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הקדמת המלקט:

"ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה" )ישעיה יב, ג(  ביאר "תרגום יונתן" "ותקבלון אולפן 

לימוד חדש בששון מבחירי הצדיקים[. ב"ה שזכה עם  ]תקבלו  חדת בחדוה מבחירי צדיקייא" 

ישראל לביאורי תורה ממאות אלפי חכמי ישראל, משך כל הדורות מאז הר סיני. אבל יש לימודים 

שזכינו לקבל מאת הבחירים והמעולים שבהם. מה היא קנה מדה לבחון מי הם?

וכשמתגלה  הסוד.  פי  על  מכוון  להיות  צריך  פשוט  ע"פ  שמחדש  "מה  הגר"א  בשם  נאמר 

להחכם סודות התורה אז מבין שגם מה שחידש בילדותו על פי פשוט ג"כ אמת ונכון. וכל זמן 

שאינו מבין הסוד, אפילו הפשט אינו ברור בידו" )"אבן שלימה", פח פסקא כא; משלי ה, יח וכן 

כה, יא(. וכתב הגר"א מפורש: "כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו ובהם נתלבש הרמז, דרש וסוד. 

והכל לכוונת הפשט מכוון זה מול זה" )על משלי כג, כג(. וכן מפורש ב"פרי עץ חיים" )שער 

זמירות, סוף פרק ד( "פום ממלל רברבן, שמדבר בפשט ומכוון לרזי תורה".

מי לנו בדור שלפנינו גדול בכל מקצועות התורה כמו מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, איש 

האשכולות, איש שהכל בו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, עיון ובקיאות, דרשן נפלא ובעל מוסר 

נעלה, כתבן רב, ובעל גימטריאות, חורז והולך מענין לענין ומצפוני תורה גלויים בלבו. בנו הגה"צ 

הרב צבי יהודה זצ"ל העיד שאמר "אין שום דבר מהדיעות והמחשבות שלי, שאין לו מקור בכתבי 

האר"י ז"ל" )"לשלשה באלול", יום השנה, פסקא מ"ו(.

במלאות חמשים שנה לפטירתו של הראי"ה, כתב אז הרב הראשי לישראל הרב אברהם כהנא-

שפירא )ודבריו מובאים ע"י הרב משה צבי נריה בתחלת "לקוטי הראי"ה" ח"א( זו לשונו: "בהיקף 

ידיעותיו ורב גאוניותו היה יחיד בדורו. היו בדורו הרבה שהיו גדולים מאד בתורה ובהוראה. אבל 
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חז"ל,  במדרשי  התלמודים  בשני  בקי  וקבלה,  דרוש  ונגלה,  נסתר  התורה,  מקצועות  בכל  גאון 

בשו"ע ופוסקים, בספרי הזוהר, בכתבי האר"י הרמח"ל הגר"א ובספרי שאר גדולי המקובלים, לא 

היה כמהו בדורו. ולא בבקיאות בלבד, אלא היה פורה בכל מקצועות אלו כמעיין שאינו פוסק, גם 

בשיחות בעל פה וגם בכתב. מלבד הספרים הנ"ל נשארו עוד כמאתיים אלף דפים בכתב יד, והכל 

נכתב בקולמוס ראשון" עכ"ל.

מספר הנ"ל )"מאתים אלף דפים"( הוא מופלג מפליא. בספר כרוך יש מקום לכחמש מאות 

דפים. אם נכרוך דפים אלו המוזכרים הם ארבע מאות כרכים עבים! הייתכן? ואין לומר שהרב 

כתב  הרי  כי  מתכוין.  בלי  המספר  בסוף  אפסים  והוסיף  לועזיות  ִּבְסָפרֹות  וכתב  שגה  שפירא 

"שם  להרב  שהיה  ספק  לי  אין  אלא  ממש.  אלף"  "מאתים  מפורשות,  מלים  עבריות,  באותיות 

הכותב", המוזכר בתקוני זהר )דף קב ע"ב(, שהיתה לו השפעה מלמעלה המדובבת אותו ממעיני 

חכמה דלעילא. ]עיין ספר "ירים משה", אגרות רמח"ל, עמ' צ"ד. וכן "כתם פז" של המקובל ר' 

שמעון לביא, פירוש על הזוהר, עמ' פ"ה כתב "כך הגיד לי מניע קולמוסי". וכן דברי החיד"א 

אודות הש"ך )שם הגדולים, מערכת ספרים".[ וכך העידו על הרב קוק "היה כותב ומצטט מקורות 

שונים, מבלי להוסיף או לתקן מלה אחת, ומבלי לעיין בספר כל שהוא. עמדתי נדהם ומשתומם, 

)"שבחי  טיפה'?  מאבד  שאינו  סוד  'בור  וגם  המתגבר'  'מעיין  גם  כאחת?  גאוניות  סגולות  שתי 

הראי"ה", עמ' רצג ד"ה "וכך היה כותב"(.  

בשבתות  קוק  הרב  מתורת  להתבסם  בא  שהיה  זווין,  יוסף  שלמה  הרב  דברי  לפנינו  והנה 

בסעודה השלישית, אז היה הרב דורש:

"לא יהיה הדבר להגזמה או נאמר שמרן הגרא"י הכהן קוק ז"ל היה בדורו היחיד בין גדולי 

התורה שהיה שולט בהלכה ובאגדה כאחת. מה משמע 'שליט'? כל מקצועות התורה היו ברשותו. 

אדם מישראל בא ושואלו דבר תורה, אין הוא, הרב, זקוק לעיין ולחפש, לדרוש ולתור. בו ברגע 

הוא מציע את הסוגיות והראשונים השייכים לענין, והולך וחורז מגמרא לרמב"ם, ומרמב"ם לשאר 

עמודי ההלכה. ובדרך הילוכו הוא מאיר ומסביר, מעיר ומפלפל, כאילו זה עתה עסק בענין הנדון. 

ואם השואל הוא תלמיד חכם והתכונן לאותו ענין עובר לכניסתו אל הרב, ופתאום הוא רואה 

קץ  אין  גופו,  זה  בענין  חידושים  תלי-תלים של  לפניו  מרצה  מוקדמת,  הכנה  כל  מבלי  שהרב, 

להשתוממותו. ולאו דוקא בהלכה. עולם האגדה היה לא פחות פתוח לפניו. חזון ושירה, מחשבה 

ומחקר, הגיונות ודעות– כל אלה היו שוטפים בלי הרף כמעיין הנובע, ממוחו ללבו ומלבו למוחו. 

אי אתה יודע אם המחשבה השפיעה על הרגש, או הרגש פעל על המחשבה, או שניהם כאחד 

שאבו את עוז רוחם ממקור עליון נשגב.

]וממשיך הרב זווין[ כן, יחיד היה הרב במובן זה של משנה-גדלות, בהלכה ובאגדה, בנגלה 

ובנסתר. אבל היה מפליא גם בזה, ששני העולמות נתמזגו אצלו לחטיבה נפלאה אחת. ההלכה היא 

גופה של האגדה, והאגדה נשמתה של הלכה. סוד זה, שהנגלה והנסתר מהוים גוף ונשמה, ידוע 
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ליודעי חן. ומכיון שכן, הרי שאין להפריד ביניהם. והוא, הרב, לא הפריד" )אישים ושיטות", עמ' 

210 ועיין שם שהאריך בעוד תיאורים נפלאים(.

ידוע שהרמח"ל חידש בישראל את המושג שלהבין באמת בסתרי תורה, יש לחפש את הנמשל 

)"דעת תבונות", עמ' רל"ו; "שערי רמח"ל" עמ' לו, סב(. נפלאים מאד דברי הרב יעקב עמדין 

שהובאו ע"י "ספר הברית": "על דבר הסוד כבר כתב הג' יעב"ץ ז"ל בזה הלשון, כל דברי האר"י 

ז"ל בעץ החיים ושאר הספרים בענינים כאלה כולם אמת מצד, ואינם אמת מצד. 'אמת' כפי מה 

כי כל האמור  'אמת' כפי מה שאנו מבינים אותם.  ואינם  לו.  והדומה  ז"ל  שהבין אותם האר"י 

וזה אינו אמת. אבל הנסתר של הקבלה הוא לבדו  בכתבים ובספרים הוא הנגלה של הקבלה, 

האמת, וזה אי אפשר להכתב בשום ספר" )"ספר הברית", של הרב פנחס אליהו, ח"ב מאמר יב 

פרק ה, עמ' 320, שהביא כך בשמו(.

מפורש יותר מזה כתב הגר"א על הפסוק "פן יראה בעיניו, ובאזניו ישמע, ובלבבו יבין" )ישעיה 

ו, י(: "כי ג' חלקי התורה, שבכתב ושבעל פה וסודות התורה. יפול )לשון( ראייה על מה שבכתב, 

והשמיעה על שבעל פה, והבנת הלב על חלקי הסוד, באובנתא דליבא תליא, ואמרו )חגיגה יג.( על 

מי ש'מבין מדעתו" עכ"ל. כלומר בלימודי סוד אין זו הבנה במה שהאדם רק גורס את הסמלים 

והכינויים, אלא עליו להבין את המשמעות, את הרעיון הפנימי, את הנמשל.

יישום-הבנת  הקב"ה חנן את מרן ראי"ה בהבנה פנימית של הסודות, והוא פיענח על ידם 

אגדותיהם של חז"ל. הוא לא קשר הדברים במפורש לדברי הסוד, אבל פשטים שלו ודרושים שלו 

הם באמת מכוונים לפי הסוד )כמו שהוא עצמו אמר, בדברים שהבאנו "לשלשה באלול"(. פה ושם 

אפשר לנו להכיר זאת, ונסינו אנו לפי יד כהה שלנו להעיר על כך במקומות בודדים בספרנו זה.

