


 

RABBI
SHALOM YOSEF DAVID GOTTESMAN

 

עבודת ה‘ כיום
הקשב לקול הפנימי שלך

שנאת חינם-מה זה?

מצוה אחת-צדיק באמונתו יחיה

4 th. Edition. Elad 5777 (2017)

***

***

מהדורה מתוקנת אלעד י‘ מנחם אב תשע“ז



 

RABBI
SHALOM YOSEF DAVID GOTTESMAN

 

עבודת ה‘ כיום
הקשב לקול הפנימי שלך

שנאת חינם-מה זה?

מצוה אחת-צדיק באמונתו יחיה

4 th. Edition. Elad 5777 (2017)

***

***

מהדורה מתוקנת אלעד י‘ מנחם אב תשע“ז



2

להשיג אצל הרב יוסף דוד גוטסמן

הרב יוסף קארו 10/9 אלעד 40800

www.cantorgottesman.com
cantorgottesman@gmail.com

054-8482094

לעילוי נשמת 
מורי ורבי 

הרה"ק אדמו"ר אברהם מנחם דנציגר זצללה"ה זי"ע 

מאלכנסדר
אשר בזכותו הגעתי לאן שהגעתי 

נפטר י"ז אדר תשס"

ת. נ. צ. ב. ה

בס"ד

.

ה



לעילוי נשמת 
מורי ורבי 

הרה"ק אדמו"ר אברהם מנחם דנציגר זצללה"ה זי"ע 

מאלכנסדר
אשר בזכותו הגעתי לאן שהגעתי 

נפטר י"ז אדר תשס"

ת. נ. צ. ב. ה

בס"ד

.

ה

3



לעילוי נשמת 
אבי מורי 

הרה"צ ר' חנוך העינך גוטסמן זצ"ל

אשר גדלני וחנכני 
בדרכי התורה והיראה 

במדבר הרוחני שבאיטליה

נפטר י"א אייר תשל"ח

ת. נ. צ. ב. ה

בס"ד

.

4



5

לעילוי נשמת 
אבי מורי 

הרה"צ ר' חנוך העינך גוטסמן זצ"ל

אשר גדלני וחנכני 
בדרכי התורה והיראה 

במדבר הרוחני שבאיטליה

נפטר י"א אייר תשל"ח

ת. נ. צ. ב. ה

בס"ד

.

תוכן הענינים

עבודת השם כיום
כתובת המחבר .................................................................................................. 2

הנצחות ............................................................................................................. 3

המלצות ............................................................................................................ 6

אודות המחבר ................................................................................................... 11

מבוא ................................................................................................................. 17

                                הקשב לקול הפנימי שלך                                19 

פרק ראשון - מה זה מישרים ........................................................................... 21

פרק שני - הפיתרון לעולם ............................................................................... 24

פרק שלישי - הפיתרון הסופי ........................................................................... 27

פרק רביעי - המקור בתורה .............................................................................. 28

פרק חמישי - נבואה כיום ................................................................................. 33

פרק שישי - איך נדע אם זה מאלוקים ............................................................. 34

פרק שביעי - אסור להחמיר ............................................................................. 37

פרק שמיני - סיום ............................................................................................. 43

                                   שנאת חנם-מה זה?                                         45 

                          מצוה אחת-צדיק באמונתו יחיה                             61

פרק ראשון - פתיחה ........................................................................................ 63

פרק שני - מראי מקום ..................................................................................... 66

פרק שלישי - לשמה ........................................................................................ 70

פרק רביעי - זמן ............................................................................................... 74

פרק חמישי - למה כן ....................................................................................... 78

פרק שישי - למה לא ........................................................................................ 80

פרק שביעי - שכר ............................................................................................ 84

פרק שמיני - עצות ........................................................................................... 86

פרק תשיעי - אסור להחמיר ............................................................................ 89

                           מאמר חטא אדם הראשון-מה זה?                       93

                                  מאמר חטא העגל-מה זה?                           99 



6

בס"ד

7

בס"ד

המלצת כ"ק האדמור מאלכסנדר

הרה"ק ר' אברהם מנחם דנציגר זצללה"ה זי"ע

לכל מאן דבעי.
שלומכון יסגא עד מאוד

אשר  שנים  יובל  כמעט  זה 
אני מכיר את משפחת הבחור 

הי"ו. יוסף דוד גוט 

המשפחה  ראש  אביהם 
ז"ל התהלך  העניך  חנוך  הר"ר 
בקרב מחנינו, כל ימיו היה יושב 
וקיים  התורה,  בלימוד  אוהל 
את מצוות ה' ודקדק במסירות 
נפש על קלה כבחמורה בארץ 

נכר.

ותורה מחזרת אחר אכסניה 
דור  להעמיד  זכה  וע"כ  שלה, 
ישרים ומבורך יושבים באהלה 
נמנה  המוכ"ז  וכן  תורה,  של 
ביניהם, ומכירו אני כירא שמים ויושב בשבת תחכימוני ובעזה"י  יגדל 

לתפארת ישראל.

הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה
אברהם מנחם דנציגר
בהרה"ק אדמו"ר זצללה"ה

מןס
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ב

המלצת ראש ישיבת 'מיר' ירושלים
הרה"ג ר' נתן צבי פינקל זצ"ל

אל מעלת כבוד ראשי 
דפוניבז'  הק'  הישיבה 

שליט"א.

אחדשב"ט

להמליץ  בזה  הנני 
כמר  החשוב  הבחור  על 
נ"י.  גוטסמן  דוד  יוסף 
הק'  בישיבתינו  הלומד 
איותה  ועתה  שנה,  מזה 
ממעיין  לטעום  נפשו 
מים  אין  הזכים,  מים 
בישיבת  תורה  אלא 
ע"כ  המעטירה.  פוניבז' 
אמרתי אספרה בשער, מקצת שבחו בפניו, כי נתקיים בו הוי שקוד ללמוד 
תורה, מתמיד בעמלה וליבו מבין ופתוח, בעל כישרון ונעים הליכות, אשר 
לברכה  יהי'ה  כאן,  ממנו  אנחנו  שנהנינו  ובודאי  לחכמתו,  קודמת  יראתו 

רבה בישיבתכם הק'.

ביקרא דאורייתא 

נתן צבי פינקל

בס"ד
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ומאוד  סת"ם  בכתיבת 
וגם  ההלכות  על  מקפיד 
בתפילותיו יש לו כח לעורר 
ציבור ולרומם אותם. הוא 
נעים הליכות, ומאוד דבוק 
ושואל  שיחי'  ברבותיו 
ולסיים  לדבריהם!  ושומע 
ירא  הוא  התחלה,  מעין 
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הכותב וחותם לכבודה של תורה
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אודות המחבר

אודות המחבר

מאמר שפורסם בעיתון "המשפחה" תשנ"ט

בעולם  המפואר  הכנסת  בית  עם  יהודי  בתוכן  דלה  קהילה  פירנצה, 
זיכרונות ילדות של הרב יוסף דוד גוטסמן, בן לניצול מחנות הריכוז. סיפורים 
על יום כיפור בו המתפלל העשירי הולך באמצע התפילה ל... מסעדה. על 
חלום מרגש שהתגשם ביום הייארצייט במחנה הריכוז ועל הרב דוד גוטסמן 
חזן מעולה שחזר לאיטלי'ה להקים בה את הכולל הראשון אחרי 2000 שנה 

שוב מהדהד קול התורה באיטלי'ה.

 "עד גיל אחת עשרה לא ידעתי יותר מפרשת לך לך וקצת תפילות מה 
טובו ועוד..., כן, זה הי'ה המצב בפירנצה שבאיטלי'ה. היום המצב אינו יותר 
טוב..." חזותו של הרב יוסף דוד גוטסמן, איננה מסגירה את שנות ילדותו 
החריגות בהרבה מאלה של אברך רגיל כמו שהוא נראה. אברך רגיל, אמרנו 
אבל גם כיום הוא אינו אברך סטנדרטי מן השורה, לא שהוא פחות חלילה, 
מכירים  אנחנו  גם  כאן,  יש  חידוש  מה  שתאמרו  כמובן  יותר.  הרבה  הוא 
אברכים כאלה ואחרים, שאינם סטנדרטיים, וכי על כולם תכתוב כתבה אלא 

שר' יוסף דוד עומד היום בפני סגירת מעגל, אך בל נקדים את המאוחר.

 פירנצה או פלורנץ בשמה הידוע יותר, עיר ואם באיטלי'ה בירת חבל 
טוסקנה בצפון המדינה. עיר מהעתיקות בעולם )כ2400 שנה( וללא ספק 
מהגשר  החל  ביותר.  כייחודיים  נחשבים  מאתריה  רבים  בתבל.  מהיפות 
את  החוצה  ארנו  הנהר  על  שנוטה  וקיו,  הפונטה  שנה,   650 בן  העתיק, 
בבית  וכלה  פיטי,  הפלאצו  המפורסמת  לאומנות  לגלריה  ומוביל  פירנצה, 

הכנסת שעליו עוד נרחיב בהמשך.

 בכלל, פירנצה אינה חסרה בשרידי אדריכלות ופיסול מדהימים ביופיים 
גם במוזיאונים שבהם משופעת העיר תמצאו אוסף מהגדולים בעולם של 
חפצי אמנות נדירים ויקרי ערך. השמות: מיקל אנג'לו, טיציאן, רובנס, לאונרדו 
דוינצ'י ורפאלו מהווים אך רשימה חלקית של גדולי האמנים שיצירותיהם 
מי  של  נשימתו  את  לעצור  בכדי  בלבד  בהזכרתם  ויש  בפירנצה,  מוצגים 

שאפילו רק מתחיל להתעניין באומנות.
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 גם במדעים אין לפירנצה מה להתבייש. גלילאו גלילאי, מי שהמציא 
וטען שכדור הארץ סובב  )-מדחום(  את הטלסקופ )המדעי(, הטרמומטר 
את השמש, היה בן העיר. אחת האוניברסיטאות הראשונות בעולם נוסדה 
ה'ביבליוטקה  האיטלקית,  הלאומית  הספרייה  ואף   ,1321 בשנת  בפירנצה 

נאציונלה', שוכנת כבוד בעיר. בקיצור, עיר מרתקת.

 בעיר הזאת נולד ר' יוסף דוד כבן למשפחה חרדית יחידה. עיר עשירה 
כך,  ענייה, דלה ממש. עד כדי  ענייה ביהדות. לא רק  בחפצי אומנות, אך 
הוא  בעיר פסולה לחלוטין.  העניך שהמקווה  ר'  אביו  שבבואו לשם מצא 
הביא על חשבונו רב מאנגליה שיסדר את הטעון תיקון, אך לאחר שסוף 
סוף המקווה הייתה כשירה כדת וכדין, החליט הממונה מטעם הקהילה על 
המקווה, שהשינויים אינם אסטטיים, וכן ששימוש במי גשמים אינו היגייני, 
והרס את התוספות שעשה הרב וכן רוקן את הבור ממי הגשמים. כך ירדה 
כל ההשקעה לטמיון. המקווה הכשרה הקרובה נמצאת במרחק של ארבע 

שעות נסיעה ברכבת בכל כיוון...

של  הכנסת  בית  למשל,  הכנסת  בית  היחידה.  הדוגמא  לא  עוד  וזו   
פירנצה הוא אחד המפוארים בעולם, דגם שלו אף הוצב בבית התפוצות. 
יהודי שתרם לכך מיליון  וחמישים שנה ע"י  נבנה לפני מאה  בית הכנסת 
העין  תשבע  לא  אשר  כאחד  ומהמם  מרשים  מבנה  איטלקיות.  לירות 
מלהביט בקישוטיו, בפרחיו ובפיתוחיו, בסגנון איטלקי מובהק, כיאה לבית 

מקדש מעט שעתיד לעלות ולהיקבע בארץ ישראל.

 אך אבוי, ועוגב ניצב במזרח הבית הזה מימין לארון הקודש. לא בכדי 
לנגח דוגמת הרפורמים אלא פשוט עמ-ארצות הרי גוי מנגן בו אמרו ראשי 
השימוש  ע"י  שנגרם  השבת  חילול  אודות  כששאלם  העניך  לר'  הקהילה 
הם  "טוב"  שמעו  לא  כלל  הם  לעכו"ם  אמירה  על  התפילות  בזמן  בעוגב 

הסכימו "לכם האשכנזים יש מנהגים אחרים, אצלנו, זה המנהג שלנו"!

