). But, life according to 

G-d’s command must go on, and the sign of life is in growth and creativity. 

 תעניות יש הלכותר רמב"ם

על הצר הצורר  נאמרשתבא על הצבור, ש עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרהמצות 

ות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן אתכם והרעותם בחצוצר

 והריעו. 

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים 

 הם. עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהורע להן ככתוב 

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו 

דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה 

צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם 

 קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי.



Rabbi Eliyahu Brog 

 פרק כו פסוק מד פרשת בחקתימשך חכמה 

 -ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' א 

לקיהם. הענין הוא, שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה קצת מה שיוכל להבין. וזה, כי כאשר גזרה 

בארצות, שנים רבות מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה הא החכמה העליונה אשר ישראל יתנודדו 

לקית, אשר לבא לפומא לא גליא, חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל יתקיימו לגוי ולא יתבוללו  -

בעמים. והעירה על זה גדולי האומה לעשות בזה גדרים סייגים, אשר האומה תתקיים בשאון גלי הים ולא 

ברוח אמיץ וכביר. והנה הראשון המורה דרך ומלמד ראשי האומה הוא תטבע במצולות הסער השוטף 

אבינו הזקן יעקב, אשר ראה את אשר יקרה אותנו באחרית הימים, חשב אשר אם יהיה שבעים איש בגוי 

חזק ואמיץ כמצרים מלפנים, הלא יתבוללו ויתבטלו אחד ברבבות רבבה. חשב תחבולה ועצה, אשר בניו 

דיהם ובשמותם. ולכן היו ישראל לגוי בפני עצמו. ואם היה יעקב, אבי כל שבטי יהיו מצויינים שם בבג

ישראל, קבור שם, הלא היו מתיאשים מארץ כנען והיו משתקעים במצרים ומחשיבים אותה לארץ 

מולדתם, והיה בטל יעוד האלקי עליהם, כי לא יהיה זרע אברהם רק חלק אחד מעם מצרים. לכן צוה בכל 

לא(, וידעון כי אבות האומה ויחוסה הוא בארץ כנען  -בארץ כנען )בראשית מז, כט  עוז לקבור אותו

]שכאשר ידעו מעלתו, היו משתוקקים לקוברו וחשבוהו כאשר הוא למזבח, כמו שאמרו מה מזבח מכפר 

 [.וכו'. ועיין במדרש שלא יעשו אותו עבודה זרה, יעויין שם

ל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגרים. וזה )דברים כו, ה( ובזה נקבע בנפש בניו קישור טבעי להשתוקק א

מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שם )ספרי שם(. פירוש, מלמד לדורות בכל  -"ויגר שם" 

גלות וגלות ההנהגה, שידעון שלא ירדו להשתקע רק לגור עד בוא קץ הימין, ויהיו נחשבים בעיני עצמם 

להים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה"(.  -)בראשית נ, כה( "פקד יפקד )א לא כאזרחים. וכן צוה יוסף 

 -וכן כל השבטים, שבזה הניחו שורש גדול בלבב ישראל. ולכן )שמות א, יב( "ויקוצו מפני בני ישראל" 

שכמו שהקוץ אינו נסבך ועושה שרשים בשאר נטעים  -שהיו נחשבים בעיניהם כקוצים )סוטה יא, א( 

היו נחשבים ישראל, שלא דימו את עצמם למצרים והיו נפרדים בתכונותיהם ובהרגשתם, עד ואילנות, כן 

שגדרו וסייגו  -ובראשם עזרא ואנשי כנסת הגדולה  -כי היו בעיני המצרי כקוץ. ומזה למדו גדולי האומה 

ה, והוא האומה בי"ח דבר, להיבדל מן הגויים בכל דרכיהם, שידעו ישראל כי הוא אכסנאי וגר בארץ נכרי

כשתילי זיתים שאינו מתערב עם הרכבה אחרת. ולכן אמרו בירושלמי שאפילו אליהו אינו יכול לבטל. 

פירוש, כל זמן שלא בא הגואל ויפסק שעבוד מלכיות, אפילו בא המבשר ואמר כי תיכף יבא, לא יבטלו, 

 .ץ לא לושהם הם הדברים המקיימים להאומה בגולה, ומזכירים אותו שהוא ישראל והוא באר

והנה מעת היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו כל יושבי תבל כי יתקיימו באופן נפלא 

אשר לא ישער מחשבת אדם משכיל, היודע קורות הימים והמצולות אשר שטפו באלפי שנים על עם 



 -טרה נשגבה א המעט והרפה כח וחדל אונים ]אשר זה לבד גם כן מופת נפלא וגדול על קיום האומה למ

לקית, אשר נתנבאו עליה הקדמונים[. הנה דרך ההשגחה כי ינוחו משך שנים קרוב למאה או מאתיים. 

ואחר זה יקום רוח סערה, ויפוץ המון גליו, וכלה יבלה יהרוס ישטוף לא יחמול, עד כי נפזרים בדודים, 

מתם יעשו חיל, עד כי ישכח היותו גר ירוצו יברחו למקום רחוק, ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל תורתם, חכ

בארץ נכריה, יחשוב כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת ה' הרוחניות בזמן המיועד. שם יבא רוח 

"יהודי אתה ומי שמך לאיש, לך לך אל ארץ אשר לא  -סערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בקול סואן ברעש 

 !"ידעת

כאשר עין המשכיל יראה בספר דברי הימים. וזה לשתי סיבות:  ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים,

לקיום הדת האמיתי וטהרתו, ולקיום האומה. כי כאשר ינוח ישראל בעמים יפריח ויגדל תורתו ופלפולו, 

ובניו יעשו חיל, יתגדרו נגד אבותיהם, כי ככה חפץ האדם אשר האחרון יחדש יוסיף אומץ מה שהיה נעלם 

מות האנושית, אשר מקורן מחצבת שכל האנושי והנסיון, בזה יתגדרו האחרונים מדור הישן. וזה בחכ

לוקי הניתן מן השמים, ומקורו לא על ארץ  -יוסיפו אומץ, כאשר עינינו רואות בכל דור. לא כן הדת הא 

 -חוצב. הלא אם היה בארץ ישראל מלפנים, הלא היה להם להתגדר בתיקון האומה כל אחד לפי דורו 

י"ג מידות, אף בית דין קטן היה  -הגדול היה יכול לבטל את דברי בית דין הקודם. ומה שנדרש ב בית דין 

יכול להראות אופן הישר בעיניהם. וראה ביום הכיפורים לענין שעורים מה שאמרו, שבדיני נפשות הוא כל 

לקית רוחנית,  -אחד כפי הסכם חכמי דורו איזה שעור קצוב, יעויין שם. ומלבד זה היה תמיד הופעה א 

מלבד מקדש ראשון, ששרה עליהם הרוח, והיו נביאים ובני נביאים, ואסיפת בעלי חכמה והטהרה 

המוכשרים לזה, כאשר כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, והיה אורים ותומים. אף במקדש שני אמרו 

מלפנים. ומההנהגה  לקי תמיד חופף, אשר לא ידעו הדור -ששם שואבים רוח הקודש, והיה גלוי אור א 

של האומה בענינים הזמניים, כאשר היה המשפט מסור להם לדון להוראת שעה, שהשעה היה צריכה 

 .לכך

לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאסיפה בלימוד התורה, שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש 

ומחיצה של ברזל מפסקת  דבר, כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא,

בין ישראל לאביהם שבשמים. כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה, יהיו אינם בני תורה, 

לקי השואף בם להשיבם למקור  -כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח א 

כי יעמוד קרן התורה על רומו ושיאו. הלא  חוצבו מחצבת קדשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד

אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר נגד אבותם! מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? יבקר 

ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות בשכוח מה היה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, 

, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח ויהיה מה. עוד מעט ישוב לאמר "שקר נחלו אבותינו"

חשוב כי ברלין היא רענן. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף מקלקלתא ולא יליף מתקנא, י



ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים לא עשיתם. "ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים" )הושע 

 .(ט, א

תו מגזעו יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור או

שפת קדשנו, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי ה', אשר 

ניבאו על גזע ישי באחרית הימים. ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש 

בניו יוסיפו אומץ, ובחוריו יעשו חיל בתורת ה', יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, אשר כבר קודש, ו

פוק חזי אמירות דברים בספר  -נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ. כה דרך ישראל מיום היותו מתנודד 

 !אור זרוע סוף הלכות תפילה בתשובה מר"א מביהם ז"ל מעמד האומה בארצות פר"א, יעויין שם

מיאוס הוא על שפלות האומה בתורה והשכלה הרוחנית המופעת מתורתנו הכתובה  -"לא מאסתים"  וזה

הוא על הגלות שזה גיעול  -הוא על גיעול ופליטה ממקום למקום. "לכלותם"  -והמסורה. "לא געלתים" 

, רצונו לקיכם" -הוא על שכחות התורה. רק "כי אני ה' א  -וכליון חרוץ להאומה. "להפר בריתי אתם" 

לקיהם. אבל לא מיאוס וגיעול מוחלטת "לכלותם ולהפר  -לומר, שהגיעול והמיאוס הוא סיבה שאני ה' א 

בריתי אתם" חלילה. שעל ידי זה יתגדל שמו ויתקיים גוי זרע אברהם, זרע אמונים, ראוי ועומד לקבל 

, והיה ה' אחד ושמו המטרה האלקית, אשר יקרא ה' לנו באחרית הימים בהיות ישראל גוי אחד בארץ

 .אחד. ויש לנו בזה דברים רבים ואכמ"ל

וזה לדעתי ביאור הגמרא ריש פסחים: וכאור בוקר בעולם הזה יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא, אשר 