לכן חייבים אנו לשים אוזנינו כאפרכסת ולהקשיב לדבריו. עלינו לחפש בכתביו להבין יושרה 

של תורה. "רחש לבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך" )תהלים מה, ב(. זה כבר עשרות שנים 

שהנני משמש לתלמידי חכמים, להכין לפניהם דברי גדולי אומתנו, לסדר ולערוך שיהיה ערוך 

לפניהם לשימושם ויוכלו לגשת לדברי אלהים חיים. עבודה זו של מפתחות למקצת מדברי הראי"ה 

על המקרא ]אותם שהוא פירש לא בעניני ההלכה[, ועל הרבה מאגדות חז"ל, היא עבודה עצומה. 

ואמנם יש כבר מה שהכינו אלו שלפנינו מפתחות למקראות ולדברי חז"ל )כמו בסוף ספרי "אורות 

הקודש", ובסוף פנקסי הראי"ה חלק א', ועוד. ויש להזכיר גם מקצת מפתחות הנמצאים ב"אוצרות 

הראי"ה" חלק חמישי, עמ' 456-526( אבל שם רשומים גם אזכורים שאין הראי"ה מפרש אותם 

אלא הוזכרו כמליצה בלבד ולא לשם ביאורם. וגם במפתחות ההם לא נלוו דברי הסבר והדרכה 

לציין לפני המחפש מה תוכן הענין. ולכן לא יעוררו את הלומד לחפש ולהבין במקור הדברים. 

נסינו כאן לתקן חסרון זה. 

]לא סקרנו  והם באמת כששים כרכים  )"כותרות"( של הרב,  יש לפנינו כשלושים חיבורים 

ביניהם ספרי הרב בשו"ת והלכה[.

הקדמת המלקט
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ואלו הם:

אגרות ראי”ה )ד' כרכים, כרך ד' הוא ממהדורת שנת תשד"ם(

אדר היקר )מהד' מוסד הרב קוק(

אוצרות הראי”ה, ח”ב. הובאו שם "אפיקים בנגב" ועוד מאמרים רבים נוספים שלא ההדירו 

בָׁשנים אחרונות, ועוד מכמה כתבי-יד )מהד' ישיבת ההסדר ראשון לציון, שנת תשס"ב(

אורות )מהד' מוסד הרב קוק(

אורות האמונה )הוצ' מאלף עד תיו, הציונים למהד' שנת תשנ"ח אנו מסמנים במספר רגיל, 

ולמהד' שנת תשס"ב אנו מסמנים תוך סוגר מרובע ]-[(

אורות הקודש )ד' כרכים( )מהד' מוסד הרב קוק(

אורות התורה )מהד' מוסד הרב קוק(

אורות התשובה )מהד' מוסד הרב קוק(

אפיקים בנגב, ועוד מאמרים מ"הפלס", עיין "אוצרות הראי"ה" ח"ב

ביאורי הראי”ה על פרקי אבות, )מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשס"ו(

בשמן רענן )ח"ב, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, שנת תנש"א( ]לקחנו משם רק ארבעה מאמרים[

גנזי ראי”ה )מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל(

הסכמות הראי”ה )מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל(

]חזון הגאולה, כמעט אין שם ביאורים לפסוקים ואגדות[

חבש פאר )מהד' מוסד הרב קוק( 

טוב ראי )מלוקט ע"י הרב ברוך תאנה, לפי מסכתות, שנים-עשרה כרכים עד כה. אמנם רובם 

הגדול בעניני הלכה, אבל העתקנו משם על כמה דברי אגדה(

טוב ראיה )שנת תשמ"ו, כפי שנדפסו מכת"י בש"ס פרדס, על מסכתות(

לנבוכי הדור )מהד' ידיעות אחרונות, תשע"ד(

מאמרי הראי”ה )מהד' תש"מ(

מאורות הראי”ה )חמשה כרכים: הגדה של פסח, מהד' שנת תשנ"ד. שבועות, תשנ"ד. חנוכה 

ארבעה פרשיות ופורים, תשנ"ה. ירח האיתנים, תשנ"ה. שבת קודש, תשע"ג. יש לשים לב שהיו 

מהדורות שונות לספרים אלו בשנים שונות. מספרי העמודים שהזכרנו בספרנו זה מתייחסים רק 
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למהדורות הנ"ל בלבד(

מדבר שור )מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, שנת תשנ"ט(

מוסר אביך )מהד' מוסד הרב קוק(

עולת ראי”ה )ב' כרכים, מהד' מוסד הרב קוק(

עין איה )ד' כרכים, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל(

עקבי הצאן )נדפס בסוף "אדר היקר", מהד' מוסד הרב קוק(

ערפלי טהר )הוא העתק של קובץ ב' של שמונה קבצים(

פניני הראי”ה )מהד' ישיבת ההסדר ראשון לציון, שנת תשס"ח(

פנקסי הראי”ה )ד' כרכים, פנקס י"ג, שנת תשס"ד, פנקסי הראי"ה א – שנת תשס"ח, פנקסי 

הראי"ה ב- תש"ע, פנקסי הראי”ה ג – ללא תאריך. מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל(. יש לשים לב 

כי פנקס י"ג הנ"ל ההדירו שוב בתוך פנקסי ראי"ה ח"א, עמ' קסט-שד, ויש אותו הזיהוי לפי 

סימני הפרקים

קבצים מכתב-יד קדשו )ב' כרכים, המכון להוצאת גנזי הראי"ה, שנים תשס"ו, תשס"ח( 

שיחות הרב צבי יהודה )ערך: הרב שלמה אבינר(, הביא כמה וכמה מאמרים של הראי"ה

שבת הארץ )מדברי ההקדמה שם, וכן לקטנו במקצת משאר ספרי הרב בהלכה ושו"ת(

שמונה קבצים )ח' ספרים(

שמועות ראי”ה )על בראשית, נרשמו ע"י הרב קלמן פרנקל, אגודת הסנה, תשל"ג(. 

שמועות הראי”ה ח”ב – )על בראשית ושמות. נרשמו ע"י הרב קלמן פרנקל, ונוסחו מחדש באופן 

בהיר ומשוכלל ע"י הרב ישעיה הדרי, הוצ' הסוכנות היהודית, ספריית אלינר, שנת תשע"ה(

נשמה של שבת  )ספר זכרון לזכרו של נכדו של הראי"ה, הרב אליהו שלמה זלמן רענן הי"ד, ובו 

32 עמודים של דברי הראי"ה מכתבי-יד, שרובם לא מופיעים במקום אחר( הוצ'  שלמי אריאל, 

חברון, תשנ"ט.

את  מציינת  שבסוגריים  והאות  העמוד,  מספר  הם  הספר  שם  שאחרי  האותיות  כלל  בדרך 

הפסקא בה מדובר. לדוגמא: אורות פג )ד(, הרי האות שבסוגריים מציינת באיזה קטע מדובר. וכן 

בספר "לנבכי הדור", תחילה יש מספר העמוד, ואח"כ בסוגריים ציון איזה פרק.

יוצאים מהכלל הנ"ל, הם ספרי אגרות ראיה, ושמונה קבצים, בהם האות מסמלת את מספר 

האגרת והפיסקה, והאות שבסוגריים מסמנת את העמוד בו זה נדפס.

הקדמת המלקט
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חלק מהדברים חזרו על עצמם בספרים שונים, במיוחד ממה שהובא ב"מאורות הראי"ה". בכל 

זאת הבאנו אותם כדי להועיל למי שיש בידיו רק חלק מהספרים הללו, ולא שאר הספרים שם 

הדברים מובאים.

נציע כאן כמה מראשי-תיבות המצויים בעבודתנו:

קו"א – קובץ א

קו"ב – קובץ ב

קו"ג – קובץ ג

קו"ד – קובץ ד

קו"ה – קובץ ה

קו"ו – קובץ ו

קו"ז – קובץ ז

קו"ח – קובץ ח

וכן פ"א פ"ב וכו' פי"א פי"ב – פרק א, פרק ב, וכו' פרק יא, פרק יב וכיוצא בזה

ידע מה לפניו; אלא  כי בזה הלומד לא  "עיין שם" בלבד,  במפתחותינו לא רצינו לציין רק 

השתדלנו בעז"ה לרשום בקצרה כמעט בכל ערך וערך בשתים או שלוש שורות תמצית הדבר. 

הרוצה לעיין בשלימות בכל מאמר ומאמר של הרב, עליו לפתוח הספר באותו הנידון ולראות מה 

כתוב לפניו ומה כותב לאחריו. וגם אפשר להיות שמתוך כמות העצומה של עבודה זו לא דייקתי 

כראוי, או לא הבנתי כראוי. "ושגיאות מי יבין?" ולכן ראוי לבדוק אחרי.

גם ברור שלא ציינתי לכל הפסוקים שהראי"ה מפרש, וגם לא כל האגדות שמפרש, כי זה 

למעלה מיכולתי. "ולא עליך המלאכה לגמור". עוד יבואו אחרי אלו שישלימו את מלאכת הקודש.

יש שואלים כי לכאורה לא היה לנו צורך לציין מביאורי הרב על מסכתות ברכות ושבת, שהרי 

ספרי "עין איה" לפנינו? 

והמענה על כך הוא שבכל זאת יש צורך, כי מחבר "עין יעקב" )שעל ספרו מבוסס "עין איה"( 

העביר וערך פסקאות רבות מדברי חז"ל שלא לפי אותו סדר ממה שסודרו בתלמוד )לדוגמא 

ביארם הראי"ה.  היכן  הלומד למצוא  ויתקשה  ועוד(,  סנהדרין  ובסוף  ברכות,  בפרק אחרון של 

ועוד, הרבה סוגיות באגדה מופיעות במקביל גם במסכתות אחרות, ויש צורך ללמד גם שם היכן 

נמצא הפירוש ב"עין איה". ועוד שבהרבה מקרים הבאנו מקבילות מספרים אחרים של הראי"ה 

לאותן הפסקאות, ו"דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר" )ירושלמי ראש השנה פ"ג 
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ה"ה(. ועוד יש חשיבות לציין אותם, כי חלק קטן מהמאמרים נמצאים גם ב"עולת ראי"ה" ויטעה 

הלומד היודע מקומם שם דדי לו בזה. ואינו כן, כי בהרבה מקומות קוצרו או נשתנו מכאן לשם, 

וטוב לראות הדברים במקור. והוא הדין במקבילות שבין "שמונה קבצים" לשאר ספרים שהועתקו 

ממנו, תמיד טוב לראות את המקור. 