 לבסוף הם הסכימו להתפשר השבת תשמר כהלכתה אבל בחגים אי 
ויתר ר' העניך  יו"ט שבליווי האורגן, בלית ברירה  אפשר לוותר על העונג 
בגדר תפסת מועט תפסת, ואולי גם שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע.

 עבר זמן והגיע יו"ט שחל בשבת. מה עושים? בני הקהילה טענו שיו"ט 
דוחה שבת ולכן יש לנגן, ר' העניך טען כמובן שבכל פנים שבת, ועליהם 
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לכבד את התחייבותם שלא לנגן בשבת. אך הם היו הרוב, והיום מנגנים גם 
בשבת שחל בו יו"ט.

כשהתירוץ  יהודי,  סטנדרט  לכל  היו מתחת  הקהילה  ענייני  גם שאר   
הכללי הוא: "כך המנהג שלנו!".

 בשר כשר ניתן להשיג רק במחלקה 'הכשרה' שבאחד האטליזים הגויים. 
הבשר מונח פתוח ללא חותמת כשרות וצריך לסמוך על הקצב הגוי...

 בני משפחת גוטסמן היו נוסעי עד מילאנו בכדי לקנות בשר כשר פעם 
בכמה חדשים לכל התקופה, נסיעה של כמה שעות ברכבת. קרה לא פעם 
שחברת הרכבות האיטלקית החליטה לשבות, כדרכם לעיתים קרובות, וכל 

עשרות הקילוגרמים של הבשר הכשר התקלקלו בדרך.

 והבורות בכלל חגגה. על ר' העניך היה לשכנע אשא שבאה בטענות 
למה אין מצרפים אותה למניין, להתמודד עם כהן מחלל שבת הנשוי לגויה 
ובא בטענות מדוע לא נותנים לו לעלות בתורה ולדוכן, ועוד הרבה מקרים 

דומים.

 וכל זה נובע מההזנחה בבסיס החשוב ביותר להמשך קהילה יהודית, 
בחינוך.

 ילדי המשפחה נחשבו לפלא, כי הם ידעו לקרוא בלשון הקודש....

לפי  רק   – יהודי  היהודי.  בבית הספר  דוד  יוסף  ר'  ב' למד  כיתה  עד   
השם. לא רק שלא לימדו מאומה על יהדות, אלא שגם לא כל הילדים היו 
יהודים. ומשום כך החליטה משפחת גוטסמן לשלוח את ילדיה לבי"ס גוי. 
כך לפחות הם ירגישו שהם שונים, הם יהודים. בבית הספר היהודי הם עוד 
ויוקרתי מאוד,  פרטי  היה  בית הספר שנבחר  יהדות.  שזו  עלולים לחשוב 
חלק מהילדים היו מבתים קתוליים והיו להם שיעורי דת נפרדים, ולחלק 
גוטסמן  משפחת  לבני  רק  פרטיים,  שיעורים  גם  היו  הפרוטסטנטי  השני 
לא היו שיעורי דת, וכשכן נכנסו לשם בלי משים ושאלו שאלות מיותרות 

נשלחו מייד הביתה כדי שלא יפריעו.

חב"ד  של  הקיץ  מחנה  היתה  קיבלו  שהילדים  היחידה  היהדות  מנת   
באיטליה.
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 אבל כמובן שאי אפשר להמשיך כך לאורך זמן. בהשגחה פרטית היה 
ר'  בין  שהיה  לוויכוח  עד  בגייטסהעד,  לישיבה  המכינה  ראש  גרונר,  הרב 
העניך ליהודי אחר מה יותר חשוב, התורה או הביזנס. ר' היניך גרס כמובן 
על  וכששמע  מעשיו,  ומה  הוא  מי  התעניין  גרונר  הרב  קודמת.  שהתורה 
בעיית החינוך של ילדי משפחת גוטסמן, הציע לר' העניך כי ישלח את ילדיו 
לגייטסהעד, והוא ידאג להם בעוד הם מקבלים חינוך חרדי ב'בורדינגסקול' 

– בית הספר החרדי במקום.

 ר' העניך קיבל את ההצעה, אל אף הקושי שבדבר, לנתק ילדים רכים 
מכל,  החשוב  הוא  הילדים  שחינוך  לעקרונותיו  נאמן  אך  אימם,  מסינר 
הסכים בלית ברירה אחרת. "בהתחלה היה לי מאוד קשה" אומר ר' יוסף 
דוד, "כמעט ולא ידעתי מה זו יהדות אמיתית, בקושי ידעתי 'אלף בית' אך 

בסיעתא דישמיא הצלחתי להתקדם, ואף להמשיך בישיבה".

נשלחו  והבנות  קדושות,  בישיבות  זאת  בעקבות  התחנכו  הבנים   
לסמינרים. לאחר פטירת האב ר' העניך עברה האם לגור בקנדה, וכך עזבה 

המשפחה החרדית היחידה את פירנצה.

 לכאורה סתימת הגולל על היהדות במקום... והמצב שם באמת קשה. 
כיום יש בקהילה רק שלוש משפחות, כל השאר רווקים....

 אך מן השמיים רצו אחרת.

 לאחר שנות לימודיו בישיבות שונות בחו"ל ובארץ, נישא ר' יוסף דוד 
לבת איטליה, והקים את ביתו בירושלים, בית של אברך רגיל כמו כולם. אך 

כבר הדגשנו בתחילת הכתבה שרק לכאורה.

את  שמה  ישע  ור'  גולדשטיין  מרדכי  הרב  הקימו  שנים  מספר  לפני   
ארגון אברכי איטליה, חברי הועד הם ר' יוסף דוד גוטסמן, ר' משה שמה 
ור' מיכאל איו. בארגון מאוגדים כ15 אברכים כולם יוצאי איטליה כמובן, 
ומטרתו עזרה לאברכים ובחורים איטלקיים בארץ, וסיוע ליהדות איטליה 

במקומה באופן כללי.

 כבר לאחר זמן קצר הם התחילו בפעילות אינטנסיבית לטובת אחיהם 
בגולה, והרב גולדשטיין יצא לכהן כרב קהילת פירנצה, שמשרתו התפנתה 
אז. אך בעקבות חילוקי דעות בינו ובין ראשי הקהל, הוא התפטר מתפקידו.
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דוד,  יוסף  ר'  ע"י  המנוהל  אברכים,  כולל  במילאנו  נוסד  במקביל   
ושהתוכנית היא שקבוצות של אברכים איטלקיים מהארץ יוצאות לשלושה 
ההנהגה  אותם.  מחליפים  ואח"כ  בכולל,  ללמוד  בכדי  פעם  כל  שבועות 
הרוחנית של הכולל נתונה בידי כ"ק האדמו"ר מביאלה שליט"א. רבה של 

לוגנו בשוויץ האיטלקית, שאף מגיע מידי פעם למסור שיעורים.

 הכולל מתוקצב ע"י ועד של יהודים מקומיים ואי אפשר לא לפרסם 
עושי מצוה אלה אשר תומכים בהונם במקום תורה זה, ה"ה נורי מוהדב, 
לאונה סויד, האחים סוללי, ואליעזר כהן, מנדי נצר זצ"ל מ.דויטש, ומזכיר 

הועד הרב סיגלמן זצ"ל.

 אך הכולל במילאנו הוא רק ההתחלה, השנה נפתח ביוזמתו של ר' יוסף 
דוד כולל נוסף, ברומא – בירת איטליה. כמו כן מתוכנן תוך שבועות אחדים 
סמינר ראשון מסוגו באיטליה, ע"י ארגון ערכים מהארץ, יזום אף הוא ע"י ר' 
יוסף דוד. אך הוא מזהיר אותי לא לתת לו את כל הקרדיט. "הרב לאראס, 
הרב הראשי של מילאנו מסייע הרבה, ורק בגללו הצלחנו. גם הרב קסין 
מירושלים וראש המדרשה הספרדית עוזר הרבה, ומגיע לו יישר כח על זה."

 זוהי בעצם סגירת המעגל עליה דיברנו בהתחלה. אך אם נתבונן יהיה 
יותר נכון לומר פריצת מעגל הקסמים בו הייתה יהדות איטליה נתונה עד 

כה.

 ולסיום עוד צימוק קטן.

)הוא למד בבי"ס  יוסף דוד הניחן בקול ערב, ומשמש כחזן בעכו  ר'   
יוצא לסיבובו הופעות באיטליה, בפירנצה יתקיים  לחזנות, ובעל תעודה(, 
בליווי  ובמילאנו  בליוורנו  יופיע  גם  הוא  בבית הכנסת המפואר.  הקונצרט 
המקהלה של הרב מריו פינסקי, המנצח של איגוד המקהלות של טוסקנה. 
)הוא מגלה סוד קטן: בקרוב הוא יפיק קלטת עם חזנות קלה, וגם ניגונים 

איטלקיים כשהמילים בעברית.(

 אני שואל אותו האם הקונצרט מהווה מבחינתו גם איזו סגירת מעגל?

 "לא. סגירת המעגל היחידה והחשובה היא, שיש שוב תורה באיטליה!"
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מבוא

 אני כולי הודאה לה' על שחנני לכתוב ספר חידושיי זה בעזרתו, אתה 
חונן לאדם דעת.

ועוד  ניסיון החיים,   רוב הדברים הם דברים שה' נתן לי להבין מתוך 
כמה דברים שקראתי בספרים וששמעתי מרבנים ודרשנים חשובים בכמה 

מקומות.

 אני מקווה שהדברים האלה גם יהיו דרך בחיים לאנשים שהיום נבוכים 
מאוד בחיפוש דרכם בעבודת ה'.

 בזמנים האלה של ביאת המשיח השקר שולט, וגם אצל החרדים אין 
בדרכו  להמשיך  ודעת  כוח  לי  יתן  וה'  בזה.  ודי  האמת,  את  למצוא  איפה 

ולהפיץ ספרים, ולהגדיל תורה ולהאדירה.

 צריך לציין שמה שכתבתי בספר על חטאים שעשו צדיקים נשגבים, 
כמו אדם הראשון שנברא ע"י ה' וכן הרבי מברדיטשוב, אינם חטאים ממש. 
זו מצווה לעשות  לפי מדרגתם, מעין חטא, שבשבילנו תהיה  הם חטאים 
אותו, אבל במדרגתם הנשגבת הם חטאו ונענשו עליהם, ועלינו ללמוד מהם, 

ולא לעשות מעין אותן טעויות.

חשוב להדגיש שאני לא פוסק בספר זה הלכות, וכל אחד ידאג למצוא 
את הדרך הנכונה בעזרת פוסקי הדור. אני מנסה, דרך חיבור זה, לתת לכל 
איש כלים להבין את עומק העניינים ולתת לו כלים לשאול, וגם אולי למצוא 

מענה לקושי בעבודת ה' היום.

תודות לרב אהרון מיכאל הי"ו על הקלדת חומר מורכב זה, לרב ישעי'ה 
פורטנוי שליט"א ולרב אברהם אוחנה שליט"א והרב אליעזר שווב שליט"א 

שעברו על ספר זה והביעו דעתם.

תודה מיוחדת לאשתי האהובה נאוה שתחי' על הסבלנות במשך זמן 
כתיבת ספר זה שדרש ממני את כולי.

 שלום יוסף דוד גוטסמן

 אלעד תשע"ז



Elad 5777 (2017)

RABBI
SHALOM YOSEF DAVID GOTTESMAN  
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פרק ראשון

פתיחה

בגמרא במסכת מכות )דף כ"ד ע"א( נאמר:

למשה:  לו  נאמרו  מצות  עשרה  ושלש  מאות  שש  שמלאי  רבי  "דרש 
שלש מאות וששים וחמש לאוין, כמניין ימות החמה, ומאתים וארבעים 

ושמונה עשה, כנגד איבריו של אדם וכו'... 

 בא דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' וכו'.

 בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר "כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני 
וחיו". 

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אימא דרשוני בכל התורה כולה? אלא בא 
חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: "וצדיק באמונתו יחיה".

רש"י במקום כותב: 

שבתחילה היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול מצות הרבה, אבל דורות 
האחרונים לא היו צדיקים כל כך, ואם באו לשמור כולן אין לך אדם 
שזוכה, ובא דוד והעמידן כו' כדי שיזכו, אם יקיימו אחת עשרה מצות 

הללו. וכן כל שעה, דורות של מטה הולכין וממעטין אותו. 