רש"י ור"ת נדחקו בה. ולפי זה כך פירושה, דכמו דאילת השחר שהוא קופץ כאיל, ומרגע לרגע יפול אור 

ר, כן יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא. שזריחת השמש בעולם הזה על אופן יותר בהיר ויש הוספה בהאו

אחד, מה שאין כן לעתיד לבא יהיה תמיד הופעה חדשה והשגות גדולות מרגע לרגע, במה שידעון מה 

שלא ידעו בידיעת השי"ת. ויתוסף להם הוספה והארה בכבודו יתברך מעת לעת, וכמו שאמר )תהלים 

חיל", שלא יהיה לתלמיד חכם מנוחה בעולם הבא, כך שיהיו רצים בהשגה פד, ח( "ילכו מחיל אל 

שהדמיון הוא בהוספת האור ומרוצתו  לקי בלי הפסק. ובזה הפרט יהיה כאור בוקר, -ובהארת אור א 

 !המתגדלת מרגע לרגע ואינו עומד על תכונה אחת. בינה זה
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 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מ עמוד ב

אשריו  -חיד נידון אחר רובו, עשה מצוה אחת ר' אלעזר בר' שמעון אומר: לפי שהעולם נידון אחר רובו והי

אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם  -שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת 

 אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה.  -לכף חובה, שנאמר: וחוטא אחד כו', בשביל חטא יחידי שעשה זה 



 פסוק יג נח פרק ו -רש"י בראשית פרשת בראשית 

 טובים ורעים: לעולם והורגת דרלמוסיא באהה, אנכל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זר -קץ כל בשר 

 פסוק כב רש"י שמות פרשת בא פרק יב

לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע, ולילה רשות  רשות למשחית מגיד שמאחר שנתנה -ואתם לא תצאו וגו' 

 למחבלים הוא, שנאמר )תהלים קד כ( בו תרמוש כל חיתו יער:

 מא דף צב עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא ק

אמר ליה רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי: בהדי הוצא לקי כרבא? א"ל, דכתיב: למה 

תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם ה'. אמר ליה: את אמרת מהתם, ואנא אמינא מהכא: עד אנה מאנתם 

 לשמור מצותי ותורותי.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב

מר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל אמר רב הונא א

דעביד רחמנא לטב עביד. כי הא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא 

לא יהבי ליה. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. אזל ובת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא 

ייה לשרגא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא. אמר: כל דעביד רחמנא זיקא כב

לטב. ביה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא. אמר להו: לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא 

 טובהלהכל 

 שמירת הלשון חלק א שער התבונה פרק יז -חפץ חיים 

 בו יבואר שהמעניש חברו, לא ינקה אם גם הוא אינו נקי מעון זה 

גם יתבונן האדם וידע, שבעת שהוא מספר לשה"ר על חברו, גם למעלה מזכירין המלאכים את עונותיו, 

 אגדת משלי. כמו שכתב הרוקח בספרו, וכן איתא ג"כ ב

גם צריך לחקוק בנפשו את מה שכתב בסמ"ק בסימן רפ"ג בשם ריב"א, דאפילו אלו שמצוה להורגן, כמו 

הרודף אחר הזכור ואחר נערה המאורסה ואחר חבירו להורגו, זה שהורגן צריך להיזהר אח"כ מאבק 

י. וראיה מיהוא שלהם. כי אם ח"ו יכשל ההורגם בעבירה כיוצא בהם, יחשב לו אותו הנהרג לדם נק

שנענש בדמי בית אחאב, אף על פי שצוה לו הנביא בשם ה' להורגם, לפי שנכשל בעברה של בית אחאב 

 עכ"ל. 



ואף שטובה גדולה עשה בישראל, שאחאב עבד את הבעל והעגלים, ויהוא השמיד את הבעל מישראל 

ה', וניתנה לו עבור זה וישימם למוחראות כמ"ש בקרא, וגם במה שהרג את בית אחאב מצא חן בעיני 

מלוכה עד ארבעה דורות כמ"ש בקרא. ועבודת העגלים שעבד יהוא אח"כ בשגגה היה )כמ"ש בסנהדרין 

בדף ק"ב יהוא צדיקא רבא הוה אך שחותמו של אחיה השלוני ראה וטעה( ואעפ"כ כיון שנשאר עדיין אצלו 

)פי' של בית אחאב שהרג  מהעון של אחאב נענש, כמ"ש בתחילת הושע ופקדתי את דמי יזרעאל

 ביזרעאל( על בית יהוא. 

ומדבריו של הסמ"ק נלמד דהוא הדין לכל כיוצא בהם, בין אדם לחבירו. אם אחד יעניש חבירו באיזה דבר 

של עונש, בהכאה, או בהלבנת פנים, או בספור לשה"ר עליו, אפילו אם בזה היה הדין עם המלבין 

בר ג"כ מכבר על זה הענין גופא, או שיעבור לבסוף על זה, יחשב והמספר, אעפ"כ ידע בנפשו שאם הוא ע

ממילא צערו של זה האיש שהלבין פניו או שספר לשה"ר עליו לדם נקי, וענוש יענש עליו כמו על האדם 

 השלם בתורת ה' ובמצותיו. 

נן היטיב והנה עי"ז ימלא המספר לשה"ר על חברו, או המצערו בכל מיני צער, ברתת וזיע. כי כאשר יתבו

ימצא, שזה מקרוב עבר בעצמו ג"כ בזה הענין גופא, או בענינים אחרים כיוצא בזה. ואפילו אם בדק היטב 

בנפשו ולא מצא, אעפ"כ ידע בנפשו שמעתה אחר הספור, אם יעבור על זה, תכף יפקד עליו למפרע העון 

 למעלה במה שדיבר בזה על חבירו. 

חייא ור' שמעון בר רבי, דהוו יתבי וכו' אתא ר' ישמעאל ברבי יוסי וזה הענין נזכר ביבמות )ק"ה ב( בר' 

לגבייהו וכו' אדהכי אתא רבי למתיבתא ]למדרש ואבעי כל חד למיתב אדוכתיה[ אינהו דהוו קלילי עולו 

יתיבו בדוכתייהו, ר' ישמעאל ברבי יוסי אגב יוקריה הוה מפסע ואזיל )מפני שהיה בעל בשר הולך לאט( 

ן, מי הוא זה שמפסיע על ראשי עם קדוש, אמר ליה אני ישמעאל ברבי יוסי שבאתי ללמוד אמר ליה אבד

תורה מרבי, אמר ליה וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי, אמר ליה וכי משה היה ראוי ללמוד תורה מפי 

הגבורה. אמר ליה וכי משה אתה, אמר ליה וכי רבך אלקים הוא וכו'. אדהכי אתיא יבמה לקמיה דרבי 

מחלץ, אמר ליה רבי לאבדן פוק בדקה )פי' היה מצוה לבדקה אם הביאה ב' שערות כדי שתוכל לחלוץ( ל

לבתר דנפיק אמר ליה ר' ישמעאל ברבי יוסי כך אמר אבא, איש כתיב בפרשה אבל אשה בין גדולה ובין 

אמר ליה ר'  קטנה. אמר ליה רבי לאבדן תיב אדוכתיך לא צריכת כבר הורה זקן. הוה קמפסע אבדן ואתי,

ישמעאל ברבי יוסי, מי שצריך לו עם קדוש יפסע על ראשי עם קדוש מי שאין צריך לו עם קדוש איך יפסע 

על ראשי עם קדוש. אמר ליה רבי לאבדן קום בדוכתיך. תנא באותה שעה נצטרע אבדן )שעונשו של 

 לשה"ר נגעים(, וטבעו שני בניו, ומיאנו שתי כלותיו. 

ב ה' שאדהכי אתיא יבמה וכו' אלא שזה הוא הדברים שאמרנו, דהנה אבדן גינה והנה לכאורה מה סיב

מתחלה לר' ישמעאל בר' יוסי על שפסע על ראשי עם קדוש. והנה אף שבוודאי אין הדין עמו במה שאמר 

וכי הגון אתה וכו' דזה הוא אונאת דברים ממש, אעפ"כ לא היה מקום לתפוס בזה כל כך לאבדן עד 



בעונש הצרעת, אם עיקר כוונתו היתה בשביל קנאת האמת, אף שטעה במאמר זה, ועל כן שיענש על זה 

ניסוהו תכף מלמעלה, ואדהכי אתיא ההיא יבמה וכו' והוצרך אבדן לצאת, ובתוך כך הורה ר' ישמעאל בר' 

אין נזהר  יוסי וכו', כבר הורה זקן וכו', הוה קמפסע אבדן ואתי וכו' תנא באותה וכו'. פירוש כיון שגם הוא

בזה, על כן נענש למפרע על מה שגינה לר' ישמעאל בר' יוסי. גם הראוהו שלא כדין אמר לר' ישמעאל וכי 

הגון אתה ללמוד תורה מרבי, שהרי הכריע בדבריו לשיטת רבי שהיה סבור מתחלה דלחליצה בעינן 

עה ועונש אסכרה הוא עונש גדולה. ועל כן נענש בעונש הצרעת. וגם טבעו שני בניו, כי כידוע עונש הטבי

אחד )כדאמרינן בכתובות דף ל' או טובע בנהר או מת בסרונכי(, וידוע שעבור לשה"ר הוא מיתת אסכרה 

 כדאמרינן בשבת )דף ל"ג א( עיין שם. 