הנני מודיע כי גם בספר "אוצרות הראי"ה" )מהד' שנת תשס"ב( חלק חמישי )עמ' 456-526( 

ערכנו בעז"ה מפתחות למאות פסוקים ומאמרי חז"ל השזורים בכתבי הראי"ה. לא שבצנו אותם 

כאן בספרנו הנוכחי, וגם לא בדקנו להשוות בין הרשימות, ושמא החסרנו דברים חשובים ממה 

שרשמנו שם. הטעם לכך הוא כי שם מוזכרים כל פסוק או מאמר חז"ל גם בלי שהראי"ה ביאר 

או הסביר אותם. אבל ברשימתנו הנוכחית הקפדנו לציין רק אותם הפסוקים ומאמרי חז"ל בהם 

ראי"ה חידש פירוש או דרשה. וברוב הענינים טרחנו לציין בקצרה )בתוך סוגריים( מה שהראי"ה 

יש חשיבות שהוספנו  הנוכחית  ברשימתנו  גם  במהד' שנת תשס"ב.  עשינו  לא  זה  דבר  חידש, 

מקורות מספרי ה"פנקסים" שנתפרסמו ב"ה לאחרונה, וכן "לנבוכי הדור", וכן מספרי "קבצים 

ארוכות מכתבי-יד  65 פסקאות  )ויש שם  אבות  פרקי  על  הראי"ה"  "ביאורי  יד קדשו",  מכתב 

של הראי"ה שלא נדפסו בשום מקום אחר, כמפורט בסוף המפתחות לספר ההוא(. וגם הוספנו 

כאן חיפוש בשנים-עשרה כרכים ספרי "טוב רואי" ועוד כמה ספרי הלכה, מה שלא עשינו אז. 

המלאכה  מרובה, ושגיאות מי יבין. קרוב לודאי שלא שמנו לב בכמה מקומות להעתיק כל דבר 

ודבר, ולכן המחפש דברי הראי"ה על מאמר מסוים כדאי לו לעיין גם ברשימות ההן של מהד' 

שנת תשס"ב.

אני מודיע כאן כי בסוף ספר "ביאורי הראי"ה" על פרקי אבות, סדרו העורכים מפתחות-

ואזכור אפילו  והם מציינים לכל אזכור  ובין למאמרי חז"ל,  בין למקרא  מקורות מועילים מאד, 

ב"פנקסי  כאלו  מועילים  יש מפתחות  וכן  הזכיר.  רק  אלא  בהם,  ביאר  או  חידש  לא  שהראי"ה 

והרוצה לראות מפתחות  "לנבוכי הדור".  וכן בספר  וכן בספר "מדבר שור"  א.  הראי"ה" חלק 

ממצים ומושלמים לספרים ההם, יפנה לשם. המקורות למקרא שיש בסוף "אורות הקודש" כבר 

כללתי במפתחות שערכתי ב"אוצרות הראי"ה", חלק חמישי הנ"ל.

כן דברי המודה לאבינו שבשמים שגמל לי כל טוב, בזכותם של ישראל שאני משמש לפניהם. 

ומבקש אני מלפניו שיתן בידי לברך על המוגמר, כלומר לסיים בהצלחה מפעל גדול, נשגב וקדוש 

זה.

ניסן, תשע”ד

משה יחיאל צוריאל

מלקט “אוצרות הראי”ה"

הקדמת המלקט
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להלן ציטוט מדברי ראי”ה, על “עין איה” )ברכות פרק ב פסקא נג(:

“כי לפעמים לא יתקבלו דברי חכם בדורו, ואין בני דורו מכירים ערכו ואינם מעמיקים 

בדבריו כל כך, על כן אינו מועיל להשלמתם לפי רוממות ערכו. ובדורות הבאים, כשסרה 

הקנאה וההרגל ַהְמַעֵור עינים, אז מזדקקים דברים ומתבררים, וילכו רבים לאורו.

ועליו אמר ׁשלמה בחכמתו ‘טוב שם משמן טוב, ויום המות מיום הולדו’ )קהלת ז, א( ‘טוב 

שם משמן טוב’ מורה על המשוחים, שהדור מסכים לַמנֹותם ולפעמים אינם פועלים כי אם על 

דורם ובחייהם. אבל החכם, שעיקר פעולתו להשלמת הרבים היא, יום המות נבחר אצלו מיום 

הולדו. שאז יאיר אורו ביותר על ידי דבריו הטובים שהשאיר לדורות, בספרים או תלמידיו 

אשר הניקם משדי חכמתו”.

את הקטע הבא כתב הרב לענין רשב”י ובענין מה שהיו מבני דורו שחלקו על דרכו 

ודבריו. ודומני שחלק מהדברים שייכים גם לענין הראי”ה זצ”ל ובני דורו.

עין איה, שבת א, פרק שני )דף לד.(, פסקה רצ. 

אמר ליה אילמלא לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר, 

עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו ת"ח לא כש"כ, יהב ביה 

עיניה ונח נפשיה. 

הדיעות הגדולות, המתעוררות בלב גדול המרגיש בעצמו שהוא מוכרח לרומם את קרן 

הדור ולהעלותו מירידתו, לפעמים הן נדמות לדברים זרים, ומי שלא היה במחיצת אותו האיש 

הנועד מההשגחה האלהית להרחיב את הדיעות ולצרף את הלבבות, למען יוכלו להתרומם 

למעלה יותר עליונה ממה שהיו עומדים עליה עד כה, הוא בצדק יהיה חזק בדעתו לחלוק על 

כל הדברים הרמים והטובים, בין במעשה בין בעיון, היוצאים מצד ההשפעה העליונה ההיא. 

אמנם מי שיהיה במחיצתו של אותו צדיק, הלא דברי יושר ואמת כשהם יוצאים מן הלב 

הם נכנסים בלב כל מבין, בפרט בלבב ת"ח יראי ד' שלבבם פתוח להשכיל אל כל דבר אמת 

וצדק. ע"כ יקלטו הדברים בלב עד כדי למעט את התקוממות המחלוקת. כי עכ"פ ישכיל 

וידין כי דרך סלולה וכבושה יש לו לדורש הדברים הגדולים והעליונים אע"פ שהם גבוהים 

שככפי המורגל, אבל בכ"ז יכול להיות שלא יבא עוד לכלל הסכמה, כי רק כבד יכבד את המ

בוקשים הגדולים, ובלב חרד ביראת רוממות יביט על המועצות העליונות, אבל לבו לא יתנהו 

להאמין שיש בהן ערך מעשי בהוה. אמנם לפעמים יחדר כ"כ האור האלהי עד כדי קניית 

הלב, עד שבאותו מעמד תהיה ג"כ מדת ההכרה גדולה כ"כ עד שתמצא הסכמה מולהבת ג"כ 

לפעול ולעשות בעבודת הקודש לפי אותה המדה הרוממה המתעלה על המורגל. אמנם אחרי 
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שהעליה הזאת אינה באה לפי כל התכונה הקנויה של האנשים ההם, כ"א מצד ההשפעה של 

קרני האור הזורח מאותו המאור הגדול והקדוש, אשר יד ד' עליו לטובה, לפקח עינים עיורות 

ולהאיר מחשכי ארץ. 

ע"כ יוכל להיות שאח"כ ישוב לטבעו, ויחזרו להיות זרים לו בפועל כל אותם הדרכים 

החדשים העליונים. אבל אחר שכבר מצאה ההסכמה מקום בקיבוץ של ראשי דור חשובים, 

כבר הוא אות נאמן שיש עכשיו שעת הכושר להרים את מצב הזמן משפלותו, וכל מניעה 

ועיכוב עומד הוא נגד טובת האומה בכללה ונגד טובת הכלל כולו המסתעף מזה. וכל דבר 

ניגודי למטרה מסויימת שכבר הוכרה, אינו בא כ"א מרפיון כח המטרה וערכה. ומה גדולה 

היא הירידה אם יחשוב העם שמועצות התורה וההדרכה הרוחנית כ"כ רפויה היא בידי ת"ח, 

עד שאין להם במטרתם הכרה חזקה. 

נעשית דלה  כ"כ  וההכרה בכח הקיבוץ  וחזקה,  עומדת  להיות  לא תוכל ההסכמה  ע"כ 

מפני מיעוט הציור של תכנית המעלות שיוכלו לצאת לאור ע"י קיבוץ הכחות, א"כ לא רק 

על המצב הירוד ישאר הדור כ"א עוד ירד ממנו למטה מטה. 

ע"כ חוזרת אז כבר העליה, שהיתה בתחילה נדרשת לשם התעלות, להיות עכשיו נדרשת 

לשם הכרח והגנה מצרה גדולה וירידה יותר גרועה שמוכרחת להפתח, אחרי שכבר התחיל 

על  המתגבר  ההרגל  שלטון  שמסבת  אלא  מוסכם,  ג"כ  ולהיות  להתפלש  צח  היותר  האור 

שההתרוממות הזמנית שכבר הספיקה לכלול חלק רשום מהקיבוץ של הרשומים שבדור שבי

דם לפעול לטובה, יהיה הדבר חוזר להעלם ולהסגר. עכשיו תצא התביעה רשומה, ומניעת 

והוגיה מצד רפיון ההכרה שבתעודה המתיחסת להם,  ההסכמה תגרם חילול כבוד לתורה 

שראויה לבא עם חזקתה אחר ההסכמה שכבר האירה איזה פעם. 