ואני מוסיף: מה שכתוב בתהילים )קל"א( "לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא 
הקשים  האלה  בדורות  שבעיקר  אומר  ובנפלאות ממני",  בגדולות  הלכתי 
של זמן התחלתה דגאולה ה' נתן לנו מצווה אחת, ורק אחת, ואם עושים 
נקרא  הוא  אחרים  בדברים  רשע  הוא  אם  ואפילו  נקראים צדיקים.  אותה 

צדיק ויחיה, ואם הוא לא צדיק באמונה הוא לא יחיה.

וצריכים להיות באמת צדיק באמונה לפי כל הכללים, כמו שכתוב מי 
שיש לו לאכול היום ודואג מה יאכל מחר הוא מקטני אמונה.

אני לא בא כאן לתת פתחון פה לאנשים להגיד: עד עכשיו שמרתי הרבה 
מצוות אבל מהדברים הללו אני מבין שאין צורך בזה כלל ואני אשמור רק 

מצווה אחת.
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לא זו הכוונה!!

כמו שכתבתי בספר שלי "הקשב לקול הפנימי שלך": 

יש לנו שולחן ערוך וזה חשוב אבל זה לא פיתרון מספיק כיוון שהשולחן 
או  בירושלים  גדל,  הוא  איפה  תלוי  והכל  האדם  מצב  לפי  הוא  ערוך 
בדרום אפריקה, האם הוא בעל תשובה או חרדי מבטן, האם הוא יוצא 
לעבוד או שהוא לומד, בריא או חולה, יש לו עול פרנסה כבד או שאין 
לו, והאם הוא עלול להפסיד הרבה כסף במצב הזה או לא, אז אם כך 
איך אדם יכול לדעת מהי הדרך הנכונה ומתי? הרי גם השולחן ערוך 
מתאימה  פסיקה  איזו  לדעת  אפשר  ואי  האדם  של  המצב  לפי  כתוב 
למצב המסויים הזה, האם כדי לדעת מה לעשות צריכים באמת להיות 

גאון?

ראש ישיבת "אש התורה" בירושלים, הרב נח ווינברג זצ"ל, בספרו 48 
דרכים לחכמה דרך English( 34( כתב:

אנחנו לא יכולים פשוט להסתכל על מה שקורה בחוץ כדי לדעת מה 
נכון לעשות אנחנו חייבים לבדוק את זה בעצמינו אנחנו צריכים סדרה 
של הלכת פסוקות שידריכו אותנו אבל זה לא מספיק כיוון שמצבים 
מצב  כל  על  ולדבר  להיפסק  יכולות  לא  ההלכות  הזמן.  כל  משתנים 

שיהיה. 

אך באמת אני לא בא לפסוק הלכות. אני בא להבהיר את המצב הנורא 
שאנחנו חיים בו היום, עם פריצות בתוך הבית )אינטרנט( ובחוץ )פריצות(. 
הגשמיות גוברת, עבירות איומות נמצאות בכל פינה וכו', ולפי מה שהבהרנו, 

המצב קובע את ההלכה.

הפנימי  לקול  "הקשב  שלי  מהספר  פסקה  עוד  פה  להביא  רוצה  אני 
שלך": 

מירושלים  שליט"א  טולידנו  יהודה  מהרב  ואור  חיים  בספר  ראיתי 
שהן  מצוות  שעושה  שבנאדם  ציטוטים  ומביא  כותב  והוא  תובב"א, 
מתעסק  הוא  מעורטלת,  שלו  הנפש  את  משאיר  שלו  במדרגה  לא 
ברוח ונשמה ואז הרוח והנשמה והנפש מתרחקים לאט לאט זה מזה, 
והגוף נשאר גס והרוח והנשמה עולים ממדרגה למדרגה ולא זה רצון 
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הבורא. לפי רצונו, הנפש שהיא החלק הבהמי הכי נמוך חייבת לעלות 
עם הרוח והנשמה לאט לאט במדרגות ובמעלות התורה ורק אז הגוף 
מתעלה, ואם לא, הגוף נשאר שפל וערירי ונוצרת כבדות בעבודת ה' 

ואין שמחה וזה נגרם ע"י היפרדות של שלושת החלקים.

הוא  אם  שלו.  המדרגה האמתית  מה  לדעת  אחראי  אחד  כל  זה,  לפי 
מקיים מצוות שקשות לו מאוד, עדיף שלא יקיים אותן. אם הוא ידאג לקיים 
מצוות במדרגה שלו, בשמחה ולשמו, לאט לאט הוא יעלה את הנפש ויוכל 
י'( "ישרים דרכי ה' צדיקים  י"ד  לחזור לעשות אותן. וכמו שכתוב )הושע 

ילכו בם ופושעים יכשלו בם".

הסוד להצלחה בעבודת ה' הוא תמיד לנסות לקיים מצוות שהן ברמה 
נשגבות  ונגיע למדרגות  נלך לאט לאט  כך  גבוהה ממה שנוח.  יותר  קצת 

שלא חשבנו שנגיע אליהם, בלי סכנה ליפול.

בדיעבד. צריך לשאוף  צריך לזכור שהמצב הזה של מצווה אחת הוא 
להגיע למצב של לכתחילה, ולשמור כול המצוות, אבל בכל זאת – זה המצב 

כיום.
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פרק שני

מראי מקום

בספר "תורת העולה" לרמ"א ז"ל - חלק א - פרק ט"ז, כתוב:

לתורה  ששם  מי  על  טען  אמנה  ראש  בספרו  אברבנאל  הרב  כי  "ואף 
לדבריו  אין  התורה  בכל  להאמין  צריכין  אנו  שהרי  ועיקרים  שרשים 
שורש ועיקר בזה כי כן מצינו ז"ל אמרם פרק אלו הן הלוקין )מכות 
על  והעמידן  ישעיהו  בא  עשר  אחד  על  והעמידן  דוד  בא  ע"א(  כ"ד 
ד'(  ב'  )חבקוק  שנאמר  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  עד  כו'  ששה 
וצדיק באמונתו יחיה הנה אלו הנביאים הראשונים עשו כללים לתורה 
וכללו כל התורה במקצת המצות כמו חבקוק שהעמידן על אחת והוא 
האמונה שכולל מצות הרבה וכדרך שאמרו ז"ל )שבת ל"א ע"א( שהלל 
לחברך  לך  דסני  מה  והוא  אחד  רגל  על  התורה  כל  גר  לההוא  למד 
וכן עשו האחרונים  לא תעביד והוא כלל התורה ואידך פירושא הוא 
אמיתתן  על  העיקרים  אמונת  ענין  והוא  האמונה  ענין  לנו  בארו  ז"ל 
ובזה יקרא מאמין ובכפירת אחד מהן נקרא כופר בעיקר כמו שכתב 
ולכן אין להשגיח כלל  )בפי' המשניות סנהדרין(,  הרמב"ם פרק חלק 
עינינו  נגד  תמיד  תהיה  הטהורה  והמנורה  ז"ל  הברבנאל  בדברי  בזה 

להאיר לנו ענין העקרים בדרך שנתבאר.

שכתב  כמו  בקיצור,  וז"ל  חן  חכם  פי  בדברי  שם  העלה  והמהרש"א 
הרמב"ם מעיקרי האמונה כשיקיים מצוה אחת מאהבת ה' כראוי ובלא 
שום השתתפות כוונה אחרת מכוונת העולם בשום פנים זוכה על ידי 
זה לעולם הבא. ועל דרך זה אמר בכאן כי נתן לנו השי"ת תרי"ג מצות 
ובא הריבוי מצד המקבל כי מצד הקב"ה הנותן כולם כמצוה אחת הן. 
ואמרו במדרש כל הדברים דיבר ה' ומה תלמוד לומר אנכי ולא יהיה 
לך מלמד שעשרת הדברות בדבור אחד אמר מה שאי אפשר לבשר 
יהיה לך"  ו"לא  "אנכי" שהוא אמונת היחוד  כי במצות  כן.  ודם לומר 
שלא לשתף שם שמים ודבר אחר נכלל בהן כל העשין והלאוין. אלא 
הריבוי.  ענין  לו  בא  מצדו  ובזמן  בחומר  מוטבע  שהוא  מצד  שהאדם 
ועל כן אמרו כי כל המצות נכללו בעשרת הדברים. ועשרת הדברות 
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הם נכללו כולם במצות האמונה שהוא השורש ומקור לכולם. ועכשיו 
שנברא האדם לא נברא אלא לכבוד המקום שנאמר לכבודי בראתיו 
שיעשה מצות בוראו. וכיון שתכליתו ותכלית התורה הוא בשביל כבוד 
המקום על ידי זה מה שהאדם מכוין בכל עניניו בשביל כבוד המקום 
המיוחד הרי זה מעלה אותם אל בחינת הנותן שזהו "אנכי" ו"לא יהיה 
לך". ושני המצות הם אחת שזהו אנכי ה' לבד ואין זולתי: ונמצא דכל 
התורה עם כל מצותיה נכללים כולם בכוונת הלב שהוא האמונה בה' 
אחד. וכיון שהלב הוא שורש כל התרי"ג מצות והרי השי"ת כבודו גם 
כן נקרא "לב" שהוא "לבן של ישראל" ולכך העושה מצוה אחת בשביל 
כבוד ה' לבד הרי זה כקיים את כל התורה כולה. כי כיון אל השורש 
העיקר כמו שהם אחת מצד הנותן ב"ה ונתקבל מלב אחד אל השי"ת 

שהוא אחד ולבן של בני ישראל הוא מתייחד לו:

אדרת אליהו על דברים פרק י"ד פסוק א' 

בנים אתם לה' אלהיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים 
בנים ואם לאו וכו' דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר בין כך ובין כך קרויים 
בנים שנאמר )ירמיה ד', כ"ב( בנים סכלים המה, ואומר )ל"ב, כ( בנים 
לא אמון בם, ואומר )ישעיה א' ד( זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר 
חי  א-ל  בני  וגו'  עמי  לא  להם  יאמר  אשר  במקום  והיה  א(  ב,  )הושע 
)קידושין ל"ו ע"א(. 'בנים סכלים', אף שלא למדו תורה נקראים בנים. 
'לא אמן', אף שאין להם מעשים, כי בא חבקוק והעמיד על אחת 'וצדיק 
באמונתו יחיה' )מכות כ"ד ע"א(, ואף שעשו עבירות נקראו בנים וכו'.