כלל הדברים, יראה האדם להרגיל את עצמו במדותיו, שיהיה מן הטובים ולא מן הרעים. וממידת הטובים 

כולתו, ולחפות על חסרונותיו, כמו על חסרון עצמו. ואם יראה שיש על חברו כעס לעזור לחברו בכל י

מאיזה אדם יסלקו ממנו בטענות ואמתלאות, וזו היא חכמה וגבורה באמת. והרעים עושים כל זה להפך 

ממש, שמרע לחברו ושמח במפלתו, ומגלה חסרונותיו השגגות ועושה אותן לזדונות לעין כל, ומעורר 

בני אדם, ומשסה אחד על חבירו, ומהלל את נפשו שעשה בזה חכמה וגבורה. ובאמת לא כן  מדנים בין

הוא, וכדאיתא במדרש שוחר טוב )פ' נ"ב( שמיירי שם בדואג שאמר לשה"ר לפני שאול על דוד ואחימלך, 

וז"ל: בפסוק מה תתהלל ברעה הגבור, אמר לו דוד וזו גבורה היא שרואה אדם את חברו על פי הבור 

דוחפו לבור, ורואה אותו על ראש הגג ודוחפו, זו גבורה היא. אלא אימתי הוא גבור, בשעה שיבוא חברו ו

ליפול ואוחזו בידו שלא יפול, וכן מי שרואה חבירו שנופל לבור ומעלהו. ואתה ראית שאול כועס עלי 

 והטלת מים על איברי, כך אדם עושה עכ"ל. 

לבד שנדחים משולחן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וראה את גודל השנאה שיש על הרעים, דמ

כמו שכתוב צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע. אפילו בעת שהנביאים והחסידים מבקשים רחמים על 

ישראל להטיב להם, אינם רוצים לבקש כלל על הרעים, ואדרבה פורטים בתפלתם בדרך רמז שאינם 

 ' לטובים ולישרים בלבותם. מבקשים כלל על הרעים, כמו דכתיב הטיבה ה

ומה מאוד צריך האדם להזהר שלא יהיה שמח במפלת חבירו ובבזיונו, וכמו שכתוב בנפול אויבך אל 

תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו וגו'. והעון הזה מעורר מאוד את כח הדין על האדם. 

בדברי חז"ל כי בעת חורבן הבית כשנכנס  ויש בו כח להחריב, ממש כמו עון עבודה זרה, כי כן מצינו

אברהם אבינו לבית המקדש, ושאלו הקדוש ברוך הוא מה לידידי בביתי, השיב מפני מה גלו בני לבין 

אומות העולם, והשיב לו הקדוש ברוך הוא מפני שעובדין עבודה זרה ושמחין במפלתן אלו על אלו. הרי 

ה. אלא יתבונן האדם תמיד בעצמו, שלפי עונותיו שהשוה הקדוש ברוך הוא עון זה לעון עבודה זר

 וחסרונותיו הוא ראוי ג"כ לגנות ולבזיון, אלא שמרחם הקדוש ברוך הוא עליו בזכות אבותיו.

 באר מים חיים כלל י ס"ק י -חפץ חיים לשון הרע 



צת )ל"ט ע"א( שיכוין לתועלת וכ'. כן מוכח בר' יונה במאמר רכ"ח ורט"ו ורי"ט ובמה שהביא בשיטה מקוב

בשם עליות הר' יונה ז"ל וכן מוכח בב"מ )דף נ"ח ע"ב( ברש"י ד"ה דדש וכו' עי"ש. ומילתא דמסתברא 

הוא, שדבר זה מפורש בכמה מקומות בספרי חז"ל דמה שקוצף הקדוש ברוך הוא על העובדי כוכבים 

עונותינו, והוא  המריעים לישראל, אף שהרעה המגיעה לנו מאתם הוא מאת הש"י בדין ובמשפט כפי

לתועלתינו כדי שינכה עי"ז מעונינו ונהיה נקיים לעתיד לבא, עם כל זה יענשו אחר כך העובדי כוכבים 

 בעונש גדול, מפני שהם אינם מכוונים לתועלת רק מצד שנאה ושמחים בצרתינו, והכי נמי דכוותיה.





























Rabbi Moshe Aryeh Kahana 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

 שתיקותא.  -אמר רב פפא: אגרא דבי טמיא 

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיא עמוד א

ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה; 

ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך 

ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי. ורב יהודה? אם תעירו ואם תעוררו  הוא את העובדי כוכבים שלא

 -הני דאמרן, אינך  -כתיב. ורבי זירא? מיבעי ליה לכדרבי לוי, דאמר: שש שבועות הללו למה? תלתא 

 -שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. בצבאות או באילות השדה 

 -אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אם אתם מקיימין את השבועה מוטב, ואם לאו  אמר רבי אלעזר,

 אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה.

To see Vayoel Moshe on the holocaust click here 

To see Reb Tzvi Hirsch Kalisher click here 

 שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן תנד

א"י בזה"ז וקשה מאד לעמוד על הבירור כי תלוי בדברי אגדה  מ( אך עוד יש מקום עיון בעיקר ישיבת

בגמ' ובמדרש שה"ש בפסוק השבעתי אתכם. ובדברי אגדה העלימו הדברים כי באגדה גנוזים רוב 

הסודות כמ"ש האר"י ז"ל ע"כ לא רצו לגלות הדברים. וגם אגדה זו מוקשה מאד. ומד' אשאל עזר לעמוד 

 התלוי' בה:  על אגדה זו כדי לעמוד על ההלכה

מא( והנה בגמ' ר' זירא הוי קמשתמיט מיני' דרב יהודה דבעא למיסק לארעא דישראל דאמר רב יהודה 

כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאום ד'. ור' זירא 

רושלים וגו' ]וסיום הפסוק ההוא בכלי שרת כתיב. ורב יהודה כתיב קרא אחרינא השבעתי אתכם בנות י

אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ[ ור' זירא ההוא שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה 

השבעתי אחרינא כתיב. ור' זירא ההוא מבע"ל לכדר"י בר"ח דאמר ג' שבועות הללו למה ]שפסוק זה 

ך הוא את ישראל שלא ימרדו נכפל ג' פעמים[ אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברו

באוה"ע ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אוה"ע שלא ישתעבדו בישראל יותר מדאי. ורב יהודה אם 

תעירו ואם תעוררו כתיב. ור' זירא מבע"ל לכדר"ל דאמר שש שבועות למה תלתא הני דאמרן אינך שלא 

צבאות או באילות השדה אמר ר' יגלו את הקץ ושלא ידחקו את הקץ ושלא יגלו את הסוד לאוה"ע. ב



אלעזר א"ל הקדוש ברוך הוא לישראל אם אתם מקיימים את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את 

בשרכם כצבאות וכאילות השדה ע"כ. ובתר הכי אמרי' אמר רב יהודה אמר שמואל כשם שאסור לצאת 

 ת המרביצות תורה תמיד: מא"י לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות ופרש"י לפי שיש שם ישיבו

מב( והנה בדברי אגדה זו יש כמה תמיהות א' דהראי' מקרא דבבלה יובאו אידחי דהאי בכלי שרת כתיב 

רק מקרא דהשבעתי. וא"כ קרא דבבלה יובאו דמייתי רב יהודה למה וקרא דהשבעתי הו"ל לאתויי. ובכל 

גו' ולא מייתי קרא דהשבעתי. ועוד דבקרא דוכתי דמייתי הש"ס להא דרב יהודה מייתי קרא דבבלה יובאו ו

דהשבעתי לא נזכר בבל. וא"כ מכל המדינות אם יעלו יעבור על השבועה. ובהפלאה פירש דמקרא דבבלה 

יובאו למדנו פירוש הכתוב דהשבעתי דעל בבל קאמר. והפירוש טוב אם לא נדע טוב ממנו. מ"מ קושיא 

ידענו מה טיבה. כי שבועה היא כשהאדם נשבע. ועיין ראשונה אינה מיושבת. ועוד עיקר שבועה זו לא 

במשפטי החרם לרמב"ן הנדפס בסוף שו"ת הרשב"א המיוחסת להרמב"ן. ומרע"ה כשהשביע את ישראל 

קבלו ישראל עליהן את השבועה כמו שפרש"י בפי' התורה בפסוק אלה דברי הברית ]דברים כ"ח ס"ט[ 

פ' הר גריזים והר עיבל ]שם כ"ז כ"ו[ וענו כל העם ואמרו שקבלו עליהם את התורה באלה ובשבועה. וכן ב

אמן. ואם השבועה הזאת היתה ע"י שלמה שאמר השבעתי ברוה"ק. הי' מהראוי שיאסוף שלמה כל 

ישראל שיקבלו עליהם השבועה ולא מצינו כזאת. גם לא יתכן כלל שיבשרם בשורת הגלות וישביעם. ועוד 

 הם בישראל יותר מדאי מה טיבה והם לא ידעו כלל מהשבועה: שבועה שהשביע אוה"ע שלא ישתעבדו ב

מג( ודברי הרמב"ם פ"ה מה' מלכים הלכה י"ב נעלמים מאד שכתב מימרא דרב יהודה אמר שמואל כשם 

שאסור לצאת מא"י לח"ל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות שנא' בבלה יובאו. ותמוה דקרא דבבלה 

ד ממנ"פ אם בכלל שאר ארצות א"י ג"כ. ושמואל גם לא"י אסר. וא"כ יובאו מסקינן דבכלי שרת כתיב. ועו

לרב יהודה דאמר מבבל לא"י אסור דכתיב בבלה יובאו ולשיטת הר"מ דהא דבבלה יובאו ושם יהיו משום 

מעלות בבל דהא מדמי לה ליציאה מא"י לחו"ל. וא"כ כיון דלא"י אסור כ"ש לשאר ארצות ורב יהודה 

דשמואל אחת הם ותרתי ל"ל. ואם רב יהודה משמי' דשמואל דוקא לשאר ארצות משמי' דנפשי' ומשמי' 

ולא לא"י ורב יהודה משמי' דנפשי' לא"י ופסק כשמואל קשה הא קרא דבבלה יובאו משמע יותר לא"י 

דהא כתיב עד יום פקדי אותם והפקודה היתה להעלותם לא"י. והמשמעות שלא יעלו לא"י עד יום פקודה. 