ע"כ מצא עז ד', קדוש עליון זה, לדחות את היחיד שעם כל תומו עמד על דרך ההתעלות 

שהתחיל עכשיו להופיע לעצרו, בהכירו שאין זה הסבא מבני הדור העומד להיות מתעלה 

ביותר יתרון אחר שכבר היה עמם, וכבר נמנה, מה יאמרו עכשיו, שהירודים שבבנ"א מכירים 

את טובת קיבוצם הכללית וצירופם, מפני שהם מכירים את מטרתם לפי מעמדם; ואם ת"ח 

לא יכירו זה, הלא ירידה תהיה לדור, ירידה חדשה הגרועה מאותה הירידה השוקטת קודם 

שהותחלו תביעות חדשות להאמר. יהיב ביה עיניה ונח נפשיה.

עין איה, שבת א, פרק שני )דף לד.(, פסקה רצ. 

מבוא
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♦ בראשית ♦

כולה,  התורה  לכל  מנוגדת  העולם  קדמות  )סברת   – אלהים  ברא  בראשית    - א, א  בראשית 

ומונעת יכולת לנסים או לשכר ועונש( – לנבוכי הדור 28 )א(, 35 )ד(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' כ-כא

בראשית א, ה -  ויהי ערב ויהי בקר יום אחד – )אין הכרח לפרש הביטוי כ"ד שעות, אלא אפשר 

שהיה זמן רב מזה( – לנבוכי הדור 40 )ה(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' כז

בראשית א, ה - ויהי ערב ויהי בקר יום אחד – )אין הכרח לפרש כאילו יש סתירה בין שיטת 

ההתפתחות לביאורי התורה על הבריאה. במיוחד לפי מסורת חז"ל ]בראשית רבה, ג[ שהקב"ה 

היה בונה עולמות ומחריבן, בטרם נברא עולמנו אנו( – לנבוכי הדור 38-40 )ה(; פנקסי ראיה ח"ב 

עמ' ל-לב

בראשית א, יא - עץ פרי עושה פרי )רש"י, טעם העץ כטעם פריו( – אגרות-א צא )קה(; אוצרות 

הראיה ח"ב עמ' 166; פניני הראיה עמ' 5; אורות התשובה פ"ו סי' ז; פרק טז סי' ב; פנקסי הראיה 

ח"א עמ' של; קבצים מכת"י-א עמ' קעו

 – החופשית(  הבחירה  כשרון  של  עמוק  )מושג   - אותו  ברא  אלהים  בצלם   - כז  א,  בראשית 

אגרות-ב שעט )מא-מב(; לנבוכי הדור, 27 )א(; פנקסי ראיה-ב, עמ' טו

בראשית א, כח - ורדו בדגת הים ובעוף השמים – )לא רדיה של מושל עריץ, כי אם להועיל 

למשועבדים( – לנבוכי הדור, 54 )ח(; שם 65 )י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' לח-לט, מו-מז; אוצרות 

הראי"ה ח"ב עמ' 241

בראשית ב, ד -אלה תולדות שמים וארץ – )"אלה", פסל את הראשונים, עולמות התהו( – פניני 

הראיה, עמ' 7-8, 16  

בראשית ב, ז - ויפח באפיו נשמת חיים – )סוד המלה "באפיו"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רכד-

רכו

בראשית ב, יז - ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו – )הכיר בו שפרי העץ יגדיל בו סערת 

תשוקותיו לצאת ממנוחתו הטבעית( – לנבוכי הדור 41 )ה(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' כח

בראשית ב, יח - אעשה לו עזר כנגדו – )לא נבראת האשה רק להיותה לו לעזר, אלא 'כנגדו' 

להשלמת שניהם( – לנבוכי הדור, 41 )ה(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' כט

בראשית ב, כ - ולכל חית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו – )הרב מרמז לאגדה ביבמות סג 

ע"א "שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו". האדם הכיר בנתוקו מגבול שאר בעלי 
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החיים, וזאת במטרה שלא יטעה להיות כמותם אלא ישתלם באנושיותו( – לנבוכי הדור 68 )י(; 

פנקסי ראיה ח"ב עמ' נ 

בראשית ג, א - והנחש היה ערום – )מותר לפרש שזה ענין משל( – פנקסי ראיה ח"ב עמ' כט

בראשית ג, טו -ואיבה אשית בינך ובין האשה - )השיתוף שיש לו לאדם עם יתר בעלי חיים, 

אפילו הערמומי שבהם והוא הנחש, מחייב בדרך הרפואה לשים איבה בינו לביניהם. והיא ירידה 

לצורך עלייה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 93

בראשית ג, טז -בעצב תלדי בנים – )טעם ההכרח ליסורין אלו, אחרי מצב החטא( – לנבוכי הדור, 

41-42 )ה(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' ל; אוצרות ראי"ה, ח"ב עמ' 103; פניני הראיה עמ' 9

בזיעת אפך תאכל לחם -)למען יהיה מוטרד בטרפו ויגיעת דרך ארץ מסייעת ג"כ להשכיח ממנו 

עון( – עין איה, שבת פ"א פסקא טו

בראשית ג, כד - להט החרב המתהפכת – פנקסי הראי"ה, ח"ג עמ' כ-כא; מאורות הראי"ה, 

שבת קודש עמ' ריד; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' עג, רע; עין איה, ברכות פ"ט תחילת פסקא 

קנא; פניני הראיה עמ' 10-11

בראשית ד, ה - ואל קין ואל מנחתו לא שעה )טעם לזה כי כבר מאז רשעות של רצח היתה גנוזה 

בו. ובזה רמז לתנועת הנצרות( – אורות לב )טו(

בראשית ה, ג - ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת – )סוד אותיות ש"ת( – פנקסי ראיה 

ח"א עמ' סג-סד

בראשית ו, ח -  ונח מצא חן – מדבר שור, דרוש יג, עמ' קד

בראשית ו, ט -  את האלהים התהלך נח - מדבר שור, דרוש יג, עמ' קא

בראשית ח, א-טו- ענין סגירת נח בתיבה, ושליחת העורב והיונה, ויציאתו מן התבה – מוסר 

אביך, פרק ב, סוף פסקא א, עמ' כה

בראשית ט, ח-טז - )ענין אות הקשת( – פניני הראיה עמ' 16-18

בראשית ט, כה - עבד עבדים יהיה לאחיו – )"הכרתו של נח בצורך השירות לבני אדם וכו' 

הכרחיותה לעבדות"( – אגרות-א פט )צו-צז(; אגרות-א צ )קב ד"ה ומה שכתבת(

בראשית יב, א -  לך לך מארצך – פניני הראיה, עמ' 19-21

של  מדתו  הגוים,  לכל  והאהבה  )החיבה   - האדמה  משפחות  כל  בך  ונברכו   - ג  יב,  בראשית 

אברהם( – אורות קסט )ה( ; שמונה קבצים, קו"ג שכא

בראשית יד, יח -  ומלכי צדק מלך שלם וכו' והוא כהן לאל עליון – פניני הראיה עמ' 22-26
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בראשית טו, ו -  והאמין בה' ויחשביה לו צדקה – לנבוכי הדור, עמ' 157 )כט(

בראשית טו, יד - ואחרי כן יצאו ברכוש גדול – עין איה, ברכות פ"א פסקא קיד; פניני הראיה, 

עמ' 26-27

בראשית יז, א - התהלך לפני והיה תמים – )לפני הסרת הערלה לא זכה אברהם לראות חיות 

שבמרכבה עליונה( – שמועות ראיה, סוף וירא

בראשית יז, א - אני אל שדי – עולת ראיה, ח"א עמ' רמ

בראשית יז, א-ב - אני אל שדי, התהלך לפני והיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך – )מה הקשר 

בין שם קודש "שדי" למצות מילה?( – מדבר שור, דרוש כז, עמ' רנב, רנד-רנה, רנח; עולת ראיה, 

ח"א עמ' שצה-שצו; פניני הראיה, עמ' 27-28

וימל את בשר  וכו'  וכו' ואת כל מקנת כספו  יז, כג -ויקח אברהם את ישמעאל בנו  בראשית 

ערלתם – )השפעתו של הצדיק על כל אלו הנלווים אליו( – מדבר שור, דרוש כז, עמ' רנז; פניני 

הראיה, עמ' 28-29

בראשית יח, יז-יח - המכסה אני מאברהם? כי ידעתיו וכו' לעשות צדקה ומשפט – )ביאור הקשר 

בין הפסוקים והנימוק. כי אברהם לא יבוא לתלות מעשה הפיכת סדום למידת כעס ונקימה. וגם 

לא יצטרך לתלות הרע בפעולת המזלות( – ביאורי הראי"ה, עמ' קפד-קפז

בראשית יח, יז-יח - המכסה אני מאברהם? – פניני הראיה, עמ' 32-33

בראשית יט, יז - המלט על נפשך, אל תביט אחריך – )"לעולם כח האיום הבא לאדם מיראת 

האבדון, הוא גדול יותר מערך האבדון עצמו מצד ערכו הגופני. על כן בהיות משפחת לוט אינה 

ראויה להנצל מצד עצמה, מפני המוסריות שהיתה לקויה אצלם וכבר נמשכו אחרי מעשי סדום, 

על כן הוזהרו שלא להביט בעינם בצורת ההשחתה, למען לא יקטן כח האיום אצלם"( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא יא

בראשית כא, ד - וימל אברהם את יצחק בנו – )נוטריקון יצח"ק והקשר לארץ ישראל( – עולת 

ראיה ח"א עמ' שצח-שצט

בראשית כא, יב - כי ביצחק יקרא לך זרע – )אין הערלה נקלטת באדם עד שמונה ימים ]ולכן 

תינוק כזה אינו מעכב את אביו מלאכול פסח[. לכן אצל אברהם וישמעאל היתה ערלה. אבל לא 

ביצחק( – שמועות ראיה, סוף וירא

בראשית כב, א-יט - )ביאור מפורט לפרשת עקידת יצחק( – עולת ראיה ח"א פד-צז

בראשית כב, יד - בהר ה' יראה – שמועות-ב 80, 259

בראשית כב, טז - יען כי עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך – )גדולת ענין ההתמסרות 
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אל רצון ה'( – אגרות-ב שעט )מג(