ספר פתח האהל פירושים למילה בראשית 

לי  תיתי  אמר  מהם  שאחד  בגמרא  לברכה  זכרונם  לרבותינו  מצינו 
על  והעמידן  דוד  בא  מכות  במסכת  גם  וכו',  פלונית  מצוה  דקימית 
וזהו  יחיה,  באמונתו  וצדיק  אחת  על  שהעמידן  חבקו'ק  עד  וכו',  י"א 
דסמיך לה, יראת ה' טהורה עמדת לעד, דהינו כיון שיזכה אדם ליראת 
לו באמונתו  די  וכל  ה' טהורה דהינו בלתי חטא, שישמר עצמו מכל 
שיזכה ויחיה בה, וזהו משפטי ה' אמת, דהינו כל משפטי ה' הם אמת, 
על דרך מה שאמר חבקוק הנזכר, וזהו צדקו יחדו כי באמונתו נוספת 

על יראתו כנזכר, כאלו קים כל משפטי ה', וזהו צדקו יחדו וכו'.
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שו"ת חתם סופר חלק חו"מ תשובה סא 

ופירש"י ]ד"ה והעמידן[ שתחלה היו צדיקים כ"כ והיו יכולים לקבל 
עליהם עול מצות הרבה אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כ"כ ואם 
באו לשמור כולם אין לך אדם שזוכה ובא דוד והעמידן על י"א שיזכו 
אם יקיימו עכ"ל, א"כ מבואר שאלו הי"א הם החמורים שבתרי"ג אשר 
א"א בלעדן, לכן החליף התרי"ג בהם והלואי וישמעו. וא"כ פשוט כשם 
מתקרייא,  ועבריין  רשע  מהנה  אחת  על  בזדון  יעבור  אם  שבהתרי"ג 
ה"ה ומכ"ש בעברו על אחת מהנה הי"א, והנה בתוכם לא ירד לאומנותו 
של חבירו, ש"מ דאיסורא איכא ורשע נמי הוה. ומה דקאמר התם הולך 
תמים זה אברהם ופועל צדק זה אבא חלקיהו, לאו למימרא דאי לאו 
עביד כאברהם ואבא חלקיהו לאו מעליותא הוא, אלא שאברהם היה 
צדק  פועל  היה  חלקיהו  אבא  וכן  התמימות,  בתכלית  בתמים  ההולך 
וקורא על שמם כמו שקורא במס' שקלים  בתכלית הצדק האפשרי, 
)פ"ה מ"א( להממונים שבבהמ"ק על שם הצדיקים שבהם, ה"נ כן הוא, 
ולעולם מי שהולך בתם אע"פ שאינו כ"כ כאברהם אבינו מ"מ איננו 
עבריין, אך מי שהלך בהיפוך מתמימות והוא המתעקש רשע הוא בלי 
ספק, וכן לענין פועל צדק וכן כולם, א"כ ה"ה לא עשה לרעהו רעה 
דמנה בהדייהו ומפרש לה שלא ירד לתוך אומנותו של חבירו, הא אם 
ירד רשע נמי הוה. ולא עוד אלא שמשמע שהוא חמור משארי דקחשיב 
התם, מדקרי להו לצדיקים בשמם שמע מינה דאית בהו מדרגות ודרך 
צדיקים ובינונים, משא"כ באומנות חבירו ע"כ נאסרו כל המדרגות לכן 
לא משכח בהו צדיק דהוה נזהר ביה טפי, דכל הישר הולך ע"כ יהיה 

שמור מזה החטא ואם לא נשמר דמו בראשו ועבריין מתקרייא: 

ספר נתיבות עולם א - נתיב האמונה - פרק ב 

בא דוד והעמידן על י"א אין ר"ל ח"ו שדוד יפחות וימעט המצות, אבל 
בא לומר כי אלו תרי"ג מצות הם להשלים האדם בכל עד שיהיה לאדם 
ג"כ באיזה  ולמד דעת להשלים את האדם  ובא  יתב' בכל,  בו  דבקות 
דברים עד שיושלם ויהיה לאדם השלמה ודבקות בו ית', ובודאי אין 
דבר זה בהשלמה עליונה כמו מי שמקיים כל תרי"ג מצות שזה בודאי 
אינו, אבל מ"מ יש לאדם השלמה באלו י"א דברים אשר זכר דוד המלך.

וכל אחד בא להוסיף ולומר אף כי הדורות מתמעטים ואי אפשר שיעשה 
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כל אותן דברים שזכר מ"מ יש לו לעשות אלו דברים שגם הם שלימות 
כולל, ואם אינו כמו מה שזכר אשר לפניו רק הוא פחות ממנו בשלימות 
מ"מ ג"כ זה שלימות גמור. ואמר בא חבקוק והעמידן על אחת שנא' 
וצדיק באמונתו יחיה, ודבר זה כי ענין המאמין שוא מוסר עצמו אליו 
יתב' ובוטח בו ואינו סר מן הש"י כלל לשום צד, כי זהו ענין האמונה 
שדבק בו יתב' לגמרי ולפיכך יש לו דבקות בו ית' ע"י האמונה, כאשר 
האדם מאמין בו יתב' בכל לבו הוא דבק בו יתב' ואין סר מאתו, ודבר 
זה ג"כ שלימות גמור כי כל המצות שיהיה לאדם דבקות בו יתב' ולכך 
דברים  כי הם  מאוד  להבין  יש  אלו  ודברים  אחת,  על  אמר שהעמידן 
ידוע  וזה המספר  י"א דוקא  עמוקים מה שאמר בא דוד והעמידן על 
ענינו, וכן מספר ששה וכך מספר שלשה וכך מספר שנים ומספר אחד 
הכל מסודר מן מדריגת התורה מלמעלה עד האמונה שהיא באחרונה, 

ויש לך להבין את זה:

ספר תולדות יעקב יוסף - פרשת יתרו - אות ו 

וכו', כי האהבה  ובזה מבואר מ"ש הרמב"ם בעושה מצוה א' מאהבה 
כן הוא דבוק אל  בו יתברך, אם  והוא הדביקות  ידי אמונה  נמשך על 
שורש האמונה וכאלו קיים כל תרי"ג מצות וכנ"ל. וכן מפורש בילקוט 
שתשרה  כדאי  באמונה  א'  מצוה  עליו  המקבל  שכל  מנין  בשלח,  פ' 
עליו רוח הקודש, שכן אבותינו בשכר אמונה זכו ואמרו שירה, דברי 
א'  בחלק  שדבוק  אחר  כי  שזכרנו,  מטעם  והיינו  יעו"ש.  נחמיה  ר' 
)מכות  שסיים  וזה  הנ"ל.  הרמב"ם  כיון  ושפיר  בידו,  כולו  מהאחדות, 
כ"ד ע"א( בא והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, כי על ידי אמונה 
דבוק בחיים שהוא מצוה ראשונה הכולל הכל וזוכה לחיי עולם הבא 

וק"ל:

ספר דובר צדק - קונטרס נר המצוות מצות עשה א' 

בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה )מכות כ"ד ע"א(. כי 
האמונה לשון קיום כמו יתד במקום נאמן כי האמונה הגמורה ואמיתית 
שה' יתברך אחד יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו זהו דבר קיום לעד כנ"ל 
זה הכלל האחד שבזו  והעמיד חבקוק בדברי תורה על  פוסק  שאינו 

משיג החיים הנצחיים ואין צריך שוב למעשים מיוחדים כנ"ל.
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פרק שלישי

לשמה

אמונה בה' מביאה אותנו לקיים מצוות לשמן ולא בגלל מה שהסביבה, 
המשפחה, החדר של הילדים וכו' אומרים.

זה  "איך  זה  מה שחשוב  היום,  כולו  בעולם  כמו  אצלנו,  גם  לדאבוננו, 
נראה בעיני השכנים והאחרים בחוץ", או "מה יגידו". זאת חשיבה המתאימה 
לעשיו )אדום(: ברגע שהתקשורת מצדיקה מעשה הוא נהיה דבר מקובל 
ו"בסדר". ככה אפשר להרוג באכזריות מיליוני אנשים בלי סיבה מוצדקת. 
עבודת ה' המוטלת עלינו כיום היא לקיים מצוות לשמה מתוך אמונה בה' 

ולא בגלל מה שהסביבה אומרת. 

קטע מהספר שלי "שינאת חנם – מה זה" 

"אם אנחנו מקיימים את המצוות לשמן אז הכול מצוין, אבל אם אנחנו 
לפיחות  ויוביל  להתנשאות,  מנופח,  לאגו  יוביל  זה  לשמה,  מקיימים שלא 

מעמדו של יהודי אחר בעינינו, ולשנאת חינם".

ואם מישהו יאמר "זה לא נאמר עלי": )פסחים דף נ' ע"ב(

"דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה 
שמתוך שלא לשמה בא לשמה".

בסופו  לשמן  מצוות  לקיום  להגיע  היא  שלך  הכוונה  אם  רק  זה,  כל 
של דבר, ואתה מבין כל הזמן שאתה עדיין לא שם. אבל אם אתה מרוצה 
לקיום  תגיע  לא  לעולם  זה,  את  עושה  אתה  שבגללה  ומהסיבה  מעצמך, 
"לשמה", ואתה פשוט מנפח את האגו שלך, ומביא את עצמך לידי שנאה 

כלפי אחרים שאינם עושים כמוך!

וראו את הקטע הבא המסביר את העניין:

תפארת ישראל, יכין, על מסכת אבות פרק ד' משנה ה':

או  המצות  כשתלמוד  ר"ל   – בהם  להתגדל  עטרה  תעשם  אל  ]לא[ 
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תקיימם, לא תכוון כדי שיכבדוך, וה"נ אמרינן בש"ס, לאהבה את ה' 
אלהיך, שלא תעסוק בתורה כדי שיקראוך חכם ורב, רק עשה מאהבה, 
וסוף הכבוד לבוא ]נדרים ס"ב ע"א[. ואע"ג דאמרינן, לעולם יעסוק 
לשמה  לעשות  בא  זה  שמתוך  לשמה,  שלא  אפילו  ומצות  בתורה 
יושב  כשכבר  כן  שאין  מה  לימודו,  בתחילת  היינו  ע"ב[,  נ'  ]פסחים 
שלא  בתורה  העוסק  י"ז[  דף  )]ברכות  אמרינן  זה  על  התורה,  בחיק 

לשמה נוח לו שלא נברא.

כך גם לגבי מי שמתפלל כוותיקין, או לומד תורה כל היום, ומתפלל 
שלוש פעמים ביום במניין. העניין הוא לא מה אתה עושה, אלא למה אתה 

עושה את זה.

ככה זה גם אצלנו, כי אנחנו מקיימים מצוות לא לשם שמים. גם הגוף 
וגם הנשמה אינם מקבלים כוחות מזה, ולכן אנחנו באים רק לכלל גאווה 

ומפתחים שנאה ליהודים אחרים והעבודה שלנו נהיית כבדה ובלי חשק.

"אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב, וזאת התורה אשר שם משה? זכה 
לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה". )מסכת יומא דף ע"ב ע"ב(

ספר פנים יפות על שמות פרק כה פסוק יב 

ויש בזה עוד בחינה אחרת שכל העובד ע"מ לקבל פרס כדאמר בגמרא 
זה  הרי  בני  שיחיה  בשביל  לצדקה  זו  סלע  האומר  ע"א[  ח'  ]פסחים 
צדיק גמור, נראה הטעם בזה בשביל שמשלם שכר לעושי רצונו ועונש 
לעוברי רצונו, מחמת אמונה זו הוא צדיק כדאמרינן בסוף מכות ]כ"ד 
וצדיק  ד'[  ב',  ]חבקוק  שנאמר  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  ע"א.[ 
באמונתו יחיה, והיינו דאמר הרי זה צדיק גמור מחמת האמונה, והיינו 
תוכו כברו שהתוך הוא האמונה שבו, וכבר כתבנו בזה בפ' בשלח בפ' 
הוא  העונש  יראת  שכר  שעיקר  וגו'  בה'  ויאמינו  ה'  את  העם  ויראו 
בשביל האמונה שבתוכו, אבל הלומד בשביל ממון שהעולם יעשו לו 
כבוד או יהנהו אותו בממון אין בזה אמונה לשמים, בזה אמרו ]ברכות 
י"ז ע"א.[ נוח לו שלא נברא, ונראה מ"ש חז"ל ביומא ]פ"ו ע"ב[ שע"י 
האמונה  מחמת  נמי  היינו  כשגגות,  לו  נעשה  זדונות  מיראה  תשובה 

שבו המכפרת על מחשבת העבירה.

המאירי על מסכת מכות דף כ"ד ע"א 
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והוא התכלית שראוי לכל משכיל  פונות אל תכלית אחת  כל המצות 
וכל  שאמרו  והוא  השם  לעבודת  הכונה  והוא  פעולותיו  כל  עליו  להדריך 
בא חבקוק  כלל המצות  על  והוא שדרשו בכאן  יהיו לשם שמים  מעשיך 

והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה.