פסק כרב יהודה דרב יהודה שמע דשמואל וחולק עליו ועוד דקדוקים. ע' בלח"מ שלא העלה ועוד למה לא 

 מזור לדברי רמב"ם הנ"ל: 

מד( וליישב כל זה נקדים לבאר ענין השבועה ובפרט שבועה דאוה"ע. ונראה דהנה בהא דהחזיר הקדוש 

)קל"ב ע"א( לאיזה נביא  ברוך הוא את התורה לבני עשו וישמעאל ולשאר האומות הקשה בזוה"ק פ' בלק

שלהם נגלה. ותירץ ששאל את השר שלהם יע"ש באריכות וכיוצא בזה הם דברי מהר"ל בס' גבורות אלא 

שאמרה בלשון אחר. והנה בהוריות )י"ג ע"א( מפני שסורן רע פרש"י שיצר לבם רע הוא יותר מדאי סורם 

עכ"ל. מבואר דשר של האומה הוא יצר שר שלהם כדאמר בגר שסורו רע דהיינו יצה"ר ששר שלו רע היא 



של האומה כי שורש נשמתם ממנו כדמשמע במדרש גבי רהב שר של מצרים שקרא למצרים בניו ע"ש. 

מעתה יפורש ג"כ השבועה לאוה"ע לשרים של כל אומה ואומה שלא יסיתו כל אחד את אומתו לשעבד 

תם לכל מה שירצה וע"ז השביעם בישראל יותר מדאי מאחר שיצר האומה מן השר הרי ביד השר להסי

שלא יסיתו לשעבד בישראל יותר מדאי. וע"כ כשהקב"ה נפרע מאומה נפרע מן השר תחילה כי הי' במעל 

 תחילה בהסתה: 

מה( והנה כעין זה נוכל לפרש בשבועות ישראל כי השבועה הי' לשורש נשמותיהם למעלה. וז"ש 

"ק ויחי )רמ"ב ע"א( בנות ירושלים אילין השבעתי אתכם בנות ירושלים שהם נשמות כמ"ש בזוה

נשמתיהון דצדיקיא. והוא כעין שמשביעין את הנשמה קודם ביאתה לעולם תהא צדיק ואל תהי רשע ]נדה 

ל ע"ב[. והוא ג"כ כנ"ל שהנשמה תהי' חפצה ורצונה לטוב. ומ"מ ביד הגוף ללכת בשרירות יצרו הרע ולא 

על ממש בעוה"ז לקבל התורה באלה ובשבועה ולא סגי במה לשמוע אל הנשמה. וע"כ הוצרכו ישראל בפו

שמשביעין את הנשמה. ואם לא שקבלו בפועל ממש באלה ובשבועה לא הי' נענשין אם אין שומעין אל 

 הנשמה: 

מו( ובזה יובנו דברי ר"א בצבאות או באילות השדה אם תקיימו השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר 

פרש"י הפקר. ואינו מובן למה ענין זה דוקא ובכל שבועה כתיב כי לא בשרכם כצבאות וכאילות השדה ו

ינקה ד' וממרום שלח עונשן לא לעשות הפקר. ועוד הדמיון בחיות השדה קשה להבין. אך יובן עפ"י 

המבואר בתיקוני זוהר ]זוה"ק וירא ח"א קיט ע"א[ ששאל ר"א לר"ש אביו מי שמת בין י"ג לכ' שנה באיזה 

ר"ש עוונותיו ילכדונו את הרשע דנהי שאין השי"ת מעניש אותו. מ"מ מסלק השגחתו עון מת. והשיב 

ממנו. וכן הוא בכתבי האר"י ז"ל בשער יצ"מ שבס' לקוטי תורה ובס' מחברת הקודש. והנה בס' מורה 

נבוכים ]ח"ג פי"ז י"ח[ כי השגחת השי"ת על האדם באמצעות הדבוק הוא השכל השופע על האדם ובלשון 

קרא שכל ובלשון קבלת חז"ל נקרא נשמה. וזה א"צ ראי' כי הנשמה היא דיבוק אדם להשי"ת כי מחקר נ

הוא חלק אלוה ממעל והוא שורה בהאדם. וכ"כ הרמב"ן עה"ת ]בראשית י"ח י"ט[ שכפי דבקות האדם 

 שיעור השגחת השי"ת עליו: 

אינה מקיימה. כי גוף האדם לא מז( מעתה יובנו דברי ר"א כי אף אחר השבועה אין עון על גוף האדם אם 

קיבל השבועה. וגם על הנשמה אין עונש אם הסיתה האדם לטוב. והגוף אינו מקבל. מה פשעה. ועל 

הגוף אין עונש כנ"ל אך עכ"פ הרי נפסק הדבוק שבין האדם לקונו. ממנ"פ אם הנשמה לא קיימה השבועה 

ו שומע לה הרי הגוף מרוחק מן הרי הנשמה עצמה מרוחקת. ואם קיימה השבועה אלא שהגוף אינ

הנשמה. וכיון שנפסק הדיבוק מסולק השגחת השי"ת מעליו והוא הפקר כחיות השדה שאין להם נשמה. 

וע"כ אין השגחת השי"ת על פרטי בהמות וחיות רק על קיום המין כמ"ש הרמב"ן ]בתורת האדם שער 

כ"כ האדם אם אין הנשמה בו המקרבתו  הגמול[ והרמב"ם ]במו"נ ח"ג פי"ז י"ח[ והחינוך ]במצוה קס"ט[.

להשי"ת. והיינו דנקט קרא בצבאות או באילות שהוא מורה על סילוק הקדושה היא השגחת השי"ת 



כדכתיב בבהמת קודש בעלת מום לאחר פדיון. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל ]דברים ט"ו כ"ב[. כי 

 קדושת קרבן ממנה: ע"י המום בבכור ומעשר ובשאר קדשים במום ופדיון נסתלק

 מכתב מהרב מאיר שמחה בעל משך חכמה ואור שמח

 

 ומהרבנים ,רבה בהתעוררות ב"וכיו מונטיפיורי כמו ,המעש גדולי י"ע אור קוי זרחו הזאת במאה זה אולם

 כי עד כמעט ,שוממותיה ולהסיר ירושלים ולשכלל לבנות ,מגריידיץ אליהו' ור מטאהרן הירש צבי' ר

 שמו הדבר את לקרב בלבם שהיה אותם ואף ,מנגד עמדו הרבה ורבנים .הנלהבים י"ע הדבר התרחב

 ירושלים לבנות שהשביע שבועות' ומהג, הסאה יגדישו שלא מהנלהבים חרדו כי מפני, לפה יד

 ההשגחה הסבה כעת אמנם (.ירושלים בנות אתכם השבעתי פסוק', ב רבה ש"ושיה א ,קיא כתובות)

 שסר וכיון ,ישראל לעם תהיה ישראל ארץ אשר צו ניתן ,רעמא בסאן הנאורות הממלכות באספת אשר

 ספרי) שבתורה מצוות כל כנגד ששקולה ישראל ארץ ישוב מצוות קמה המלכים וברשיון השבועות פחד

 מתי עד" :נאמר זה על ואולי .זו מצוה לקיים יכולתו בכל לסייע איש כל על ומצוה. למקומה (ראה 'פ

 בימי שנגדלו כמו כשושנה ויפרח ויגדל הדבר ויתרחב ת"השי ייתן ואם)ירמיה לא(,  תתחמקי

 האי ארץ ממשלת תחת כעת ואף (ב"ע קידושין) ניידא-דובא ,פרס תחת נתונים היו אשר, ארתחששתא

 בנבואה הנביאים היו שאז ,אמנם הן .עולם של ברומו העומד עניין הוא בטח אז - המתונה בריטניה עם

 מהאי אשר) הנבואה י"עפ שלא היה השני הבית חרבן כמו אולי - יודע מי .אותם מחזקים ,השמים מן

 הנחת יהיה כן - פ"ח מ"ו( בעדיות ,ט"יו התוספות של נועם כדברי ,הארץ קדושת בטלה לא כשגלו טעמא

 אור בהופעת תלוי זה כי ,תחקור אל ממך במופלא אכן .נתינתו כך - וכנטילתו נביאים י"עפ שלא פנה אבן

 שעשו וכמו ,והצניעות הקודש טהרת על יהיו הציבוריים וקניינים הכלליים עניינים כל אשר לראות אלקי

 וזכות יעשה שבכוחו מי כל ,מזה נפטר לא ישראל ארץ ישוב מצוות ,שיהיה איךה יהי אבל .ג"כנה אנשי

 תחזינה ועינינו ועיניהם ,רעה מכל להצילן מושבותיהם מקומות בכל ישראל עמו על תגן הזאת מצוה

 .א"בב אלקיך מלך לציון יאמר בעת ולשמוע לציון בשובו

 דווינסק פה חותם ,ישראל בתשועת לראות המצפה דברי

 כהן שמחה מאיר

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קל עמוד א

ן עצים לעשות פחמין לעשות ברזל בשבת. במקומו של רבי תנו רבנן: במקומו של רבי אליעזר היו כורתי

 יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב.