בראשית כה, יט - ואלה תולדות יצחק בן אברהם – )"ואלה" מוסיף על הראשונים. מה הוסיף 

יצחק? אלא הכח לברר את הטוב מתוך הרע( – פניני הראיה, עמ' 39-44

בראשית כה, כו - וידו אוחזת בעקב עשו – )טעם רוחני לכך( – מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' רו; 

דרוש כט, עמ' רסט; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קפז-קפח; פניני הראיה, עמ' 44-45

בראשית כה, כח - ויאהב יצחק את עשו – )טעם לזה, כדי להשפיע על האומות, ועוד טעמים( 

– מדבר שור, דרוש כ"א, עמ' קצח; דרוש כ"ב עמ' רה; דרוש כט, עמ' רסה-רע; פניני הראיה 

עמ' 46-47

בראשית כה, כח - ויאהב יצחק את עשו – )טעם לזה, כי צריכים לכלות את הרעים ע"י חרב 

החיות  שמכניע  במה  לזה  מוכשר  עשו  את  יצחק  וראה  ה',  חפץ  נגד  יתקוממו  שלא  ומלחמה 

הטורפות( – מדבר שור, דרוש כ"ט, עמ' רסח

בראשית כה, לא - ויאמר יעקב מכרה היום את בכורתך לי – )יעקב קנה את כח ההתאחדות עם 

שאר האומות, כי גם זה לחלקו של ישראל( – מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' רה

בראשית כז, ד - ועשה לי מטעמים - שמועות-ב 97

בראשית כז, ד - ]יצחק אמר לעשו[ "והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות – 

)טעם שרצה לברך את עשו( – מדבר שור, דרש כט, עמ' רסה-רעב

בראשית כז, ט - וקח לי משם שני גדיי עזים טובים – )ללמדנו כי על הצדיקים להשתמש אף 

במדות של עשו( – מדבר שור, דרוש כט, עמ' רעא-רעב; שמועות-ב 98

בראשית כז, טו - ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות וכו' ותלבש את יעקב – )מדות 

חמודות שיש לאומות העולם, גם באלו נחלת יעקב, בנוסף להבאת שני גדיי עזים, מצוות שמעיות 

של קרבן פסח וחגיגה( – מדבר שור, דרוש יט, עמ' קפז-קפח; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' 

קפז-קפט; פניני הראיה עמ' 52-53

בראשית כח, יא - וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וכו' – פניני הראיה ע' 60-62

בראשית כח, יב - ויחלום והנה סולם מוצב ארצה – פניני הראיה, עמ' 57-60

בראשית כח, יד - ונברכו בך כל משפחות האדמה – מאורות הראיה, חנוכה, פח

בראשית כח, כב - והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכו' וכל אשר תתן לי עשר 

אעשרנו לך – )תחילה היתה עבודת ישראל משותפת עם כל האומות ]כמצבה גלויה[. אחרי מתן 

תורה הצטרכו לקירות בית לחצוץ ביניהם לבין האומות כדי שיתחזקו בקדושתם. ולבסוף שוב 

נשפיע על כל האומות. בזה דומים הם ישראל למעשר( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פח; פניני 
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הראיה עמ' 62-63

בראשית כט, יח - ויאהב יעקב את רחל – )יש ב' בחינות בכל אחד ואחד מישראל. הצד הסגולי, 

והצד שמשיג ע"י מעשיו ]עיין דברי רמח"ל, "דעת תבונות" עמ' רפ; אגרות ראיה ח"ב עמ' קפו[. 

"לאה" מסמלת הסגולה, "רחל" את המעשים על פי בחירה חופשית. ויעקב העדיף את רחל. אבל 

ההשגחה העליונה קבעה ליעקב ג"כ עליונות הסגולה( – פנקסי ראיה ח"ג עמ' קמט

בראשית לב, ג -  וישלח יעקב מלאכים – פניני הראיה עמ' 64-68

בראשית לב, ה - ויהי לי שור וחמור וכו' – פניני הראיה עמ' 68-72 

בראשית לב, יח - לא יעקב ייאמר עוד שמך – מדבר שור, דרש כב, עמ' ר, רו-רז, רט

בראשית לב, כד - ויותר יעקב לבדו – פניני הראיה עמ' 73-77

בראשית לב, כה - ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו – מדבר שור, דרוש כ"ב, 

עמ' רח

בראשית לב, כו - לא אשלחך כי אם ברכתני – )כלומר שיכירו האומות כיצד השלמנו אותם( – 

מדבר שור, דרוש כ"ב עמ' רט

בראשית לב, כח- לא יעקב יאמר עוד שמך כי א ם ישראל – פניני הראיה, עמ' 77-79

בראשית לב, לא - והוא צולע על ירכו – )נאבק מלאכו של עשו נגד יעקב, ותקע כף ירכו. יש 

יהודי הדואג לטובת הכלל ואינו משלים את עצמו. ויש הדואג רק לשלמות עצמו ואינו עושה למען 

הכלל. ובאמת צריכים לשתי הרגליים( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' עו

בראשית לב, כח - לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים – 

מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' ר, רט

בראשית לג, יד – )אמר יעקב לעשו( יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי". )אין יעקב 

רוצה לנהל ממלכה כל עוד היא צריכה להיות בדמים מלאה( – אורות יד )ג(; שמונה קבצים קו"ו 

קא

בראשית לה, ב-ג - הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם – )כלומר סלקו מלבכם יצר הרע של 

שנאת אחים( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' עד-עה; ]דרשה נוספת[ פניני הראיה עמ' 80-81;  כתי"ק 

מרן הראי"ה, הובא בשיחות הרב צבי יהודה, דברים עמ' 275

בראשית לז, ב - ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם – )תוכן הדיבה( – מדבר שור, דרוש כ"ג, 

עמ' רטז; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' עד

בראשית לז, ג - ועשה לו כתונת פסים – )הוא בגד הנוצר ע"י שכל אנושי, ודלא כמו "אדרת-
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שער" שלבשו הנביאים המלמד על כבדות. כי פעולת יוסף מסמלת פעולת שכל-אנושי, כלומר 

העיון בתורה, וע"י זה אנו נשפיע על האומות. לכן נחשים ועקרבים שהיו בבור ]רמז לאומות[ 

נכנעו ליוסף( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פט

בראשית לז, ה - ויחלום יוסף חלום – )ביאור משמעות שתי החלומות( – מדבר שור, דרוש כ"ג 

עמ' רטו-רטז

בראשית לז, יג - הלוא אחיך רועים בשכם, לכה ואשלחך אליהם וכו' – )רעיון פנימי איך יוסף 

לצאת  יוכלו  שלא  החומריות,  אחרי  הנוטים  גם  ישראל,  כלל  את  ותקן  עולם,  יסוד  צדיק  הוא 

מרשותו של הקב"ה, וגם מהקלקול שלהם יוצא פרי טוב( – פנקסי ראיה, ח"ג עמ' ע-עב

בראשית לז, יז - נלכה דותינה – )מחלוקת יוסף ואחיו בענין הדת, אם אפשר לסמוך על כח 

הנבואה, עוד בטרם ניתנה תורה קבועה( – פנקסי הראיה, ח"ג עמ' רנ-רנד; מאורות הראי"ה, 

חנוכה, עמ' עט-פא, עמ' פד-פז

בראשית לז -  חילוקי דיעות ושיטות בין יוסף ואחיו – שמועות-ב 150-153, 156-157, 171-177

בראשית מה, כז - ותחי רוח יעקב אביהם – שמועות ראי"ה, ויגש, תרצ"ב

בראשית מז, כט-ל - אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני 

בקבורתם – שמועות ראיה, פרשת ויחי, שנת תרפ"ט; פניני הראיה עמ' 106-109

בראשית מט, כה - ברכות שמים מעל, ברכות תהום רובצת תחת – עולת ראיה ח"ב עמ' רג 

בראשית נ, כ - ואתם חשבתם עלי רעה, אלהים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות 

עם רב – )עיין לקט מקורות, על ברכות ס סוף ע"ב "כל דעביד רחמנא, לטב עביד"( – עין איה, 

ברכות פ"ט סוף פסקא ע"ה

בראשית נ, כה - פקוד יפקוד אלהים אתכם – )ביאור ההבדל בין לשון זו לשאר עניני זכרון. 