ספר פרי הארץ - מכתב כח 

עוד כלל אחר אמרו לרדוף אחרי דברים פשוטים אמתיים כמאן דרדיף 
ונפלאות ממנו  בגדולות  יותר ממה שילך  בזה  ה' שמח  כי  חייא  בתר 
למעלה משכלו. וכן אמרו חז"ל )שבת ס"ג ע"א( בר תמני סרי הוינא 
כד מהדרנא לכולי ש"ס ולא זכינא לאין מקרא יוצא מידי פשוטו. וכבר 
כתבתי כל הדברים הנ"ל ע"י בי דואר אבל מפני שהוא עיקרא ושרשא 
דכולא שניתי ושלשתי עוד הפעם. דהנה חז"ל אמרו )מכות כ"ד ע"א( 
היא  האמונה  כי  יחיה  באמונתו  וצדיק  אחת  על  והעמידו  חבקוק  בא 
אחרונה  והוא  חיותו  מחצב  ערך  לפי  נפש  לכל  ושוה  פשוטה  היותר 
ע"י  אם  כי  שורה  הקדושה  ואין  יותר,  אלינו  וקרובה  השכלים  מכל 
האמונה ובתוכה מתלבשים ושוכנים כל השכלים הפוך בה והפוך בה 
דכולה בה ובה תחזי בנועם ה', כי האמונה אין לה סוף בה מתחיל ובה 
מסיים, והראי' שאחר כל השגות הנפלאות כמארז"ל )מכילתא בשלח 
ב' ע"א( ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא נאמר וירא 
ישראל וכו' ויראו העם את ה' ואח"כ באו לשלימות הזה ויאמינו בה' 
הרי שאחר כל החזיון השיגו האמונה שהוא התחלה ותכלית הכל. וכל 
לא  בידוע שעדיין  נפלאות  והשגות  גדולות  אחר  מי שרודף בתחילה 
טעם יראת שמים ולא נכנס בגדר האמונה עדיין. והנה ודאי ראוי לכל 
אדם להשתוקק ולהשיג מהיראה והאמונה כל מאורות הגדולים אשר 
עין לא ראתה, אבל בתנאי אם השתוקקותו הוא מגודל להב היראה 
והאמונה כי בערה בו אש ה' ומבקש גל עיני ואביטה נפלאות מתורתו 
ודאי יהי' הולך ואור עד נכון היום, משא"כ אם חפץ באלה מחמת דעתו 
וחכמתו קודם ליראתו שבאה מחמת אמונה ודאי יכסנו הענן והיא לא 
תצלח. משא"כ ע"י האמונה גם חשך לא יחשיך ממנו ובה נהורא שרי 

נהרא מנהרא ופשטי ובכל פשוט נכלל הכל וממנה תוצאות חיים:

ספר בעל שם טוב על התורה - פרשת בראשית )תוי"י פ' שמות דמ"א 
ע"ג(:
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]קעח.[ שמעתי ממורי פירוש הש"ס הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי 
שרוצה  רק  בחינתן  מצד  לא  כרשב"י  שעשו  ר"ל  בידם,  עלתה  ולא 
לעשות כמו שעשו אחרים, ובזה נשאר קרח מכאן ומכאן, כי מדרגתו 

אבד ומדרגת אחרים לא השיג: 
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פרק רביעי

זמן

פרוג'ה:  ויטו  חיים  תלמידי,  אותי  שאל  הזה,  הרעיון  עם  כשהתחלתי 
מדוע עד עכשיו לא ראינו עניין זה של מצווה אחת אצל אף אחד מהגדולים, 

הפוסקים או עמך, בפולין או בשאר ערים באירופה?

מאוד  שנים  היו  הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  השנים  ש-600  ידוע 
מוצלחות מבחינה רוחנית של כלל ישראל. היו אז המאורות הגדולים כמו 
הרמב"ן, הרמב"ם, הגאון מווילנא, הרב משה חיים לוצאטו, הבעל שם טוב, 
וכו'. הם היו צדיקים שלא היו כמותם בהיסטוריה היהודית, והיו  האריז"ל 

מעל ומעבר לכל השגה של היום.

)שהייתה  תרצ"ג   –  1933 בערך  עד  הראשונה,  העולם  מלחמת  אחרי 
שנת הסתלקותו של החפץ חיים(, לפני מלחמת העולם השניה, בעקבות 
הטכנולוגיה  התפתחות  ובעקבות  היהודים,  לתוך  חזק  שנכנסה  ההשכלה 

והגשמיות המרובה, הייתה ירידה עצומה במדרגה הרוחנית של היהודים.

 היום, לצערנו, רוב היהודים לא שומרים שבת. המצב הזה לא היה קיים 
אז.

היום נשארנו עם כל החיצוניות, וגם עם ההלכות מהדורות הקודמים. 
אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא מסוגלים בשום אופן להגיע מדרגות האלה, 
ואנחנו צריכים להיות כנים עם עצמינו ולדעת את המדרגה והערך האמתיים 

שלנו, ולעשות רק מצוות במדרגה שלנו ולאט לאט להעלות.

בפרק זה נראה שהעניין של המצווה הזאת הוא בעיקר ל"דור אחרון", 
ושכל הרבנים סוברים שזה הדור שלנו!

בית הלוי על שמות פרק יב פסוק מג 

ומש"ה קודם הגאולה יתגבר שנית היצה"ר של הכפירה ובפרט בתורה 
שבע"פ ובדברי החכמים ויסבלו ממנו ישראל הרבה, והיא כדי לתקן 
אותו החטא דעבורו נחרב הבית ומי אשר ישאר שלם באמונתו יזכה 
על  והעמידן  חבקוק  בא  )כ"ד(  מכות  בסוף  דאמרו  מה  וזהו  לגאולה. 
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אחת שנאמר )חבקוק ב'( וצדיק באמונתו יחיה, דנבואת חבקוק קאי 
על ביאת משיח וכמו שאמר שם בפסוק כי עוד חזון למועד ויפיח לקץ 
ולא יכזב ואם יתמהמה חכה לו, דדברים אלו נאמרו על ביאת משיח 
ועל זה אמר ואם יתמהמה חכה לו דגלות בבל היה זמנו קבוע שבעים 
שנה ומסיים הפסוק וצדיק באמונתו יחיה דכל מי שישאר חזק ושלם 

באמונתו אז צדיק יקרא לו ויחיה:

 ספר אמרי אמת - פרשת וישב 

זהו שכתוב אצל אברהם אבינו והאמין בה' שזה עיקר האמונה שכפי 
הטבע  ומשנה  השי"ת  בשביל  נפשו  ומוסר  ישראל  איש  שמאמין  מה 
וזהו פך אחד של שמן  בשביל הקב"ה כמו כן מתבטל ממילא הטבע 
וצדיק  שנאמר  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  איתא  האמונה,  שהוא 

באמונתו יחיה וזה קאי על הנס האחרון בסוף הגלות.

ספר אמרי אמת - ימים ראשונים של סוכות 

כתיב למען ידעו דורותיכם, דרתיכם כתיב, חסר, שהכוונה היא לדורות 
של היום שצריכים להמשך אחר האמונה שאנו אין לנו אלא האמונה 
כדאיתא בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, 
וכתיב תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י' ואיתא במדרש תכתב 

זאת לדור אחרון אלו דורות הללו וכו'.

ספר שומר אמונים - דרוש האמונה פרק ד 

ונחזור לענין שהתחלנו על מאמר רז"ל בא חבקוק והעמידן על אחת 
שנאמר וצדיק באמונתו יחיה, הנה שמעתי מאיש ירא שמים שסיפר, 
נשמה  עליות  לו  בהיות  קדשו,  בדברי  עולם  מצדיקי  אחד  גילה  כי 
אשר  הנשמות  כל  נתכנסו  כי  העולמות,  בכל  גדול  רעש  שהיה  ראה, 
של  רבונו  הקב"ה,  לפני  ואמרו  עולם,  בריאת  מימות  עוד  נתקנו  לא 
יהא התכלית מאתנו להחזירינו אל  ומה  עולם עד מתי קץ הפלאות, 
זה העולם פעמים בלי שיעור והלואי שנתקנו, והשיבם הקב"ה, בניי 
גזירה היא מלפני מסודות הכמוסים עמדי, רק בזאת תרויחו, כי בזמן 
לא כביר ירד אפיקורסות גדול בעולם אשר לא היה עוד כזה מעולם, 
ומי שיתחזק עצמו באמונתו יתב"ש באלו הזמנים והימים יהיה לו בזה 

שלימות תיקון נפשו. 
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וזה יכול להיות המכוון, בא חבקוק והעמידן על אחת, כי חבקוק מדבר 
עוד  כי  ב(  )חבקוק  לזה  לזמן הגאולה, כמו שכתוב שם קודם  בסמוך 
חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא 
יחיה,  באמונתו  וצדיק  בו  נפשו  ישרה  לא  עפלה  הנה  וכתיב  יאחר 
והנה הפירוש של עופלה היא לשון אפל, כי יראה לפנינו גודל החושך 

והאופל שיצמח בעולם באחרית ימי הגלות קודם ביאת משיח. 

ואמר הכתוב ואתה לא תדאג כי תראה כי יתמהמה הקץ, ויגדל החושך 
צדיק  כי  והגאולה,  מאמונה  ח"ו  תתיאש  לא  בעולם,  השורר  ואפילה 
באמונתו יחיה, כי הצדיק יחיה עצמו תמיד באמונה, לפעמים באמונה 
כאמור  הדעת,  השגת  מכח  ולפעמים  הרגש,  מכח  ולפעמים  פשוטה, 
דייקא צריך  ודעתו נסתמו מהרגש אלקות, אז  וכשלבו ושכלו  לעיל, 
שהיה  ע"ה  אבינו  מאברהם  לנו  המקובל  פשוטה  באמונה  להשתמש 
ראש המאמינים, ובזכות האמונה דייקא יהיה לנו קיום והעמדה, ויהיה 
מאותם שכתוב בהם )ישעיה ד'( והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים 

קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. 

כי חבקוק כמספר גבורה, דהיינו הרמז בשעה ששורר בעולם בחינות 
גבורות קשות ח"ו כמו קודם הגאולה, לזה הרמז, בא חבקוק והעמידן 
ומחויב  לתקן,  ישראל  צריכים  אשר  מצות  התרי"ג  כל  אחת,  על 
אחת  עמוד  על  אחת,  על  והעמידן  חבקוק  בא  בעבורן,  להתגלגל 

שבזכות זו האמונה לבד יזכו לתקון נפש בשלימות כאמור לעיל. 

ספר השתפכות הנפש - אות צג 

ובאמת זה בעצמו הוא עקר יסוד כח הבחירה. דהינו מה שיש להאדם 
ולהרבות  לבד  אמונה  על  ולסמך  לגמרי  שכלו  לבטל  הבחירה  כח 
בתפלה ותחנונים להשם יתברך. כי היצר הרע מעקם לב האדם כל כך 
עד שגם זה קשה על האדם. אף על פי שבאמת הוא דבר קל מאד לשוח 
בכל פעם את כל אשר עם לבבו לפני השם יתברך ולבקש מלפניו על 
נפשו. אף על פי כן הבעל דבר מבלבל ומעקם דעת האדם כל כך עד 
שעל פי רב ענין זה של תפלה והתבודדות קשה על האדם לקים יותר 
אמונה  לו  שאין  אמונה  חסרון  מחמת  זה  וכל  קשות.  העבודות  מכל 
בא  לברכה,  זכרונם  רבותינו,  כמאמר  הכל  ויסוד  עקר  שזה  בשלמות 
חבקוק והעמידן על אחת "וצדיק באמונתו יחיה". ועל כן בזה בעצמו 
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עקר כח הבחירה של האדם. כי מי שזוכה לבחר בחיים אמתיים, הוא 
בוחר העקר בדרך אמונה ותפלה בבחינת: "דרך אמונה בחרתי". ואז 
יתברך  השם  לפני  ושיחות  בתפלות  ומרבה  שלמה  אמונה  לו  כשיש 
הקלפות  כל  ומבטל  ממתיק  זה  ידי  שעל  באמת,  אליו  לשוב  שיזכהו 
וסטרא אחרא הנמשכין בשרשן מבחינת הצמצום של חלל הפנוי, אזי 
עוזרו השם יתברך שיזכה לעבד אותו יתברך בתורה ומצוות, ומאיר 
בשכל  שאפשר  מה  ועבודה  בתורה  להבין  שזוכה  עד  בתורתו  עיניו 
אחרא  וסטרא  הקלפות  כל  ומבטל  מכניע  זה  ידי  ועל  להבין.  אנושי 
ניצוצות  כל  משם  ומעלה  כלים  שבירת  מבחינת  בשרשן  הנמשכין 
הקדושה, ומחמת שבחינת שבירת כלים בעצמו נמשך גם כן בשרשו 

מתקף הצמצום של בחינת חלל הפנוי כמבאר בפנים: 
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פרק חמישי

למה כן

בכלל,  לנביאים  להקשיב  צריכים  מדוע  בשאלות  נעסוק  הזה  בפרק 
ולחבקוק בפרט; ולמה רצוי להתרכז בעיקר במצווה אחת, ואחר כך להוסיף 

עוד מצוות ככל שהגוף, המשפחה, והאמצעים ברשותנו מאפשרים לנו.