 כד פרק ישראל נצח ספר

 בר יוסי רבי אמר(, ז, ב ש"שיה'" )וגו ירושלים בנות אתכם השבעתי( "א קיא) דכתובות בתרא בפרק וכן

 הוא ברוך הקדוש שהשביע - ואחת. בחומה ישראל יעלו שלא - אחת, למה הללו שבועות' ג, חנינא



. מדאי יותר בישראל ישתעבדו שלא העולם אומות שהשביע - ואחת. העולם באומות ימרדו שלא לישראל

, הקץ את ידחקו ושלא, הקץ את יגלו שלא - אינך, דאמרן הא' ג, למה הללו שבועות שש אמר לוי ורבי

 אתם אם, אליעזר רבי אמר(, שם" )השדה באיילות או בצבאות. "העולם לאומות הסוד את יגלו ושלא

 וביאור. כאן עד, השדה וכאיילות כצבאות בשרכם את מתיר אני - לאו ואם, מוטב - השבועה את מקיימים

, שלו הסדר בשנוי שיעמוד קשה זה כמו ודבר, העולם מסדר שנוי הוא שאמרנו כמו הגלות כי, זה ענין

 זה פירוד וזהו, האומות מן לשוב בחומה ויעלו, הפיזור מן שיתקבצו דהיינו, השנוי לבטל חפץ הוא ותמיד

 וזה, מדאי יותר בהם ישתעבדו שלא -' הג. ישראל מצד וזהו, באומות ישראל ימרדו שלא - השני. מזה

  .הגלות נשאר יהיה ובזה, האומות מצד

 שאני תדע, ממשכנן שאני ידוע", זרעך יהיה גר כי תדע ידוע( "יג, טו בראשית) אצל למעלה בארנו וכבר

 כמו(, יח, מד ר"ב) מכנסן שאני תדע, מפזרן שאני ידוע. גואלם שאני תדע, משעבדן שאני ידוע. פורקן

 מי תחת הוא והמשכון', ממשכנן שאני' כנגד כי, כאן שנזכרים דברים אלו הם והם. למעלה שהתבאר

 יהיו שלא גזר', משעבדם שאני' וכנגד. רשותם מתחת לצאת באומות ימרדו שלא גזר לכך, בידו שממושכן

 די כי, עליהם יתברך השם שגזר הגלות אל קיום היה לא, כן לא ואם. מדאי יותר בהם משעבדים האומות

 גזר' מפזרן שאני' וכנגד. בשעבוד עליהם יוסיפו לא ולכך, העולם מסדר יוצא שאינו אף הגלות בעצם

 שלא כי; שבועות' ג כאן יש' ג אלו וכנגד. הפיזור בטול והוא, גליות קבוץ שזהו, בחומה יעלו שלא עליהן

 לגמרי האומות יתגברו שלא - השני נגד. באומות ימרדו שלא השביעם - מרשותם ויצאו ישראל יתגברו

 יעלו שלא השביעם, מזה זה יפרדו שלא -' הג נגד. מדאי יותר בהם ישתעבדו שלא השביעם, עליהם

  .בחומה

 בכתוב כי. שבועות שש הם והרי, עצמו בפני ואחד אחד כל" תעוררו ואם תעירו אם, "עוד דרש לוי ורבי

 כפל, אחד כל שבועות שתי הם" תעוררו ואם תעירו אם" לוי רבי ודרש". אתכם השבעתי" פעמים' ג נאמר

 יש הרי, הקץ יגלו כאשר כי, הקץ יגלו שלא - האחת; שבועות שלש עוד הוסיף ולפיכך. שש הרי, לשנים

 קודם הקץ נמצא יהיה ולא, הגלות שם יתברך והשם. נגאל הוא כאילו, לצאת זמנו שידע מי כי. גאולה כאן

 יגלו אל שבתוכם הנביאים היינו' הקץ יגלו אל( 'א קיא כתובות) י"רש ופירש. הקץ יגלו אל ולפיכך, זמנו

' יגלו לא' גם. הקץ יודעים שיהיו עד, עליו לעמוד הקץ בענין יעסקו שלא' הקץ יגלו אל'ש נראה ולי. הקץ

 את להביא פירוש, הקץ את ידחקו שלא וכן. ברור זה ופירוש, הגאולה תהיה הזה בזמן כי בפרהסיא לומר

  .ורחמים תפלה ידי על בזמנו שלא הקץ

 שהוא דבר שום ישראל יגלו שלא, פירוש. סודותיהן יגלו שלא משמע שבסמוך ובמדרש. הסוד יגלו ושלא

 אל חבור לו יש הרי, לאחר סודו מגלה אשר אחד כל כי, זה דבר וטעם. לאומות יגלו לא, אצלם סוד

 האומות תחת ישראל שיהיו ודי. אליו - שלו סוד והוא - שלו סתר גלה שהרי, הנסתר בדבר אף האומות

 הרי, סודותיהן יגלו וכאשר. סתר בדבר האומות תחת ישראל שיהיו ראוי אין אבל, נגלה שהוא בדבר



 הוא וכן, בסמוך עוד יתבאר זה ודבר. ראוי אין זה ודבר, האומות אל חבור להם יש הנסתרים בדברים

  .הזה הפירוש

. הקץ בעניין ישנו שלא הם אחרונות' וג, והגלות השעבוד יבטלו שלא[ הם] הראשונות שבועות' ג כי ודע

 דבר הוא לאומות סודותיהן יגלו ושלא. הקץ אל שייך זה כל, הקץ ידחקו שלא וכן, הקץ יגלו שלא כי וזה

, האומות תחת לגמרי שהם בשביל, לקץ הרחקה זה דבר, לאומות סודותיהן יגלו כאשר כי, מאוד מופלג

 כי. האומות מן יצאו שלא ושלום חס הקץ מרחיק זה דבר ולכך. שלהן בנסתר אפילו לאומות ומתחברים

 האומות תחת הם הרי, הסוד מגלים ואם. האומות בהם שולטים שאין, נסתרת עליונה ממדריגה הוא הקץ

 מרחיקין בזה כי, לקץ הרחקה הוא שלהם מסתורין מגלין שהם זה דבר והנה. שלהם בנסתר אף לגמרי

 את יגלו שלא'ו. הראוי מן יותר הקץ מקרבין שהם, להיפך זה דבר' הקץ ידחקו שלא'ו. מדאי יותר הקץ

 מבטל ובזה, האדם עם הקץ היה כאילו הקץ מגלה אשר וזה, האדם מן נבדל שיהיה צריך הקץ כי', הקץ

  .הקץ אל בטול הם אלו וכל. האדם עם שהוא כך הקץ אין כי. הקץ

 יגלו ושלא, הקץ את ידחקו ושלא, המלכיות על ימרדו שלא השביעם; השביעם שבועות' ד אמר ובמדרש

. כאן עד, ישראל של גליותיהן לקבץ, בא משיח למה כן אם. הגולה מן בחומה יעלו ושלא, שלהם מסתורין

 השבעתי( "ז, ב ש"שיה) שם ועוד. לאומות וסתר סוד שום יגלו שלא, שאמרנו כמו הוא' מסתורין' ופירוש

 בצבא( שם" )בצבאות, "ובארץ בשמים השביעם אומר אליעזר רבי, השביעם במה", ירושלים בנות אתכם

 אומר חנינא רבי; סימון בר יהודה ורבי פפא בר חנינא רבי. צבאות בשתי" בצבאות, "מטה ובצבא מעלה

 אלו" השדה באילות. "צביוני בהם ועשיתי צביוני שעשו אבות אלו" בצבאות, "ובאמהות באבות השביעם

 באילות או. "אות בהם שיש בצבא" בצבאות, "במילה השביעם, אומר סימון בר יהודא רבי. השבטים

 שעשו -" בצבאות, "שמד של בדורו השביעם אמרי ורבנן. איל ודם צבי כדם דמם ששופכים", השדה

 דכתיב הוא הדא, שמי קדושת על דמם ששופכים", השדה באיילות או. "בהם צביוני ועשיתי צביוני

  .כאן עד", היום כל הורגנו עליך כי( "כג, מד תהלים)

 בנות אתכם השבעתי( "ח, ה ש"שיה) כן גם שדרש ונראה, שבועות' בד שהשביעם שאמר זה ובמדרש

 ואם תעירו אם" שידרוש יתכן שלא. השאר אל דומה שאינו גב על אף'", וגו דודי את תמצאו אם ירושלים

' בד שהשביעם אמר שלכך ויראה. שבועות' ד לא, שבועות שש כאן היו כן שאם, שבועות לשתי" תעוררו

 עליו נשאר יהא רק, עליו שמשביעו מדבר יצא שלא משביע הוא אחר את המשביע כי מפני, שבועות

 הוא אשר הענין מן ההסרה כי, שבועות' ד היו זה ומפני. ולאחור לפנים ושמאל ימין נטייה מבלי לגמרי

  .שהתבאר כמו, צדדין' בד הוא עליו

 זה ענין הוא, השביעם שבועות' ג כי שאומר חנינא רבי לדעת( א קיא כתובות) בגמרא דגם לומר ויראה

 - האחד; פנים' בג הוא ההסרה כי סובר שהוא מפני. השביעם שבועות' ג שאמר, אמת דברי תבין כאשר

 לוי רבי וגם. שבועות' ג צריך היה ולכך. ממנו יגרע שלא -' הג. יוסיף שלא - השני. לגמרי בטולו הוא

 לו יהיה ולא, עליו אשר ענין על עומד שישאר השבועה כי, כך דעתו( שם) שבועות שש שהם שאומר



 בשש שהשביעם קאמר ולכך, והמטה המעלה זה אל יצטרף כאשר ששה הם והצדדין. צד לשום הסרה

 אלו וכלל. מופלג טעם יש אחד ולכל', ד הם בשטח שהם הצדדין כי, ארבע שהם שאמר ולמדרש. שבועות