ולשון כפולה כי ישועה גשמית ורוחנית( – הגדה של פסח, עמ' רלג-רלה ]עוד עיין על שמואל-א 

טו, ב[; מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפד; פניני הראיה עמ' 110-111



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 22

♦ שמות ♦

שמות ב, ג -  ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת – פניני הראיה עמ' 117-119

שמות ג, ה - של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא – )הנעליים 

הם הצורך הראשון המכריח את האדם להתאכזר על הבעל חיים לצרכיו. על כן במקום קדוש יש 

להסירם( – פנקסי הראיה ח"א עמ' סט

שמות ג, יא - מי אנכי כי אלך אל פרעה? – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפה-רפו; פניני הראיה 

119-120

שמות ג, יג-יד - אהיה אשר אהיה – אוצרות הראי"ה, ח"ב 96; פניני הראיה עמ' 121; שמועות-ב 

231

שמות ד, א - והן לא יאמינו לי – )משה טען שלא יאמינו שיביאם הקב"ה אל מעלה שהיא נשגבה 

ממעלתם( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפח

שמות ד, ב-ט - ג' אותות שנעשו למשה בסנה, טעמם – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפט; פניני 

הראיה עמ' 123

שמות ד, ו –ָהֵבא נא ידך בחיקך -  - )מדוע עונש הצרעת נדבקה דוקא בידו, הצד החיצוני של 

משה( – עין איה, שבת פרק יא, פסקא טז 

שמות ד, ד-ט - )ג' אותות שהראה משה לבני ישראל אחרי הסנה( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' 

רפט

שמות ד, כב - בני בכורי ישראל – )ההבדל בין משמעות כינוי זה למשמעות "בנים אתם לה' 

עדיין  בהקב"ה,  מכירים  כן  כבר  העולם  אומות  שאר  כאשר  אפילו  נאמר  שפסוקנו  אלהיכם", 

עדיפים הם ישראל מפני החפץ שלהם להרבות כבוד שמים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קמח; 

ביאורי הראי"ה עמ' רעח-רעט; מדבר שור, דרוש ט"ז, ]ארבע שאלות, והמענים[ עמ' קמב-קמג, 

קמז-קמח; פניני הראיה, עמ' 124-126

שמות ד, לא -ויאמן העם – )זאת היא סגולתם הפנימית של ישראל, בני אברהם, נחלת עולמים 

שאין לה הפסק, עד אשר גם לאדם עצמו היא כמוסה מלהכיר את עומק היסודי הזה אשר בתוכיות 

נפשו האלוהית( – עין איה, שבת פי"א פסקאות יב-יד ]הוזכר במקצת גם כן בפרק ט פסקא קלו[

שמות ו, ג-ד - וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי יהו"ה לא נודעתי להם – 

מדבר שור, דרוש ל"ב, עמ' רצו-רמז; פניני הראיה, עמ' 127-128
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שמות ז, ג - והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים – )מה ההבדל בין אות למופת( – עולת 

ראיה, ח"ב עמ' פב; פניני הראיה עמ' 130-131

שמות יב, ב - החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה – מדוע "ראש" 

יח; הגדה של פסח, עמ' קסז, קעב; מאורות  יא,  ומדוע "ראשון"? – מדבר שור, דרוש א עמ' 

הראיה, חנוכה עמ' ד"ש; פניני הראיה עמ' 132-134

שמות יב, יא - ואכלתם אותו בחפזון – )מדוע בגאולה העתידה "לא בחפזון תצאו" – ישעיה נב, 

יב( – הגדה של פסח, עמ' רי

שמות יב, טו -תשביתו שאור מבתיכם - )ביעור חמץ מסמל ביעור של כל מיני כיעורים נפשיים. 

וכאשר ישראל מבערים, מתקנים גם עבור כל העולם כולו, כל האומות( – אורות הקדש ח"ד 

תקיד; שמונה קבצים קו"ח יא; פניני הראיה, עמ' 134-136

שמות יב, לט - עוגות מצות כי לא חמץ – )ב' אופני מצה( – מדבר שור, דרוש ט"ז, עמ' קנ; פניני 

הראיה עמ' 136-137 

שמות יב, מו - לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה – )עיקר הוא התיקן הוא בישראל פנימה, ולא 

מה שתקנו באומות. וכן שלא יעברו על המצוות כדי להכניס את האומות תחת כנפי השכינה( – 

מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנד

שמות יג, א-כב - עולת ראיה ח"א עמ' לו-מב; הגדה של פסח, עמ' רסא-רסח

שמות יג, ב - קדש לי כל בכור – )יש בכל אדם בישראל ניצוץ מענין הכהונה, כי הם "ממלכת 

כהנים"( – עולת ראיה ח"א עמ' ת-תא

שמות יג, ט - והיה לך לאות על ידך וכו' – חבש פאר, דרוש ב; פניני הראיה עמ' 137-138

שמות יג, יא - והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך – פניני 

הראיה, עמ' 138-139

שמות י, יט - פקוד יפקוד אלהים אתכם – )ביאור ההבדל בין לשון זו לשאר עניני זכרון( – הגדה 

של פסח, עמ' רלג-רלה ]עוד עיין על שמואל-א טו, ב[

שמות יד, לא - וירא ישראל את היד הגדולה – )המאפיין את היד הוא שיש בה אצבעות מחולקות. 

כלומר יצטרפו לעבודת ה' כל הברואים בצלם אלהים, כל עם ועם כפי ערכו. ועוד, כל אחד ואחד 

מישראל הוא כעולם מלא ]סנהדרין לז, א[ ויש הוקרה פרטית לכל אחד ואחד מהם( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא שה 

שמות טו, ב - זה אלי ואנוהו – )שם אל, ושם אלהינו( - עולת ראיה, ח"א עמ' רלה; מדבר שור, 

סוף דרוש לח, עמ' שנז
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שמות טו, ב - זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארוממנהו – )"אלי" זה ע"י הכרה עצמית, "אלהי אבי" 

ע"י מסורת מהאבות( – ח' קבצים, קו"ג פסקא פו; אורות האמונה, עמ' 100  

שמות טו, יז - מקדש אדני כוננו ידיך – מאורות ראיה, שבועות, רפה; מדבר שור, דרוש ה, עמ' 

מט-נ; עין איה, ברכות פ"ה פסקא צ"ה; פניני הראיה, עמ' 141

שמות טו, יח - ה' ימלוך לעולם ועד – )מדוע אמרו בלשון עתיד( – מדבר שור, דרוש לח, עמ' שנז

וצא הלחם  לנו אנשים  יהושע בחר  אל  ויאמר משה  וכו'  וילחם  ויבא עמלק   - יז, ח-ט  שמות 

בעמלק – )מדוע משה לא יצא בעצמו?( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא י; שמועות ראיה, תשא 

)תרפ"ט(; שמועות-ב 350; פניני הראיה, עמ' 146-148

הם  ברכות  י"ח  של  שההכרחיות  לדעת  צריכים  )בתפילה   – אמונה  ידיו  ויהי   - יב  יז,  שמות 

הרבה יותר ממה שהאדם מכיר במצבו, ולכן ישפוך נפשו לפני ה'. ועוד פירוש עמוק יותר: כדי 

להגיע לכוונה ראויה בבקשתו להשמדת הרשעים צריכים להתבונן ברעתם וקלקולם. מה שאין כן 

בעמלק, שורש הרע, אין להתבונן בפרט זה כי זה היה חטא של אדם הראשון, ולכן יש להתעורר 

 – השמש"(  בוא  "עד  על  סודי  פירוש  ועוד  וההשכלה.  העיון  מחמת  ולא  האמונה  מחמת  בזה 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רטו-ריז; פניני הראיה, עמ' 148-149

שמות יז, יג - ויחלוש יהושע את עמלק – )מדוע לא השלים מלאכת כלייתם של עמלק( – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא י

שמות יז, יד - כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע – )מדוע הוזכר כאן דוקא ענין "ספר"?( 

- מדבר שור, דרוש ל"ד, עמ' שיב, שטז

שמות יז, יד - כי מחה אמחה את זכר עמלק – )תכלית הנקמה על שפשט עמלק ידו נגד עיקר 

 – המצוות(  במעשה  אותנו  על שקלקלו  לנקום  רק  נשאר  ולישראל  ינקום.  ה'  זה  על  האמונה, 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קעח, קפא

שמות יז, טז - כי יד על כס יה – )התורה מלמדת שאין מלחמתנו נגד עמלק מדין נקמה, והיא 

אינה מדה ישרה, אלא מפני שעמלק גרם שהעמים ישנאו לישראל ולא יקבלו מישראל המדות של 

אהבת ה' ויראתו ושמירת מעשי ההנהגה( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' ריד-רטו

שמות יט, ג - ומשה עלה אל האלהים – )משה הבין בדברים הנשגבים העליונים, והכין מצב שגם 

בני ישראל עתידים להבין בהם( – מדבר שור, דרוש ד, עמ' לא-לב

שמות יט, ג - כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל – )שתי בחינות( – הגדה של פסח, עמ' 

רלב-רלג; מדבר שור, תחילת דרוש יד, עמ' קי

שמות יט, ד - ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי – )רוממות מעלתם של נפשותיהם 

של ישראל( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפד; פניני הראיה עמ' 151
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שמות יט, ה - והייתם לי סגולה מכל העמים - )"סגולה לשון "אוצר". תכונת ישראל כמין אוצר-

רוחות גדול הכולל בקרבו כל כשרון וכל נטית רוח עליונה( – אורות קנו )יא(; שמונה קבצים, 

קו"א תתח

שמות יט, ה - והייתם לי סגולה מכל העמים – )ישראל הם כמו כהנים להשפיע על כל שאר 

אומות העולם "'כי לי כל הארץ' כולם מעשי ידי הם וחביבים עלי ועתידים להשתלם, ותהיו אתם 

השלוחים שעל ידכם תתגלגל זכות השלמתם"( – הגדה של פסח, עמ' רלג

שמות יט, ו - ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – )מול החשיבות הפרטית שיש בכל אחד 

ואחד מהם, ויש בכל אחד ג"כ חשיבות כללית( –מדבר שור, דרוש יד, עמ' קכב-קכג; דרש לד, 

עמ' שיב-שיג; שמועות ראיה, חיי שרה )תר"צ(; פניני הראיה, עמ' 157-159 

שמות יט, ו - ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – )יש לישראל תפקיד כפול. גם לחנך 

לאומות העולם, ובזה הם כהנים. וגם סגולת עם ישראל בפני עצמם שהם גוי קדוש"( – מדבר שור, 

דרוש ל"ד, עמ' שיב-שיג )והתפקיד הוזכר ג"כ בדרוש ט"ז, עמ' קמז(

שמות יט, ו - ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – )כל אחד ואחד מישראל יש בו ג"כ 

בחינת "כהונה" בזה שהוא אוכל מעשר שני בירושלים( – עין איה, מעשר שני, פסקא יט; עין איה 

שבת פ"ב פסקא יב

שמות יט, ט - הנה אנכי בא אליך בעב הענן – )כל דבר שכח האלוהי העליון מופיע בו יותר, הרי 