ספר העקרים - מאמר שלישי פרק ל 

בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה וכו' )חבקוק 
ג' יקנה מן השלמות  י"א מצות או  ד'( אין הכונה לומר כי בעשית  ב' 
האנושי המדרגה שתושג מצד כל מצות התורה או שבהן יקנה מדרגה 
מתכון  היה  הנביאים  מן  אחד  שכל  אלא  בפחות  ולא  מהשלמות  מה 
לעשות כללים כוללים מצוות רבות מהתורה ומדות טובות כדרך שבני 
אדם עושים כדי שעל ידיהם ישיג האדם מדרגה גדולה מהשלמות כי 
למה שיקשה על כל אדם להעמיס על עצמו תרי"ג מצות וגם יקשה 
למעלה  שבארנו  הדרך  על  הצדדים  מכל  כתקנה  מצוה  לעשות  עליו 
בזה המאמר היתה כונת כל הנביאים לעשות כללים שעל ידם תושג 
המצות  כלל  על  המושגת  למדרגה  קרובה  מהשלמות  גדולה  מדרגה 

אע"פ שאי אפשר שתעלה למדרגה גדולה כמוה:

ספר ראשית חכמה - פרק משא ומתן באמונה 

בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר )חבקוק ב' ד'(, וצדיק באמונתו 
מצות,  תרי"ג  קיים  כאילו  באמונה  ונותן  שהנושא  למדנו  הא  יחיה, 
ולא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה בעלי אמונה, שנאמר 
)ירמיה ה' א'(, שוטטו בחוצות ירושלם וגו' מבקש אמונה ואסלח לה. 

ועתיד אדם ליתן הדין:

ספר ליקוטי הלכות יו"ד - הלכות נדה הלכה ב 

כי באמת בודאי היה ראוי להיות דבוק תמיד בה' יתברך בלי הפסק רגע 
כלל, כי הוא חיינו וארך ימינו, אך בהכרח צריכין להתבטל לפעמים 
היא  זו  תורה  בטולה של  לפעמים  כי  הדעת,  קיום של  עקר  וזהו 
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כי  כי אי אפשר להתדבק ולהתקרב לה' יתברך באמת,  קיומה וכו', 
אם על ידי אמונה שהיא יסוד כל התורה כלה, כמו שאמרו )מכות 
וכמו  יחיה,  באמונתו  וצדיק  על אחת,  והעמידן  חבקוק  בא  כ"ד(, 

שכתוב )תהלים קי"ט(, "כל מצותיך אמונה".

ספר חומת הדת - פרק שנים עשר 

עוד אמרתי דבר שמעורר את האדם מאוד לקיום התורה, והוא בהקדם 
מה שאמרו חז"ל בא דוד והעמידן על אחת עשרה שנאמר ה' מי יגור 
וכו'  שלש  על  והעמידן  מיכה  בא  וגו'  קדשך  בהר  ישכון  מי  באהליך 
ואין  יחיה,  באמונתו  וצדיק  שנאמר  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא 
הכונה ח"ו שהם גרעו ואמרו שצריך לקיים רק אלו, וכן חבקוק אמר 
שצריך רק אמונה, שכבר כתיב בתורה לא תוסיף ולא תגרע, וכן נאמר 
הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל 
שכל  הענין,  אלא  בתורה.  פסוקים  כמה  עוד  וכן  הזאת,  התורה  דברי 
ועל  לקיים הכל בשלימות,  יוכלו להתחזק  דורו שלא  לפי  אחד ראה 
כן יעץ כל אחד שנתחזק באלו הדברים העיקרים וממילא ישמר הכל 
שעומד  אילן  וראה  הנהר  בעומק  שטובע  אחד  וכמו  הזמן,  בהמשך 
בצידו, מתחזק מתחילה ומושיט ידו מן הנהר לאחד מענפיו החזקים 
וצועק לאנשים לצאת  ואחר כך מתחזק בגוף האילן  יטבע  כדי שלא 
לעזרתו. כן הדבר בזה שיעץ לנו חבקוק הנביא שנתחזק בעניני אמונה, 
והיינו אמונה בתורת ה' ובהמשך הזמן נבוא ממילא לידי יראה ואהבה 
וקיום כל התורה והיינו אפילו אם רק נתבונן בפשטות הכתובים בלבד 

]כדלקמן[, צריך להמצא בנפשינו הרגש נורא:
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פרק שישי

למה לא

להתרכז  ימשיך  אם  לקרות  עלול  מה  האדם  את  מזהירים  זה  בפרק 
בתרי"ג מצוות אך יקיים אותן שלא לשמן. 

"אולי  וחושבים  מפחדים  אבל  המצוות  כל  את  ששומרים  אנשים  יש 
יהיה לי צער מהמצווה הזאת כשאני עוזר לפלוני", או "אולי אני אעשה 
תחבולות לאיש פלוני כדי שיהיה לי טוב אחר כך מזה". מחשבה כזאת 
היא כפירה ממש, כי היא נוגדת את מה שכותב הרמב"ם בי"ג העיקרים: 
"אני מאמין באמונה שלימה שהבורא י"ש גומל טוב לשומרי מצוותיו 
"אני מאמין באמונה שלמה שהבורא  וגם  ומעניש לעוברי מצוותיו"; 
יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. והוא לבדו עשה ועושה 
ויעשה לכל המעשים". לפעמים אנשים אלה מתנהגים ממש כמו גוים 
בזה שהם לא מאמינים בהשגחה פרטית ובמה שכתוב בגמרא )חולין ז' 
ע"ב( "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו למעלה". נוסף 
לכך כתוב בגמרא )סנהדרין פ"ד( "שהסיטרא אחרא מכחישים פמליה 
של מעלה"; מכחישים פמליה, אבל בטח שאת ה' לא מכחישים! כל מה 

שקורה בעולם הוא בהשגחה פרטית ממש.

ספר תורת העולה לרמ"א ז"ל - חלק א - פרק טז 

דוד  בא  ע"א(  כ"ד  )מכות  הלוקין  הן  אלו  פרק  אמרם  ז"ל  מצינו  כן 
בא  עד  כו'  ששה  על  והעמידן  ישעיהו  בא  עשר  אחד  על  והעמידן 
חבקוק והעמידן על אחת שנאמר )חבקוק ב' ד'( וצדיק באמונתו יחיה 
התורה  כל  וכללו  לתורה  כללים  עשו  הראשונים  הנביאים  אלו  הנה 
במקצת המצות כמו חבקוק שהעמידן על אחת והוא האמונה שכולל 
)שבת ל"א ע"א( שהלל למד לההוא  ז"ל  וכדרך שאמרו  מצות הרבה 
גר כל התורה על רגל אחד והוא מה דסני לך לחברך לא תעביד והוא 
כלל התורה ואידך פירושא הוא וכן עשו האחרונים ז"ל בארו לנו ענין 
מאמין  יקרא  ובזה  אמיתתן  על  העיקרים  אמונת  ענין  והוא  האמונה 
ובכפירת אחד מהן נקרא כופר בעיקר כמו שכתב הרמב"ם פרק חלק 

)בפי' המשניות סנהדרין(.
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 ספר זכור למרים - פרק כא 

וזהו מה שאנו אומרים אני מאמין באמונה שלמה וגו' והוא לבדו עשה 
בעולם,  כבר  שהיה  מה  פירושו,  עשה  המעשים,  לכל  ויעשה  עושה 
מה  שכל  פירושו,  ויעשה  בעולם,  כעת  שנעשה  מה  פירושו,  עושה 
שעתיד להיות, הוא ברצונו לבדו לעשותם. וכן אנו אומרים ה' מלך, ה' 
מלך, ה' ימלוך לעולם ועד, מלך )בסגול( משמע כעת בזמן ההוה, מלך 
)בקמץ( משמע בזמן שעבר במה שנעשה כבר, ימלוך משמע לעתיד, 
לבדו  יתברך  שהוא  נמצא  וכן  הנ"ל,  הזמן  אופני  על  רק  הוא  זה  וכל 
העיקר על המקום כדאיתא בגמרא )ברכות י"ג ע"ב( כיון דאמליכתיה 
]בבה"ג הגירסא עילוך[ למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים תו לא 

צריכת.

וזהו מה שאמר הכתוב וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא הא-
לקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד דקאי על גדר המקום, 
מה  וזהו  עולם,  של  בחללו  אפילו  בספרי  כדאיתא  עוד  אין  ופירוש 
שאמר בגמרא ולארבע רוחות השמים. ונראה לפרש מה שאמר הכתוב 
וידעת היום וגו' פירושו שיתברר לו במוחו ובדעתו שכן הוא האמת. 
והשבות אל לבבך פירושו שיקח אלו הדברים לקובען בלבו ]כי דברים 
הנתונים בלב הם אף לעשותם למעשה כמו שכתוב ושמתם את דברי 

אלה על לבבכם[:

ספר לקוטי הלכות חו"מ - הלכות הלואה הלכה ד 

שלמות  ועקר  יחיה.  באמונתו  וצדיק  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא 
ידי בחינת תורה שבעל פה שבזה עקר ההבדל של  האמונה הוא על 
אמונה  להם  יש  כלם  האמות  גם  באמת  כי  כנ"ל,  האמות  על  ישראל 
בה' יתברך בעצמו ואפלו העובדים עבודה זרה או שנפלו לשאר מיני 
כפירות בעניני הנהגתו יתברך אף על פי כן מאמינים בו יתברך שיש 
יחיד נמצא המחיב יתברך שמו וכמו שכתוב, "בכל מקום מקטר ומגש 
לשמי". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, דקרי ליה אלהא דאלהיא, כי 
בעקר האמונה בו יתברך רבם ככלם מודים. רק שבפרטיות האמונה 
בהשגחה  בו  ומשגיח  כרצונו  העולם  מנהיג  יתברך  שהוא  להאמין 
פרטית וכל השנויים שבעולם וכל מה שנעשה בעולם בכל עת ורגע 
יתברך,  גם הטבע בעצמה הוא מנהיג ברצונו  כי  יתברך,  ידו  הכל על 
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זה  שמחמת  עד  גדולות  וכפירות  זרות  בדעות  נבוכים  הם  זה  בענין 
נמצאים ביניהם קצת כופרים גמורים, אבל הם בטלים במעוטם, כי הם 
מבזים ביניהם בעצמן ככלבים וכלם מחרפים אותם והכל מודים בעקר 
האמונה בו יתברך, כמבאר בהספרים שמביאים דעותיהם, אבל אנחנו 
בני ישראל הבדילנו הוא יתברך מן התועים ונתן לנו תורת אמת בכתב 
ובעל פה ואנו זוכין לאמונה שלמה בכל הבחינות, כי אנו מאמינים בו 
יתברך ושכל הנהגת העולם בכל עת הכל על ידו יתברך, כמו שכתוב, 
וזה  הרבה  וכן  בכל".  מושל  "ואתה  וכתיב,  כלם".  את  מחיה  "ואתה 
בחינת  זה  שבכתב  תורה  כי  פה.  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  בחינת 
עקר האמונה בו יתברך ותורה שבעל פה זהו בחינת האמונה בפרטיות 
ידו  על  עת הכל  בכל  להאמין שכל ההנהגות העולם בפרטי פרטיות 
ודרכי  דיני  כל  שמבארת  פה  שבעל  תורה  בחינת  שזהו  לבד  יתברך 
בתורה  אבל  בפרטיות,  לאמונה  זוכין  זה  ידי  שעל  בפרטיות,  התורה 
שבכתב מבאר הכל רק בדרך כלל. ועל כן משם נמשכת האמונה בכלל, 
כן  ועל  כנ"ל  האמונה  עקר  שמשם  התורה  כפי  נמשכת  האמונה  כי 
האמות שאין להם רק האמונה הכלליות בו יתברך, אבל בפרטיות יש 
להם כפירות גדולות על כן עקר אחיזתם בבחינת תורה שבכתב שהיא 
בחינת אמונה הכללית, אבל על תורה שבעל פה חולקים מאד מחמת 
שהיא בבחינת אמונה בפרטיות שהם רחוקים ממנה וכופרים בה כנ"ל 
ובאמת שניהם אחד, הינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהם בחינת 
אמונה בכלל ואמונה בפרט שניהם אחד ואי אפשר לזה בלא זה ועל 
כן באמת האמות והכופרים שכופרים באמונה הפרטית ואומרים דעות 
זרות בהנהגתו יתברך על כן גם אמונה הכללית נפגמה אצלם מאד רק 
בתורה  וכן  העקרית  אמונה  של  נקדה  איזה  להם  יש  גדול  שבהעלם 
כי אינם מקימים כלל אפלו,  שבכתב אינם מאמינים גם כן בשלמות, 
אחיזה  מעט  להם  ויש  אותה  שלומדים  רק  שבכתב,  בתורה  כמבאר 
בה, אבל מתורה שבעל פה שהיא בחינת אמונה הפרטית הם רחוקים 
לגמרי וחולקים עליה מאד. ועל כן עקר ההבדל והיתרון של ישראל 
על האמות הוא בבחינת תורה שבעל פה שהיא בחינת אמונה הפרטית 

וכנ"ל:

ספר ליקוטי הלכות אה"ע - הלכות פריה ורביה ואישות הלכה ג 

ואמונות  ואפיקורסית  כפירות  מבחינת  הוא  הרע  היצר  אחיזת  ועקר 
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כזביות, כמבאר בדברי רבנו זכרונו לברכה כמה פעמים שהיצר הרע 
תלויים  והמצוות  התורה  כלליות  עקר  כי  כפירות,  אחר  אל  נקרא 
באמונה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )מכות כ"ד(, בא חבקוק 
מצותיך  "כל  שכתוב,  וכמו  יחיה.  באמונתו  וצדיק  אחת,  על  והעמידן 
אמונה". וכן להפך, עקר היצר הרע והתאוות והעברות חס ושלום הם 
בחינת פגם האמונה, בחינת אל אחר כפירות שנקרא היצר הרע כנ"ל, 
ועקר אחיזת הכפירות שהוא היצר הרע הוא מבחינת קול החוזר הנ"ל.