, שהתבאר כמו לזה צריך הגלות כי, והשעבוד הגלות מן יצאו שלא הגלות את יתברך השם גזר כי, דברים

  .ברורים הם אלו ודברים. צד לשום יסור שלא גזר ולכך

 הסדר שומרים שהם, ובארץ בשמים שהשביעם כלומר, ובארץ בשמים שהשביעם אלעזר רבי שאמר ומה

 וכך. שיעבור אחד ואין, יתברך השם גזר אשר את ימירו ולא ישנו ולא, אותם סדר יתברך השם אשר

 שסדר ממה וארץ שמים יוצאים היו שאם וכמו. ישראל על בגלותם יתברך השם שגזר מה ישראל ישמרו

 יתברך השם שגזר ממה ישראל יוצאים יהיו אם וכך, לעולם הפסד היה זה דבר, להם יתברך השם

 באבות שהשביעם סימון בר יהודא רבי שאמר ומה. הגזירה ישנו לא לכך, לישראל איבוד הוא, הגלות

 כמו בטבע רק פועלים אינם והארץ השמים כי, וארץ בשמים שהשביעם לומר אין כי פירוש, ובאמהות

 ואם. האדם על וקשה, האדם טבע נגד הוא הגלות אבל. הסדר שומרים הם ולכך, יתברך השם שבראם

 אמר ולכך. הגלות קושי לסבול קיימת זאת שבועה היה לא, ובארץ בשמים רק משביעם היה לא

 באבות ולכך, ונצרפו ונבחנו, עליהם קשה שהיה אף מקום של רצונו שעשו, ואמהות באבות שהשביעם

 בגלות כי, בלבד באבות שישביעם ראוי אין כי דעתו, במילה שהשביעם חנינא רבי שאמר ומה. השביעם

 במילה ולפיכך, דם שפיכת במילה שגם, במילה שהשביעם אמר ולפיכך. כמים שלהם דם שופכים היו

  .השביעם

 דמים שפיכת רק אינו המילה כי, במילה שהשביעם די לא כי, שמד של בדורו[ ם]השביע רבנן שאמרו ומה

, שמד של בדורו שהשביעם אמר ולכך. מאוד וקשים משונים ביסורים אותו מייסרין היו הגלות אבל, בלבד

 שמד של דורו, תאמר ואם. שמד של בדורו השביעם ולכך, ברזל במסריקות בשרם את מסרקין שהיו

 של לדורו שהיה במדה היינו' שמד של בדורו' פירוש כי, קשיא זה ואין. ישנו שלא השביעם במה עצמן

 של דורו כי. הגלות בענין ישנו שלא אותם השביע מדה ובאותה, שמד של דורו בה דביקים שהיו, שמד

 אף לומר רוצה', שמד של בדורו' פירוש ועוד. משנים היו לא, בגלות המיתה להם שהגיע גב על אף, שמד

 אחד כל אצל הפירוש וכן. בזה משנים יהיו ולא יוצאים יהיו לא, קשה בעינוי אותם להמית רוצים יהיו אם

 :זה להבין ויש, ואחד

Too see more about the  click here  שלש שבועות

 

 

 

 



 

 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב

. וכו' זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים דברים שהיו בו: עבודהמקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה 

אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת 

חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים. רשעים 

ש ברוך הוא. אתאן למקדש ראשון, דכתיב ראשיה בשחד ישפטו וכהניה היו, אלא שתלו בטחונם בהקדו

במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לפיכך הביא 

עליהן הקדוש ברוך הוא שלש גזרות כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר לכן בגללכם ציון שדה תחרש 

 והר הבית לבמות יער.וירושלים עיין תהיה 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר 

אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם  -ו של אותו רשע. אמרו לו: מפני שנהנו מסעודת -להם: אמרו אתם! 

 אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם. -אמרו לו: אמור אתה!  -כולו אל יהרגו! 









































 משה מאמר שלש שבועות עמוד לח לויוא

 

 ויואל משה מאמר שלש שבועות עמוד צט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משה מאמר שלש שבועות עמוד קג לויוא
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 תנד סימן דעה יורה חלק נזר אבני ת"שו

 

 אגדה בדברי תלוי כי הבירור על לעמוד מאד וקשה ז"בזה י"א ישיבת בעיקר עיון מקום יש עוד אך( מ

 רוב גנוזים באגדה כי הדברים העלימו אגדה ובדברי. אתכם השבעתי בפסוק ש"שה ובמדרש' בגמ

 לעמוד עזר אשאל' ומד. מאד מוקשה זו אגדה וגם. הדברים לגלות רצו לא כ"ע ל"ז י"האר ש"כמ הסודות

 בכל הסימן י"שועי :בה' התלוי ההלכה על לעמוד כדי זו אגדה על

 

 תנו סימן דעה יורה חלק נזר אבני ת"שו

 

 יחד בחומה פירש י"דרש שבועה' יהי לא לעלות לכולם רשות יותן שאם ו"נ באות שכתבתי מה דבר( א

. אסור ברשות' דאפי כתב יונתן אהבת שבספר העיר וכבודו חזקה ביד זה אין ברשות ואם חזקה ביד

 זז' הי לא לדינא בעצמו ל"מוהריז והגאון. ממקומם י"רש דברי יזיזו לא בהם כיוצא ואלף. הם דרשה דברי

 :י"מפירש

 

 מכתב מהרב מאיר שמחה בעל משך חכמה ואור שמח

 

 ומהרבנים ,רבה בהתעוררות ב"וכיו מונטיפיורי כמו ,המעש גדולי י"ע אור קוי זרחו הזאת במאה זה אולם

 כי עד כמעט ,שוממותיה ולהסיר ירושלים ולשכלל לבנות ,מגריידיץ אליהו 'ור מטאהרן הירש צבי' ר

 יד שמו הדבר את לקרב בלבם שהיה אותם ואף ,מנגד עמדו הרבה ורבנים .הנלהבים י"ע הדבר התרחב

 כתובות) ירושלים לבנות שהשביע שבועות' ומהג ,הסאה יגדישו שלא מהנלהבים חרדו כי מפני ,פהל

 באספת אשר ההשגחה הסבה כעת אמנם .(ירושלים בנות אתכם השבעתי פסוק ,'ב רבה ש"ושיה א ,קיא

 השבועות פחד שסר וכיון ,ישראל לעם תהיה ישראל ארץ אשר צו ניתן ,רעמא בסאן הנאורות הממלכות

 (ראה 'פ ספרי) שבתורה מצוות כל כנגד ששקולה ישראל ארץ ישוב מצוות קמה המלכים וברשיון

 תתחמקי מתי עד" :נאמר זה על ואולי .זו מצוה לקיים יכולתו בכל לסייע איש כל על ומצוה .למקומה

 אשר ,שתאארתחש בימי שנגדלו כמו כשושנה ויפרח ויגדל הדבר ויתרחב ת"השי ייתן ואם, (ירמיה לא)

 המתונה בריטניה עם האי ארץ ממשלת תחת כעת ואף (ב"ע קידושין) ניידא-דובא ,פרס תחת נתונים היו

 מחזקים ,השמים מן בנבואה הנביאים היו שאז ,אמנם הן .עולם של ברומו העומד עניין הוא בטח אז -

 בטלה לא כשגלו טעמא מהאי אשר) הנבואה י"עפ שלא היה השני הבית חרבן כמו אולי - יודע מי .אותם

 י"עפ שלא פנה אבן הנחת יהיה כן - פ"ח מ"ו( בעדיות ,ט"יו התוספות של נועם כדברי ,הארץ קדושת

 אשר לראות אלקי אור בהופעת תלוי זה כי ,תחקור אל ממך במופלא אכן .נתינתו כך - וכנטילתו נביאים

 אבל .ג"כנה אנשי שעשו וכמו ,והצניעות הקודש טהרת על יהיו הציבוריים וקניינים הכלליים עניינים כל

 על תגן הזאת מצוה וזכות יעשה שבכוחו מי כל ,מזה נפטר לא ישראל ארץ ישוב מצוות ,שיהיה איך היהי



 בעת ולשמוע לציון בשובו תחזינה ועינינו םועיניה ,רעה מכל להצילן מושבותיהם מקומות בכל ישראל עמו

 .א"בב אלקיך מלך לציון יאמר

 דווינסק פה חותם ,ישראל בתשועת לראות המצפה דברי

 כהן שמחה מאיר

 
 

 מהדורת תנינא דף כו ע"ב (האדמו"ר מאסטראווצע) מאיר עיני חכמים

 

 

 סו סימן דעה יורה חלק מלכו ישועות ת"שו



 בוצינא הגדול הרב כבוד, מעלה מעלה יעלה לגאולה סמוך. קוטנא פה ק"לפ א"תרנ מצורע ק"עש יום ה"ב

 . ו"יצ בקאצק י"נר ישראל ה"מו ת"כש תרשישים מגזע קדישא

 לארץ' אפי מבבל העולה מ"הכ דעת ולפי, מלכים' בה ם"הרמב לדברי חש ת"שמעכ ד"ע, ט"אחדשה

, לארץ חוץ שאר על ולא בפרט בבל ארץ על אלא נאמר לא זה שהרי מובן אינו והוא, בעשה עובר ישראל

 לישב שצריכים גמורה לפקידה זאת חשבו לא כי לשוב רצו ולא עזרא בימי נתרשלו שהם אחרי כי והטעם

 י"מא שנגלו טיטוס מגולי שהם הללו מדינות בני אבל, האחרונה פקידה עד הנביא/ נבואת/ נביאת כפי שם

 ק"הביהמ בעוד י"לא שעלו בבל בני שגם ונראה, גדולה מצוה והוא, זה בכלל אינם הארצות בני שאר עם