הוא צריך הסתרה יותר גדולה, כדי שהמצב יביא שיוכלו עיני האדם להיות נהנים מזי והאורה, ולא 

יכהו העיניים מרוב ההשפעה האורית( – מאמרי הראי"ה, עמ' 170

שמות יט, טז - וקול שופר חזק מאד – )משום מה היו קולות שופר במתן תורה?( – מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' צא-צב

שמות יט, יז - ויתיצבו בתחתית ההר – )כיון שבימי העומר סלקו חסרונותיהם, עלה על דעתם 

שגם אם לא יקבלו את התורה עדיין ישארו בשלימותם האנושית שהשיגו בימי העומר. ענה להם 

ה' שאם לא יקבלו התורה יפלו לשפל המדריגה, בתחתית ההר( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' 

קמ; מדבר שור, דרוש ד, עמ' מב

שמות כ, ד - לא תעשה לך פסל – )משריש להכיר כי אין צורת האדם תלויה בנויו החיצון( – 

פנקסי ראיה ח"א עמ' קסט; פנקס י"ג עמ' ה; קבצים מכת"י-א עמ' עז 

שמות כ, יא - כי ששת ימים עשה ה' – )לוחות הראשונות באו לזכור מעשים מוסריים של אבות 

האומה "מעשה בראשית". אבל לוחות שניות הזכירו "כי עבד היית בארץ מצרים" ]דברים ה, טו[ 

על הלימודים של החוקים האלוהיים( – הגדה של פסח, עמ' רז

שמות כ, טז - דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות – )בקשו ישראל את 
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התורה בדרגא הנמוכה, ולא בדרגא הגבוהה( – מדבר שור, דרוש ד', עמ' לו; מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' נ-נב

שמות כ, יט - כי מן השמים דברתי מכם – מדבר שור, דרוש ד, עמ' מב

שמות כא - ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם – )נסמך למצוות "ואם מזבח אבנים תעשה 

לי" )שמות כ, כב-כג( מכאן לסנהדרין יושבין אצל המזבח )מכילתא( והרעיון שיש בזה( – פנקסי 

הראיה ח"ב עמ' רל-רלא

שמות כא, א - ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני גוים - )כי רק אצלנו הגילוי של 

הטוב האלוקי( – אורות קסח )ב(

שמות כא, א - ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם – )"ואלה" מוסיף על הראשונים( – שמועות 

ראיה, משפטים )תר"ץ(; פניני הראיה עמ' 163-164

שמות כא, ב - כי תקנה עבד עברי – )עבד עברי זולת מה שאינו עבד כלל, עוד יש רושם ניכר על 

שאיפת התורה לבער את זה המנהג מאליו ]הערת המלקט: עיין ירמיה לד, ט[( – פנקסי הראי"ה 

ח"א עמ' ל; עין עין איה, ברכות פ"ז פסקא כא

עונשין לשם תיקון העולם  )התורה חקקה חוקי   – יעמוד  יומיים  או  יום  - אם  שמות כא, כא 

בעתיד( – אגרות-א פט )צו(

שמות כב, כט - שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנֹו לו - )כי היא בריה חיה ומרגשת 

שצריך להתחשב עם חושיה וכו' וחמלתה על צאצאיה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 94 

שמות כב, ל - ובשר בשדה טריפה לא תאכלו - )להמחיש רגש חמלה גם לבעלי חיים החולים( 

– אוצרות הראי"ה, ח"ב 99; לנבוכי הדור, עמ' 73 )י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נג; פניני הראיה, עמ' 

164-165

שמות כג, א - אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמס – ח' קבצים, קו"ה פסקא נז; פניני הראיה 

עמ' 166 

שמות כג, ב -אחרי רבים להטות – )נאמר רק כשהם דנים זה כנגד זה במעמד אחד ושמעו זה 

את זה. ומה שנוהגים כן גם כשלא היו במעמד אחד הוא רק מפני דרכי שלום( – עין איה, ברכות 

פרק ששי, פסקא טז ]צ"ע "מאמרי הראיה" עמ' 56. ויש ליישב כי כאן הוא כי כן דעת רבי עקיבא 

בלבד, ושם המסקנה להלכה[

שמות כג, יט - טעם איסור בישול בשר בחלב – אוצרות הראי"ה, ח"ב 97; לנבוכי הדור, עמ' 71 

)י(; פנקסי ראי"ה ח"ב עמ' נב; פנקסי הראיה ח"ג עמ' פח-פט

שמות כד, ז - נעשה ונשמע – )עיין קובץ מאמרים על שהקדימו נעשה לנשמע, בדברינו על שבת 
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פח, א(

שמות כד, י-יא - ויראו את אלהי ישראל וכו' ויחזו את אלהים – )המפרשים על נדב ואביהוא, 

צ"ע מדוע לשון כפולה "ויראו וכו' ויחזו"( – ביאורי הראי"ה, עמ' רא; מאורות הראי"ה, שבת 

קודש, עמ' רמד

שמות כד, יב - ואתנה לך את לוחות האבן – )טעם שכמה פעמים התורה מדגישה שהלוחות היו 

עשויות מאבן( עין איה, ברכות פ"א פסקא כז; ביאורי הראי"ה, עמ' ק-קא

שמות כד, י-יא - ואל אצילי בני ישראל וכו' ויאכלו וישתו – )מדוע הוזכר כי נדב וביהו אכלו 

ושתו? אלא הגיעו לקדושה בכוחות עצמם, בלי מתנה מאת השי"ת, לכן יכלו לאכול כדרך של 

הקדושים )מסילת ישרים, פרק כו( ולא רק כמעלת הטהורים, שהיא פחותה( –  ביאורי הראי"ה, 

עמ' רא-רב 

שמות כה, ב - ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו - )ב' בחינות שיש בנתינתם. 

טובת המקבל וטובת הנותן – אוצרות הראי"ה, ח"ב 189, 190; פנקסי הרא"ה ח"ג רנט-רסא; פניני 

הראיה עמ' 172-174

ידבנו לבו – )שלש תרומות הן: אדנים,  ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר  שמות כה, ב - 

ומחצית השקל, ותרומת המשכן( – שמועות ראיה, תרומה )תרצ"א(; פניני הראיה עמ' 168-172

שמות כז, ב - ואתה תצוה את בני ישראל – )ואין שמו של משה מוזכר( – שמועות ראיה, תצוה 

)תרפ"ט(; פניני הראיה, עמ' 175-176

שמות כז, כא - באהל מועד מחוץ לפרוכת וכו' יערוך אותו אהרן ובניו – )ענין המנורה( – עין 

איה, שבת פ"ב פסקא טז; פניני הראיה, עמ' 176-178

שמות כז, כא - באהל מועד מחוץ לפרוכת – )צ"ע הרי כתוב גם בסדר הפוך "מחוץ לפרוכת 

העדות באהל מועד" ]ויקרא כד, ג[. ויישוב הראי"ה על כך( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' סד-סה

שמות כח, מב -ועשו להם מכנסי בד וכו' – )על ענין בגדי כהונה( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

ד; פניני הראיה עמ' 178-180

שמות ל, ז-ח - והקטיר עליו אהרן קטורת סמים וכו' לדורותיכם– עולת ראיה, ח"א עמ' קלח

שמות ל, יב - כי תשא את ראש בני ישראל – מדבר שור, דרוש לג, עמ' רצח, שו

שמות ל, יג - מחצית השקל בשקל הקודש – מדבר שור, דרוש ט"ו, עמ' קכז, קלד-קלה; מאורות 

הראי"ה, חנוכה, עמ' קלה, קלז, קלט, קמב, קמט, קנג, קסא, קסז

שמות ל, יז-כא - ועשית כיור נחושת וכו' – )ביאור מפורט לפסוקים אלו( - עולת ראיה, ח"א 

עמ' קיח-קכא
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שמות ל, לד-לו - קח לך סמים וכו' קדש קדשים תהיה לכם )ביאור מפורט( – עולת ראיה, ח"א 

עמ' קלו-קלח

שמות לא, יג-יד - כי אני ה' מקדשכם, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם - )מתוך שיש 

לישראל הכרת טובה להקב"ה, באה להם קדושה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 178; מאורות הראי"ה, 

הגדה של פסח, רד

שמות לא, יג - לדעת כי אני ה' מקדשכם – )שבת מורה על לעתיד לבוא יום שכולו שבת. והיה 

מקום לחשוב ח"ו שלא תשאר לישראל מעלה מיוחדת. על כן אמר 'אני ה' מקדשכם' בקדושה 

והפלגה מכל העמים גם לעדי עד( – מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנג

שמות לא, טו - ששת ימים ֵיָעֶׂשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון – )ענין כפילות הלשון, 

ובסיומת "ון" של שבתון( – מאורות הראיה, הגדה של פסח, עמ' רה-רו; פניני הראיה, עמ' -182

184

שמות לא, יז - ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם – )שבת היא האות שיש בסגולת האומה צורך 

ויכולת להתענג על ה'( – שבת הארץ, עמ' ח ]ובמהד' תשנ"ג, עמ' 63[ 

שמות לב, א - עשה לנו אלהים )עגל( – מדבר שור, דרוש ל"ה, עמ' שיח

שמות לב, ד - ויעשהו עגל מסכה – )מה היתה סברת ישראל לעשות לעצמם עגל, מפני העדרו 

של משה( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רע

שמות לב, ו -  ]בחטא העגל[ וישב העם לאכול וָׁשתֹו – )מדוע לא נאמר כאן "לאכול ולשתות"( 

– פנקסי הראיה ח"ג עמ' מב-מג

שמות לב, ז -  לך רד – עין איה, ברכות פ"ה פסקא נא; מדבר שור, דרוש לג, עמ' שו

שמות לב, יט - ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות וכו' וישבר אותם תחת ההר 

– )בשביל מה חשוב לדעת שמקום שבירת הלוחות מתחת להר?( – מדבר שור, דרוש ל"ב, עמ' 