ספר רב ייבי על התורה - פרשת האזינו 

כ"ד  )דף  שלישי  פרק  מכות  במסכת  דהנה  בעזה"י  לפרש  נראה  אבל 
ע"א( אמרו רז"ל בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה 
)חבקוק ב' ד'( דהיינו כל התורה תלוי' על מצוה זו אם יש לו אמונה 
שפיר דמי אזי בודאי יקיים מצותיו ואם אינו מאמין בוודאי לא יקיים 
מאמין  שאינו  כיון  לכלום  נחשב  לא  המצות  יקיים  אם  וגם  מצותיו 
זהו  ז"ל.  במהרש"א  שאיתא  וכמו  פעמים  כמה  שכתבתי  כמו  בהש"י 
לא  אזי  אל  נקרא  בד' שהוא  כשמאמין  דהיינו  אל אמונה  פי' הפסוק 
יעשה אדם שום עולה שיש לו יראה מלפני הש"י זהו ואין עול גם צדיק 
וישר הוא שיהי' אותו האיש שיאמין בד' צדיק וישר שיעשה טוב וישר 
הוא לפנים משורת הדין כמו שדרז"ל ע"פ ועשית הישר והטוב כשהוא 

מאמין בה' שיחזיר לו מה שוויתר לפנים משורת הדין:

ספר תולדות יעקב יוסף - פרשת וישלח - אות ח 

העולה מזה שיראה שלא יסור דביקות שבינו לבין קונו ולא יפנה לבו 
חבקוק  בא  ע"א(,  )כ"ד  דמכות  בש"ס  שכ'  מה  שזהו  ואפשר  לבטלה, 
והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, כי האמונה הוא הדביקות בו 

ית', ועי"ז יחיה, היפך המפנה וכו' שמתחייב בנפשו.
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פרק שביעי

שכר

הנה כמה מילים המסבירות על השכר העצום שיבוא למי שישמע את 
דברינו. 

אני זוכר שבנעורי, ביקש ממני מורי ורבי הרה"ק אדמו"ר האמרי מנחם 
מאלכסנדר זצללה"ה זי"ע לחדול מלעשות איזו חומרה שהייתי נוהג, ואמרתי 
לו בתמימות: "אבל רבי, יש לי בטחון בה' שאני אצליח בזה". אז הוא ענה לי 

בקול רם וחזק: "עם ביטחון בה' אפשר לעשות הכול."

ספר תולדות אהרן - פרשת קדושים 

וכל זמן שלא בא אדם ליראה עילאה האיך יכול לקפוץ על אור הפנימי 
הפנימי,  אור  להשיג  השגה  לו  שאין  המקיף,  החיצון  אור  אל  ולבא 
לבא  יכול  ובמה אדם  אינו.  זה  בוודאי  אור המקיף,  יכול להשיג  ואיך 
למדרגה הזאת שעכשיו אין לנו שכל כ"כ שנוכל לבא למדרגה גדולה 
כזאת, והוא רק ע"י אמונה, כמו שאמרו )מכות כ"ד ע"א( בא חבקוק 
והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, ובאמונה יכול אדם לבא לכל 

המדריגות:

ספר באר מים חיים - פרשת בהר - פרק כה 

והמחסר אמונתו ח"ו מסיר לחמו. ומפורש אמר הכתוב )משלי י', ג'( לא 
ירעיב ה' נפש צדיק. ובעל אמונה הוא הנקרא צדיק כמו שאמרו ז"ל 
)מכות כ"ד ע"א( בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר )חבקוק ב', ד'( 
וצדיק באמונתו יחיה. ואפשר לזה אמר הכתוב )תהלים ל"א, כ'( מה רב 
טובך אשר צפנת ליראיך וגו' כי על ידי בחינת מ"ה הנזכר שהוא בחינת 
האמונה זוכה אדם לרב טוב הצפון. וה' יטע אמונתו בלב כל ישראל 

ובלבנו אמן ואמן:

ספר ייטב לב - על פרשת משפטים 

ובזה אני מבין מה שאמרו בסוף מסכת מכות )כד.( בא חבקוק והעמידן 
על אחת, וצדיק באמונתו יחיה )חבקוק ב, ד(. כי אם הוא מאמין בה', 
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שכרו בעולם הזה מיד, וממילא מגין עליו לבלי לבא אפילו לידי הרהור 
עבירה, וכל שכן עבירה ממש חלילה. ובהיותו סור מרע, ממילא נקל 
לו לקיים ועשה טוב )תהלים לד, טו(, על דרך שמפרש האלגזי )משלי 
ד, כג( מכל משמר, כלומר מאסר, נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים, ר"ל 
אם לבו ברשותו ואיננו במאסר הסטרא אחרא ח"ו על ידי עבירות, אז 

ממילא ממנו תוצאות חיים, ע"כ דבריו.

ספר תולדות יעקב יוסף - פרשת ויחי - אות ג 

והוא דק' לנחום דנקרא גם זו, כדאיתא בפ"ג דתענית )כא.(, דשדרו על 
ידו דורן לבי קיסר ]מפטמאו[ )מלא( סיפטא דאבנים טובות ומרגליות, 
וגנבו ומלאו עפר, למחר כי חזא אמר גם זה לטובה כי מטו התם בעי 
מלכא לקטלינהו לכולהו, אמר מחייכי בי יהודאי, אתי אליהו וכו'. ויש 
לתמוה אחר שראה נחום שגנבו ומלאו עפר, איך הלך בזה לקיסר לסכן 
כל היהודים ולסמוך על הנס. ונ"ל דבארתי מה ששמעתי ממורי ש"ס 
דמכות )כד.(, בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה יעו"ש 
וההיפך מזה, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם )ברכות 
לה ע"ב(, וכמבואר לעיל )נח סימן ג(. ונחום איש גם זו באמונתו יחיה, 
שהיה מאמין אמונה שלימה שזו לטובה וכך נעשה באמת, ואין זה אצלו 

נס כלל, והיה סומך על בטחונו ואמונתו וכך עלתה לו
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פרק שמיני

עצות

להלן נביא כמה עצות איך להתחזק במצווה היקרה: אמונה בה'.

וכמה  להשתדל  עלינו  כמה  השתדלות:  לעומת  באמונה  בעיה  קיימת 
עצלות  בגלל  רק  זה  האם  בה',  מאמינים  אם  בנוסף,  בה'?  להאמין  עלינו 

מצדנו, או שזו אמונה אמתית? 

אבל  השתדלות,  פחות  יש  אמונה  יותר  שיש  שככל  יענו  הרבנים  כל 
השאלה נשארת. מהי רמת האמונה ומהי רמת ההשתדלות שאני חייב בה, 
הרי כל אחד נמצא במדרגה שונה משל אחרים, והאמונה וביטחון הם שונים 

לכל אחד ואחד? 

שמעתי סוד אחד מהרב נויגרשל שליט"א: לדוגמא, אדם לא יודע אם 
ללכת לקחת מסיכה נגד התקפה כימית או לסמוך על האמונה בה' ובזמן 
שהוא היה מבזבז כשהולך לקחת מסיכה הוא יוכל ללמוד או לגמול חסד עם 
מישהו. הוא יכול לדעת רק אחרי שבמקרה יפול סקאד ליד הבית שלו. אם 
הוא יגיד: "חבל, הייתי צריך לקחת מסיכה", סימן שהוא לא עומד במדרגה 
זו באמונה; אבל אם הוא יגיד לעצמו שבטוח שה' יעזור לו, אז הוא באמת 
אתנהג  אני  איך  עכשיו  אדע  אני  ואיך  האמונה שהוא חשב.  במדרגה של 
מחר? האמת היא שכל אחד יכול לדמיין לעצמו איך הוא יתנהג אם יקרה 
ההיפך ממה שהוא ציפה שיקרה. כדי לחזק את האמונה בזמני חולשה, אדם 
צריך להחזיר לעצמו את האמונה שהייתה לו כשהוא האמין בה', ולהגיד אני 

האמנתי בה' והכל יסתדר לטובה בע"ה.

עוד דבר שכדי לדעת באמונה: שאם נכנסים בראש הרבה ספקות באיזה 
דבר שאולי לא יצליח סימן שלא היתפללתה מספיק אל זה

ספר בניהו בן יהוידע על מכות דף כ"ד ע"א 

שם בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. נ"ל בס"ד ב' 
פעמים אמונה גימטריא צדיק כי אין נקרא צדיק עד שיהיה לו אמונה 



87

מצוה אחת צדיק באמונתו יחיה

כפולה מבית ומחוץ, ולכן אמר וצדיק באמונתו יחיה ב' אמונתו יחיה. 
גם שני אמונות בענייני הנפשיות ובענייני הגופניות:

ספר נתיבות עולם א - נתיב האמונה - פרק ב

אנשי  ב"ה פסקו אנשי אמנה מאי  ע"ב( משחרב  )מ"ח  במסכת סוטה 
אמנה אמר ר' יצחק אלו בני אדם המאמינים בהקב"ה תני ר' אליעזר 
אלא  אינו  למחר  אוכל  מה  ואומר  בסלו  פת  לו  שיש  מי  אומר  הגדול 

מקטני אמנה. 

ומפני כך אמרו במסכת ביצה )ט"ו ע"ב( מאי כי חדות ה' מעזכם אמר 
בשבת  פירוש  פורע,  ואני  עלי  ולוו  בי  האמינו  בני  לישראל  הקב"ה 
שראוי שיהיה שלחנו מלא מכל, אומר הש"י שיאמינו בו יתב' בשביל 
שהכל בידו ואם מאמינים בו שהכל בידו לא יתן להם חסרון כלל ואם 
והקב"ה  להם  יחסר  ולא  די  להם  שיהיה  כדי  הש"י  על  ילוו  להם  אין 

פורע:

ספר העקרים - מאמר שלישי פרק ל

וכן דרך החכמים לעשות כללים למצות התורה וכבר אמרו על אחד 
מן החכמים האחרונים שבא אליו לסטים מזויין ובעל עבירות ואמר 
יכול  ולשמור מצות השי"ת אלא שאיני  לו אני רוצה לשוב בתשובה 
המשא  שאת  אוכל  לא  כי  שבתורה  המצות  רבוי  עצמי  על  להעמיס 
ההוא ואמר לו החכם תקבל עליך דבר אחד בלבד לשמרו כראוי ואמר 
לו הן אמר לו החכם א"כ קבל עליך לומר האמת מכאן ואילך וקבל עליו 
והלך לדרכו לימים היה הולך אותו הליסטים ללסטם איש אחד ולהרגו 
ופגע בו איש אחד אמר לו היכן אתה הולך ונזכר אותו הליסטים מה 
שקבל עליו לומר אמת וספר לאיש ההוא להיכן היה הולך וכן פגע בו 
איש אחר ושאל לו להיכן היה הולך וספר לו מיד הרהר אותו הליסטים 
לו פעמים רבות  וכן אירע  ויהרגוני  יהיו עלי עדים  בלבו אלו השנים 
הרעים  ממעשיו  זה  בעבור  שנמנע  עד  לעשות  רוצה  שהיה  מה  בכל 
הנה מבואר כי ע"ז הדרך יתכן כי בשמירת כלל אחד או ב' כללים או 
יותר ישמור האדם רוב מצות התורה או חלק גדול ממנה שעל ידו יזכה 

למעלת חיי עוה"ב או למדרגה גדולה ממנה.