 הוא מרוטנבורג מ"מהר שחשש ומה, זה בכלל אינם הארצות לאלו י"מא כ"אח כשגלו השני בבית קיים

' הי מרוטענבורג ם"המהר שבזמן כידוע אז' שהי המחלוקת מפני גם פרנסה וחסרון דרכים חשש מחמת

 הפעם עוד שנתעורר תיקי משה ר"הר בימי וצרפת אשכנז ויושבי ישראל ארץ יושבי בין גדולה מחלוקת

 ז"בזה כ"וא בזה דחש מאן לית י"לא מבבל העולה בשביל אבל, נבוכים מורה הספר אודות המחלוקת

 דעת לפי גם אמנם, גדולה מצוה היא ודאי עניות מצד והן הדרכים בסכנת הן לטובה ת"בעזהי שנשתנה

 שלו בתוך העושה כאדם והישיבה הירושה אלא אינו המצוה בעיקר מ"מ ע"למ זאת שחשב ן"הרמב

 אכילת של ע"למ האחרונים המשילו וכבר עתה של ריקנית ביאה על לא ירושתינו תחת' שתהי י"א לכבוש

 מ"ומ, מצוה גמר אינם' והאפי והלישה מצוה לשם החיטים ולקיחת, האכילה היא המצוה עיקר כי מצה

, שכר מקבל מצוה של הפעולה על גם, כמפעלו חסד לאיש גומל נאמר זה ועל, היא גדולה מצוה בודאי

 כי גדולה מצוה שהיא ספק ואין שלימות בו יש מצוה עושי של הדרך על גם דרך תמימי אשרי ונאמר

 שורה השכינה שאין ד"ס דף ביבמות ועיין לנקבציו עליו אקבץ עוד ונאמר, דגאולה אתחלתא הוא הקיבוץ

 בבינונים הן ערך פחותי באנשים הן הגדולה התשוקה שראינו עתה ובפרט, מישראל רבבות משתי פחות

  :רבים ממזכה שהוא חלקו אשרי הגאולה רוח שנתנוצץ לודאי קרוב בלבותם בישרים הן

 אינה אז נתקדש לא עזרא בימי בבל בני מכיבוש שאינו לפי עזה שהעיר ט"מהרי בשם ת"מכ שכתב ומה

 ל"הבע החג ואחר אלו בענינים מיוחד בקונטרס בזה הארכתי כבר, נוטה דעתי כן לא, זו מצוה בכלל

 : אלו ענינים על מיוחד קונטרס לו אשלח פנאי'/ כשיהי' /כשהי

 .קוטנא ק"חופ יהושע ישראל ל"הבע החג בברכת ומברכו ת"הדוש ידידו



Rabbi Moshe Taragin 

 ב-פט עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת דף

 -אמר ליה: הר שנעשו בו נסים לישראל.  -אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא: מי שמיע לך מאי הר סיני? 

אמר ליה: מאי  -הר סימנאי מיבעי ליה!  -אלא: הר שנעשה סימן טוב לישראל.  -הר ניסאי מיבעי ליה! 

דתא דרב חסדא ורבה בריה טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דמעייני באג

הר שירדה שנאה לאמות העולם עליו. והיינו דאמר רבי יוסי  -דרב הונא דאמרי תרווייהו: מאי הר סיני 

שנתקדשו ישראל עליו,  -שנצטוו ישראל עליו, מדבר קדש  -ברבי חנינא: חמשה שמות יש לו: מדבר צין 

שירדה שנאה  -שפרו ורבו עליה ישראל, מדבר סיני  –שנתנה קדומה עליו, מדבר פארן  -מדבר קדמות 

 חורב שמו. -לאמות העולם עליו, ומה שמו 

To see the Aish Kodesh on Chanukah click here 

 אות י איכה רבה )וילנא( פרשה ג

ישב בדד וידום, א"ר שמואל בר נחמן קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמר להם מלך ב"ו =בשר 

ש שחורים ומכסה את ראשו בשק, אמר אף אני עושה כן הה"ד ודם= אבל מהו עושה, אמר /אמרו/ לו לוב

)ישעיה נ'( אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם, ועוד שאל להם מלך ב"ו אבל מהו עושה, אמרו לו 

מכבה את הפנסין, אמר להם אף אני עושה כן הה"ד )יואל ב'( שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם, ועוד 

ושה, אמרו לו מהלך יחף, אמר להם אף אני עושה כן, הה"ד )נחום א'( ה' שאל להם מלך ב"ו אבל מהו ע

בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו, ועוד שאל להם מלך ב"ו אבל מהו עושה, אמרו לו יושב ודומם, אמר 

להם אף אני עושה כן, הה"ד ישב בדד וידום כי נטל עליו, יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה, יתן למכהו לחי 

בחרפה, ר' הוה פשיט קרייה וכד הוה מטי לאילין פסוקיא הוה בכי )שמואל א' כ"ח( ויאמר שמואל  ישבע

אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי, וכתיב )עמוס ד'( כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה 

עושה שחר שחו אפילו דברים שאין בהם ממש נכתבין לו לאדם על פנקסו, ומי כותבן )שם /עמוס ד'/( 

עיפה, )צפניה ב'( בקשו את ה' כל ענוי הארץ וגו' וכתיב )עמוס ה'( שנאו רע ואהבו טוב וגו', למה )קהלת 

י"ב( כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט וגו' והדין יתן בעפר פיהו וגו' וכתיב יתן למכהו לחי ישבע 

 בחרפה.

 

 

 



 קובץ שעורים הקדמה

 

 חובת הלבבות אמונה הכרת הטוב

 שער הבחינה פתיחה -ספר חובות הלבבות שער ב 

 בבאור אופני הבחינה בברואים ורב טוב האלהים עליהם. -השער השני, שער הבחינה 

אמר המחבר, מפני שהקדמנו בשער הראשון אופני יחוד האלהים בלב שלם, והיתה הבחינה בחכמה 

הנראית בבריאות הבורא יתעלה הדרך הקרובה ביותר אל ברור מציאותו, והנתיב הסלול לדעת אמתתו, 

קה אליו, כדי לסמוך כל שער אל מה שהוא דומה לו מן השערים, ולהביא אחר כל ענין התחייבנו להדבי

מה שיאות לו מן הענינים, אשר בהם נתחייב בעבודת האל יתעלה, אשר בראנו לה, כמ"ש החכם: 



והאלהים עשה שייראו מלפניו. ונאמר תחלה, כי טובות האל יתעלה על ברואיו, ואם הן כוללות את כלם, 

וב טוב ה' לכל, רובם כעורים מהכירם ומהבין גודל מעלותם, ואינם משכילים ענינם מפני כמ"ש הכת

שלשה דברים: אחד מהם רוב התעסקם בענין העולם והרבותם נכסים והתאוותם מה שלא יגיעו אליו 

ממנו ומה שנבצר מהם מתענוגיו, ויתעלמו מהביט אל טובות הבורא עליהם, מפני שלבם תלוי בעוצם מה 

מקוים ממלא תאותם והשלמת משאלותם, כי כל אשר יגיעו ממנו אל מעלה, מבקשים מה שהוא שהם 

למעלה ממנו, ודורשים מה שאחריה, ותמעטנה בעיניהם הטובות הרבות, ותקטננה אצלם המתנות 

רעות,  -הגדולות, עד שהם חושבים כל טובה שיש לזולתם כאלו נשללה מהם, ומה שהגיע אליהם ממנה 

ם, ולא יבינו אל פעולות ה' המטיב בהם אליהם, כמ"ש הכתוב רשע כגבה אפו בל ידרוש אין מוצאות אות

אלהים כל מזמותיו. והשני צאתם אל העוה"ז, והם נמשלים כבהמות סכלות וכעיר, כמ"ש הכתוב ועיר 

פרא אדם יולד, והתגדלם בטובות האלהים העודפות, והתגלגלם בהם, עד ששבו אצלם רגילות וידועות, 

אילו הם עצמיות להם בלתי סרות מאתם ולא נפרדות מהם כל ימיהם. וכאשר ישכילו ותתחזק הכרתם, כ

יסכלו טובות הבורא עליהם, ואינם משימים על לבם חיוב ההודאה עליהן, מפני שאינם יודעים מעלת 

הטובה והמטיב בה אליהם. ומשלם בזה לתינוק, שמצאו איש אחד מאנשי החסד במדבר, וחמל עליו 

ויאספהו אל ביתו ויגדלהו, ויאכילהו, וילבישהו, ויתנדב עליו בכל הטוב לו, עד שהשכיל והבין אופני דרכי 

טובתו. ואחר כן שמע האיש ההוא על אסיר, שנפל ביד שונאו והגיעהו אל תכלית הצער, והרעב, והעירום 

דמיו, ויאספהו האיש אל ביתו, ימים רבים, ונכמרו רחמיו על צערו, ופייס לשונאו, עד שהתירו ומחל לו את 

והיטיב לו במקצת הטוב אשר היטיב בו לתינוק, והיה האסיר מכיר בטובת האיש עליו, ומודה עליה יותר 

מן התינוק שגדל בה, מפני שיצא מענין העוני והצער אל ענין הטובה והשלוה בעת שהכרתו בה גמורה, 

הבין מעלת הטובה עליו, אף על פי שהתחזקה  על כן הכיר טובת האיש החסיד וחסדו מאד. והתינוק לא

הכרתו והתישב בדעתו, מפני שהיה רגיל בה מימי נערותו. ואין איש מאנשי השכל מסתפק, שחסדו וטובו 

על התינוק כוללים ונראים יותר, ושהוא חייב בהתמדת ההודאה והשבח עליהם יותר. וזה דומה למה 

ועותיו ולא ידעו כי רפאתים. והשלישי מפני מה שמוצא שאמר הכתוב ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זר

אותם בעולם ממיני הפגעים, ומה שמגיע אליהם מעניני ההפסד בגופם ובממונם, ולא הבינו סיבות אופני 

טובתם בהם ותועלות הנסיון והמוסר להם, כדברי הכתוב אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. 