ספר מאור עינים – פרשת ויצא
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לומר  רצה  עבדו  ובמשה  בה'  ויאמינו  ל"א(  י"ד,  )שמות  שכתוב  וכמו 
אף על פי שלא היה להם שכל כל כך להאמין בבורא ברוך הוא על ידי 
שהאמינו במשה שהוא עבדו עובד השם היו דבריו נשמעים להם ובאו 

להאמנת השם.

ספר לקוטי הלכות חו"מ - הלכות הפקר ונכסי הגר הלכה ד 

ואינו  נברא  לא  העולם  כל  כי  ודור,  דור  בכל  חדשים  ברורים  יש  וכן 
מתקים כי אם על האמונה, כמו שאמרו, בא חבקוק והעמידן על אחת 
וצדיק באמונתו יחיה. וכל מה שה' יתברך מסבב בעולמו הכל בשביל 
יתברך  אותו  להכיר  שנזכה  כדי  הקדושה  האמונה  את  ולגדל  לברר 
העצות  ידי  על  הוא  האמונה  עלית  ועקר  לעולם.  באנו  זה  שבשביל 
ויום עצות עמקות חדשות כדי  יום  כן צריכין בכל  עמקות הנ"ל, על 
יום  בכל  להתחיל  צריכין  כן  ועל  ידם.  על  האמונה  ולהעלות  לזכות 
כי אי אפשר לברר הברור בפעם  ולהתחזק בכל פעם מחדש,  מחדש 
ובכל פעם ברור חדש  יום  כן צריכין בכל  אחת, כמבאר בכתבים, על 

ועל כן צריכין עצות עמקות בכל יום מחדש.

ספר ילקוט יוסף סימן א - אות יט 

אלא כפי הנראה אותו גוי רצה באמת ובתמים להסתפח לנחלת ה', אלא 
ששאל מהו יסוד התורה כולה, ומהיכן זה מתחיל, ממצוות שבין אדם 
למקום או ממצוות שבין אדם לחבירו, וענה לו הלל, ואהבת לרעך וכו'. 
ועיין בכלי יקר שם שהקשה, והרי בגמרא סוף מכות אמרו, בא חבקוק 
והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. אלא דבין אדם למקום הוא 
וצדיק באמונתו יחיה, אבל היסוד מתחיל מבין אדם לחבירו, כי דרך 
ארץ קדמה לתורה. וזה שאמרו על שני הכרובים פורשי כנפים למעלה, 

ופניהם איש אל אחיו, לרמוז על שני יסודות אלה: 

לסיכום, אני יוכל להעיד שלחיות עם שלושה עשר העיקרים של הרמב"ם 
זה רעיון מאוד מוצלח, וזה עובד!! "טעמו וראו כי טוב ה'", נסו וראו!!
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פרק תשיעי

אסור להחמיר

פרק מתוך הספר שלי "הקשב לקול מהפנימי שלך", הלאה:

והסר שטן מלפנינו ומאחרינו. מה  )השכיבנו בערבית(  כתוב בתפילה 
לעשות  לנו  אומר  כשהוא  מאחרינו  התשובה:  ומאחרינו?  מלפנינו  פירוש 
עבירות, ומלפנינו כשהוא אומר לנו לעשות מצוות. אם בן אדם עושה מצוות 
ובכוחות  עצמיות  ובכוחות  בממון  משתמש  הוא  שלו  במדרגה  לא  שהם 
של משפחתו וחבריו שעוזרים לו, לתוהו, וזאת עבירה כיון שהוא לא יכול 
ובסוף  שלו,  במדרגה  ממנו  דורש  שה'  למצווה  האלה  בכוחות  להשתמש 
מתרשל במצוות שהוא כן היה צריך לעשות כמו סבלנות עם המשפחה ועם 

אשתו, וגורם כעס עם העולם ועם הקב"ה והוא עתיד לתת את הדין. 

אם בן אדם ילך עם אמונה בעולם הזה יהיה לו הכול בזה ובבא, ואם 
הוא יוכל לעשות עוד כמה מצוות בדרך, מה טוב לו, אבל בזה די במצבים 
האלה, וידוע שבזמנים האלה מאוד קשה לכל יהודי לעשות את כל המצוות 
שנעשו בדורות הקודמים, ובפרט לשם שמים, והסיבה שה' לא דורש את זה 
מאיתנו, והעיקר האמונה, ושאר הדברים רק מביאים אותנו להיות גאוותנים, 
לחשוב שאנחנו צדיקים גדולים ובאותו זמן אנחנו דורסים ומבזים את אחינו 

עם הגאווה הזאת. 

ואל תחשוב מה אנשים יגידו עליך אתה לא מתפלל 3 פעמים במניין, 
אתה לא לומד 8 שעות ביום, אתה לא מכוון את כל הכוונות שכמה אנשים 
עושים, איך אפשר להיות ככה? מי יכניס את הילדים שלי לחיידר? מי ישתדך 

עם הבנות שלי? הרי זו הסיבה שאנחנו עושים את רוב הדברים בכל זאת.

ותדע אחי שיותר טוב להיות מבוזה כל ימי חייך בעולם הזה, ולא להיות 
מבוזה פעם אחת לפני המקום, לא חסר לה' לתת לנו מספיק פרנסה ונהיה 
כמו שהיינו במדבר שירד מן יום יום מן השמים, ואין צורך לאסוף עשרות 
אלפי שקלים בבנק. וכשיבוא הצורך ה' ייתן לנו כבר. ואני משתדל בנוסף 
לזה לשמור על מצוות שאני יכול לעשות בכוחותיי הדלים ובאפשרויות שה' 
נותן לי, והחיים שלי מאושרים ושמחים, שמחים בעבודת ה', שמחים עם ה' 
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ושמחים עם עצמי.

חינם  ואהבת  אמונה  בענייני  לדרוש  הן:  החשובות  שהמצוות  ורואים 
שכ"כ דרושים לנו כדי לסיים את הגלות המר הזה. 

ובזה אני מסיים עם סיפור שאני חושב שהוא חשוב מאוד להבהיר את 
הדברים שלי )מיפי הרב שלומה קרליבך זצ"ל(

ליל  של  הפסח  סדר  את  שעשה  לאחר  מברדיצ'וב  הרבי  אחת  פעם 
ה'  שבטח  מאוד,  שמח  הוא  והשמחה,  והכוונות  הייחודים  כל  עם  ראשון 
מאוד נהנה מהסדר הזה, ואז הייתה לו רוח הקודש, וה' אמר לו אל תתגאה 
כ"כ, אני שמחתי יותר בליל הסדר של מושקה הסבל. הרבי מייד שלח את 
חסידיו שיחפשו באמצע הלילה את מושקה, וחיפשו וחיפשו עד שהגיעו 
לסוף העיר, ומצאו בית ישן עם סדקים וחורים ואמרו להם כאן גר מושקה, 
אותו  טרטרו  הם  כי השתכר,  יושן  אמרה שהוא  ואשתו  לדירה  נכנסו  הם 
יותר  אותו  אוהב  שה'  לאדם  הכבוד  איפה  הצדק?  )איפה  אותו  והעירו 
מהרבה שלהם?( ואמרו לו הרבה רוצה לראות אותך, והחסידים עשו כמו 
שהרבי רצה וסחבו אותו בידיים וברגליים לטיש של הרבי, הושיבו אותו ליד 
הרבי כאשר כל החסידים מתלוצצים. שאל אותו הרבי: איזו שריפת חמץ 
עשית? איזה כוונות כיוונת? וענה מושקה: אני החבאתי עשר פתיתים של 
ואני  וחיפשתי אותם, אבל לא מצאתי את כולם ושמתי אותם בצד,  חמץ 
חושב שהם עדיין שם ושכחתי לשרוף אותם למחרת. שאל אותו הצדיק: 
איזה כוונות עשית בליל הסדר? וענה לו מושקה: אמרו לי שאסור לשתות 
וויסקי בפסח אז שתיתי כמה בקבוקים לפני החג, והלכתי לישון, ואז באה 
אלי אשתי ואמרה לי: מושקה תעשה לי טובה, קום לשולחן הסדר, תשב 
עימנו ותגיד כמה מילים, ותחזור לישון, ואמרתי לה שאני אדם פשוט ואין 
לי מה להגיד בשולחן הסדר, תני לי לישון! ואמרה לי: מושקה בשבילי תבוא 
לסדר, והסתכלתי על השולחן שיש בו הרבה מטעמים ומאכלים, ואמרתי 
לה בשבילך כיון שטרחת לסדר כ"כ יפה אני אבוא לסדר, ובשולחן הרמתי 
כוסית יין ואמרתי היינו במצרים והיה לנו רע, וה' הוציא אותנו משם, ועכשיו 
אנחנו פה, ועוד פעם הבולשביקים עושים לנו רע, ואני יודע שה' יעשה לנו 
נס ויביא אותנו לארץ ישראל שהיא ארץ יפה ונחמדה, ותהיה לנו שם ברכה 

עד בלי די. שתינו עוד לחיים לה´ אכלנו בשר ונרדמתי על השולחן.
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 וזה הסיפור של מושקה איש פשוט שה' אהב את עבודתו יותר מכל 
הייחודים והכוונות של הרבי מברדיצ'וב.

בואו נבין באמת, לה' לא הייתה יותר נחת רוח כשהרבי מברדיצ'וב עשה 
עם כל הכוונות 4 כוסות, 4 ברכות, חיוב מצה, חיוב מרור בשיעור המדוקדק 

וכו'.

איך מושקה הצליח לגנוב את ההצגה?

וקצר, אבל  דבר פשוט  ועשה  בעצמו,  שבור  היה  מושקה  כי  תשובה: 
באמת עם כל הלב. וזה היה נחת רוח לה' יותר מכל העבודה של הרבי.

ועוד. בשביל אנשים כמונו, כשאדם עושה מעשים טובים בפהרסיה - 
בפני קהל עם ועדה, הוא פוגם בזה באיכות המצווה, כשכוונתו היא ממילא 
בשביל שיראו אחרים גודל מעלתו ויקרו. תעשה כאדם פשוט כמו שאתה 
עושה בצנעה אולי תוכל לעשות אפילו קצת לשמה, ולה' יהיה הרבה יותר 

נחת רוח ממך, ולך יהיה טוב.

 מה אנו נגיד, אם היינו עושים את כל עבודת הרבי מברדיצ'וב, מילא, 
אבל אם לא, לפחות נהיה כמו מושקה היהודי הפשוט ואז ה' ישמח בנו ולנו 

יהיה יותר טוב 

וכך גם נהג אבא שלי: ר' חנוך העניך זצ"ל בן למשפחת חסידים )גור 
חייו  ואת  עצמו  את  מסר  האיומה  שבמלחמה  פולין,  מלודז'  ואלכסנדר( 

בשביל יהודים בסכנת מוות

עבד את ה' בפשטות בלי צורך להראות את מה שהוא עושה לאף אחד.

ושומרי  חכמים  תלמידי  בעיקר  היהודים  אחיו  את  חייו  כל  אהב  הוא 
מצוות, אבל לא רק אותם, הוא אהב באהבה אמיתית כל יהודי ואפילו גויים 

שהתעסק איתם בעבודתו או שהיה פוגש אותם בכל מקום.

הטובה  את  ורוצה  אותם  שאוהב  אמיתי  אדם  בן  בו,  הרגישו  אנשים 
שלהם. ועם גישה כזו אפשר לגשת לעבוד את ה' ולביאת משיח צדקנו ב"ב 

אמן ואמן.

תם ונשלם בעזרת ה'
יא' אייר תשע"ז