בות שהטיב להם הבורא, נדבה וחסד, וגזר בהם בצדק, כפי מה שחייבה ושכחו, כי הם וכל אשר להם טו

חכמתו, וקצו בהראות צדקו בהם, ולא שבחוהו בהגלות חסדו עליהם, והביאה אותם סכלותם לכפר 

בטובה ובמטיב בה להם. ואפשר שתביא הסכלות רבים מהם להתחכם עליו במעשהו ובמיני הבריאות 

אל אנשים עורים, הובאו אל בית, מוכן להם בכל תועלותיהם,  אשר בראם לתקנתם. ומה נדמו בזה

והושם כל דבר בו על מכונתו הטובה והותקן על התקון הנאה והנאות לתועלותם וכוונת תקנותם, וזומן 

להם בו עם כל זה כחלים מועילים ורופא חכם לרפאם בהם, כדי שייטיב ראותם. והם התעלמו מעסק 

הרופא, אשר היה מתעסק ברפואתם, והיו הולכים בבית בענין רע  ברפואת עיניהם, ולא שמעו אל

מעורונם. וכל אשר הלכו בבית, נכשלו בדברים המוכנים לתועלתם, ונפלו על פניהם. והיה מהם מי 



שנפצע ומי שנשבר, ורב צערם ונכפלה רעתם, והיו מתרעמים על בע"ה והבונה אותו, וגנו את מעשהו, 

ג רע. וחשבו, כי לא כוון בהם כוונת טובה וחסד, כ"א כוונת הצער והנזק והיה בעיניהם כמקצר וכמנהי

וגרם להם זה לכפר בטובת בע"ה וחסדו, כמו שאמר החכם: וגם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל 

סכל הוא. וכיון שהוא כן, התחייבו אנשי החכמה והמדע להעיר מי שלא הבין טובות הבורא, ולהורות בני 

תרונם בדרך שכלם. כי כמה טובות מנע בעליהם ליהנות מהם וערבב שמחתו בהם חסרון אדם לדעת י

הכרתו אותם וידיעתו מעלותם. וכשמעירים את בעלי הטובות להכיר אופני יתרונם ומגלים להם מה 

שנעלם מדעתם מהם, יגדל שבחם ותרבה הודאתם למטיב להם ויגיעו בזה אל התענוג וההנאה בהם 

ב לעוה"ב. וכבר אמר החכם בענין הזה: דברי חכמים כדרבונות וכמשמרות נטועים בעלי בעוה"ז ולשכר טו

אסופות, דמה החכם דברי החכמים לדרבונות בענין ההערה, ודמה אותם למסמרות נטועים בעלי 

תפיסה, אסיפה וחבור בעבור קיום עניניהם בלבבות וקיום אופני החכמה בהם בנפשות. וכבר פרשו 

בעלי החבורים, בהסתרת "דברי", אשר בתחלת הפסוק, והטעם וכמסמרות קבועים דברי בבעלי אסופות: 

בעלי אסופות, כי הספרים, המחוברים במיני החכמה קיימים עומדים, אין תועלתם נפסקת, ועל כן דמה 

אותם למסמרות נטועים. וצריך שנבאר עתה מענין הבחינה ששה ענינים: הראשון מהם מהות הבחינה 

הב', אם אנחנו חייבין לבחון בברואים אם לא, והשלישי, איך אופני הבחינה בברואים, והרביעי, ואמתתה, ו

כמה מיני סימני החכמה בברואים, אשר נוכל לבחן בהם, והחמישי, איזה מהם קרוב אלינו ואנחנו חייבין 

 לבחן בו יותר משאריתם, והששי במפסידי הבחינה והדברים התלוים בה.

 יהושע רמז יט ילקוט שמעוני

ויתקבצו יחדיו להלחם עם יהושע, א"ר איבו בשם ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי בשלשה מקומות חלקו באי 

עולם על הקדוש ברוך הוא אחד בדור הפלגה ויהי כל הארץ שפה אחת, ומהו ודברים אחדים, דברים של 

בו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' חירופין היו משיחין אחר הקדוש ברוך הוא, ואחד בימי גוג ומגוג יתיצ

ועל משיחו, ואחד בימי יהושע שנא' ויתקבצו יחדו להלחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד, מהו פה אחד 

 שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד

 ילקוט שמעוני תהלים רמז תתלב

ם ישבו לארץ ידמו וגו', החרשתנו ה' ילחם לכם ואתם הוי אלהים אל דמי לך, אתה דומם ואנו דוממי

תחרישון, לכך אל תחרש. אל תחרש ואל תשקוט, עד שאתה רואה עלבון בניך. כי הנה אויביך יהמיון, 

וכה"א הוי המון עמים רבים. על עמך יערימו סוד, מתרעמים ובאים על עמך בשביל שמקיימים את 

על צפוניך, נוטלין עצה על מזבח שלך לעקרו כמה דאת אמר על התורה, שנאמר סוד ה' ליראיו. ויתיעצו 

ירך המזבח צפונה שלא נקריב לך קרבנות: אמרו לכו ונכחידם מגוי, כל זמן שישראל קיימים הוא נקרא 

אלהי ישראל, ואם נעקר ישראל אלהי מי נקרא הוי כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרותו, כל מה שהם 

שנאמר למה רגשו גוים וכתיב על ה' ועל משיחו )כתוב בשופטים ברמז נ"ה(: מתרגשים עלינו בשבילך, 



גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה כיון שבא ונשתתף עמהם בחרבן בית המקדש, אמר ליה 

אתמול מפריח מצות ומעשים טובים, דכתיב מן הארץ  -הקדוש ברוך הוא אתמול אפרוח ועכשיו ביצה 

העצה ההיא יצא אשור, כיון שראה אותם באין לחלוק על הקדוש ברוך הוא פנה ההיא יצא אשור, מן 

מארצו, אמר ליה הקדוש ברוך הוא אתה יצאת מארבע חייך שאני נותן לך ארבע, שנאמר ויבן את נינוה 

 ואת רחובות עיר ואת כלח ואת רסן, ועכשו מכונן כביצה, לפיכך היו זרוע לבני לוט סלה, ללווט: 

 פסחים דף קיז עמוד אתלמוד בבלי מסכת 

רבי עקיבא אומר: חנניה מישאל ועזריה אמרוהו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, הם אמרו לא לנו 

 ומשיבה וכו'.
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 הלכה ג רמב"ם הלכות שבת פרק ב

כשעושים דברים האלו אין עושין אותן לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים ולא ע"י עבדים ולא ע"י נשים כדי שלא 

גדולי ישראל וחכמיהם, ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה  דים, אלא על יתהא שבת קלה בעיניה

אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה שיש בו סכנה שנאמר 

נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם, ואלו המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור עליהן 

 וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אומרהכתוב 

 פרשת וישב פרק לז פסוק כאור החיים בראשית 

ויצילהו מידם. פי' לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה משא"כ חיות רעות לא 

הבחירי ובזה סתר אומרו יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים, והוא אומרו ויצילהו מידם פי' מיד 

 ונראה מה יהיו חלומותיו וגו' כי הבחירה תבטל הדבר ואין ראיה אם יהרגוהו כי שקר דבר:

 ג-הלכה ב רמב"ם הלכות תשובה פרק ה

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם 

אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן 

כירבעם או חכם או א סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו ולא 

גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה, הוא 

תצא הרעות והטוב, כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות  שירמיהו אמר מפי עליון לא

רע, וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה 

שעשה לנפשו וגמלה רעה, הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו', וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו 



דעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב ומ

 אחריו נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה וגו'. 

ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים, וכתיב ראה 

ות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין אנכי נותן לפניכם היום, כלומר שהרש

טובים בין רעים, ומפני זה הענין נאמר מי יתן והיה לבבם זה להם, כלומר שאין הבורא כופה בני האדם 

 ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם.

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג

אמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. וזה ובכאן שורש גדול מאד משרשי ה

שהיותנו היום בחוצה לארץ מונים במלאכת העבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חדש וזה היום יום 

טוב לא מפני חשבוננו נקבעהו יום טוב בשום פנים אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר 

ו יום טוב. ומפני אמרם שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה ראש חדש או קבעוהו זה היום ראש חודש א

יום טוב, בין שהיתה פעולתם זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא בפירוש )ספר' אמור פ"י( אלה מועדי י"י 

אשר תקראו אותם אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות אפילו שוגגין אפילו אנוסין 

וטעין כמו שבאתנו הקבלה. ואנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע היום שקבעו הם ר"ל בני ארץ אפילו מ

ישראל בו ר"ח כי במלאכה הזאת בעצמה מונין וקובעין היום, לא בראיה. ועל קביעתם נסמוך. לא על 

משל  אילו איפשר דרךחשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא. והבין זה מאד. ואני אוסיף לך באור. 

שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות 

, ולא יהיה שם בית דין ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה האומה מכל וכל

ע חדשים אלא לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקב

בתנאים הנזכרים כמו שבארנו. כי מציון תצא תורה ודבר י"י מירושלים )ישעי' ב מיכה ד(. וכשיתבונן מי 

 שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכונה הזאת יתבאר לו כל מה שאמרנוהו ביאור אין ספק בו.


