שט; פניני הראיה עמ' 187-188

שמות לג, טז -  ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה - )מפני שרק אנו המקיימים 

מצוותיו של ה' מפני הכרת הדר כבודו( – אורות קסח )ב(

שמות לג, טז - ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה – )ייסד כי דרך הגלות היא גם 

לתכלית נשגבה מאד, נוספה על תקנת ישראל גם תקנת האומות( – מדבר שור, דרוש כ"ה, עמ' 

רלח 

שמות לג, טז - ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה – )שלא תשרה שכינה על אומות 

העולם, כי בזה יאבד העולם מרכזו ולא יהיה להם כח המושך אל פסגת השלימות האנושי( -  עין 
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איה, ברכות פ"א עב; פניני הראיה, עמ' 189

שמות לג, יח-כג - הראני נא את כבודך וכו' ופני לא יראו – )מה בקש משה לדעת?( – מדבר 

שור, דרוש יז, עמ' קסה-קסח; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קכ; פניני הראיה, עמ' 190-191

שמות לג, כ - לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי – )האמת על מציאותו של ה' כפי 

שהיא בעצם, השגה זו מנועה מכל אדם. אלא האדם תופש לפי הכרתו ורישומו הפנימי של האדם, 

וזה מוגבל( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קח

שמות לג, כ - לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי - )אי אפשר לתאר את ה' בתארים 

חיוביים, כי אם בשליליים, וכדברי מורה נבוכים ח"א פרקים נא-ס( – אורות קנג-קנד )ד(

שמות לג, כג - ופני לא יראו – חבש פאר, דרוש ה; מדבר שור, דרוש יז, עמ' קסו; נשמה של 

שבת, עמ' 56

שמות לג, כג - ופני לא יראו – )ביאור ההבדל בין "אחור" ובין "פנים". ומה ההבדל בין דיבור, בו 

כתוב 'ודיבר ה' עם משה פנים אל פנים', לבין ראיה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רכז-רכח; נשמה 

של שבת, עמ' 56

שמות לג, כג - וראית את אחורי ופני לא יראו – )ביאור לעומק המושגים( – פנקסי ראיה ח"ג עמ' 

קעח-קפ; חבש פאר, דרוש חמישי; פניני הראיה עמ' 191-193

שמות לד, ו-ז - ורב חסד נושא עון – מדבר שור, דרוש יט, עמ' קפה

שמות לד, ז - פוקד עון אבות על בנים – )לא מדובר שהצאצאים רשעים גמורים, אלא שאינם 

כשרים כראוי( -  מדבר שור, דרוש כ"ה, עמ' רלח

שמות לד, כו - טעם איסור בישול בשר בחלב – אוצרות הראי"ה, ח"ב 97; לנבוכי הדור, עמ' 71 

)י( ; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נב; פנקסי הראיה ח"ג עמ' פח-פט

שמות לה, א - ויקהל משה - )ציוה על שבת, שאגודתם יחד היא בנויה על אהבת הטוב הכללי( 

– אוצרות הראי"ה, ח"ב 171

שמות לח, כא -  אלה פקודי המשכן, משכן העדות – )ב' סגולות. א' שמכפר ומתקן הקלקולים. 

ב' שמאיר פני ההשגחה בגילוי( – מדבר שור, דרוש ה, עמ' מח
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♦ ויקרא ♦
ויקרא א, א - ויקרא ]א' זעירא בסוף המלה[ – )ביאור ענין מעלתו של משה רבנו ע"פ פנימיות 

התורה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמב-רמד

ויקרא א, א -  ויקרא ]א' זעירא בסוף המלה[ – שמועות ראיה, ויקרא )תרפ"ט(; פניני ראיה עמ' 

209-211

ויקרא א, ב - אדם מכם כי יקריב קרבן – )פירשו בתנחומא ישן צו סי' ב, כמו שאדם הראשון לא 

הקריב מן הגזל, כך אתה אל תגזול כדי להביא קרבן. הוסיף הראי"ה כי מי שאינו שומר ההנהגה 

הראויה לאדם, הישוב המדיני, איננו ראוי לשם "אדם"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמה 

ויקרא א, ב-יא - אדם כי יקריב מכם קרבן וכו' ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'  - 

)"אדם" זה הוא המקריב הקרבן, דרגת "אדם" ולא "נפש", להורות על החסרון, לכן דוקא בצפון 

המיוחס לרע וחסרון( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 103; מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנה-קנט

ויקרא א, יא -  ושחט אותו על ירך המזבח צפונה – עולת ראיה, ח"א עמ' קלד; פניני הראיה, 

עמ' 213

ויקרא א, יא -  ושחט אותו על ירך המזבח צפונה – )להורות על חסרון( – לנבוכי הדור, עמ' 75 

)י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נה

ויקרא ב, א - ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' סולת יהיה קרבנו - )טעם שלא כתוב כאן "אדם", 

להורות על מעלתו שאינו מקריב בשר מהחי( – לנבוכי הדור, עמ' 76 )סוף י(; פנקסי ראיה ח"ב 

עמ' נז; אוצרות הראי"ה, ח"ב 103; פניני הראיה, עמ' 212-213 ]עיין קובץ מקורות על מלאכי ג, ד, 

"וערבה לה' מנחת יהודה"[

ויקרא ד, יב - והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל שפך הדשן ושרף אותו וכו' – )ענין 

שפך הדשן, אינו  כליון של נקמה והעברה מן המציאות( – עולת ראיה, ח"א עמ' קסט-קע; פניני 

הראיה עמ' 214

זו( – עולת ראיה, ח"א עמ'  ו, א-ו -  זאת תורת העולה וכו' – )ביאור מפורט לפרשה  ויקרא 

קכא-קכה 

ויקרא ז, ג - ואת כל חלבו יקריב ממנו – )ביעור הכחות הרעים( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא 

מט; עולת ראיה, ח"א עמ' רצג

ויקרא ז, יב - אם על תודה יקריבנו – )מעלת קרבן תודה( – עין איה, ברכות פ"א פסקא סב; 

פניני הראיה עמ' 216 
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וראוי  אדם,  לצורכו של  חייו  את  ליטול  הוא  )עוול   - תאכלו  לא  וכו'  חלב  כל   - כג  ז,  ויקרא 

להתבושש מפני השפלות המוסרית הזאת. לכן יש איסור חלב( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 95; פניני 

הראיה, עמ' 217; לנבוכי הדור, עמ' 70 )י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נא

ויקרא ט, כב - וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת – )ענין עבודה קודמת 

לנשיאת כפים( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רצד-רצו;אוצרות הראיה ח"ב עמ' 211-212 

ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא - )מה היה החטא שלהם( – אורות הקודש ח"ב עמ' רפו; ]ועוד 

פירוש[ שם ח"ג עמ' שס; פניני הראיה, עמ' 219-220  

ויקרא י, ג - וידום אהרן - )לא להפגין אבלותם, כי במיתת צדיקים נאבדה הסגולה ואין על כך 

ביטוי מוחשי( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שמב

ויקרא י, ו - ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו – )לא להפגין אבלותם, כי במיתת צדיקים 

נאבדה הסגולה ואין על כך ביטוי מוחשי( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שמא 

ויקרא יא, ט - מכל אשר במים, כל אשר יש לו סנפיר וקשקשת – לנבוכי הדור, עמ' 74 )י(; פנקסי 

ראיה, ח"ב עמ' נד

ויקרא יא, ד-ו - את הגמל וכו' ופרסה איננו מפריס וכו' ואת השפן ופרסה לא יפריס וכו' ואת 

הארנבת וכו' ופרסה לא הפריסה – )טעם שהתחיל בלשון הוה, ואח"כ לשון עתיד, ואח"כ לשון 

עבר( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' צה 

אוצרות   – קדושה(  אופני  )ג'   - אני  קדוש  כי  קדושים  והייתם  והתקדשתם   - מד  יא,  ויקרא 

הראי"ה, ח"ב 171; פניני הראיה, עמ' 222-223

ויקרא יב, ב -כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים - )טעם לטומאה זאת( – אוצרות הראי"ה, 

ח"ב 104

ויקרא יב, ב - כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים וכו' ובמלאת ימי טהרה וכו' תביא כבש בן 

שנתו וכו' – )הלידה האנושית מביאה עמה גם חלי וקצף, חבלי לידה ויסורים מסבכים. אחרי משך 

זמן מסוים הכל ישכח והחיים ישובו להאיר בשמחות. אבל מי ימחה את רושם הקודר מהיסורים 

והעצב? הקירוב אל ה', החטאת והעולה, להנשא בנפש נשאה אל אהבת רוממות צור חי העולמים( 

– עין איה, שבת פ"ה פסקא נג

ויקרא יב, ד - ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה – )טעם שהתורה התירה אותה זמן 

כה ארוך, כדי לשמח לה האשה הנדכאה שסבלה ריבוי חבלי לידה( – פנקסי הראי"ה, ח"א עמ' 

לד-לה פסקא מג

ויקרא טז, טז - אני ה' השוכן אתם בתוך טומאותם – )מי שריח טהרה וכו' בו אינו רואה חובה 

על שום אחד מישראל וכו' רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם וכו'( – אורות, קנ-קנא )ט(
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ויקרא טז, כב - שעיר לעזאזל - )הוא מפני חלק ההשפעה שלנו על חוגי הזרים, אומות העולם, 

לכן נרגמו לנו חטאים( – אגרות-ג תתמג )קכה(

הערצת  גם  בקרבה  כולל  הכפורים  יום  של  כללית  )סליחה   - לעזאזל  שעיר   - כב  טז,  ויקרא 

הפראות שבטבע האדם( – אורות הקדש ח"ד תצה; שמונה קבצים קו"ה קצג, וכן קו"ד צא; עולת 

ראיה ח"ב שנז-שנח; אורות הקדש ח"ד תצה; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רכז-רכח

ויקרא טז, כב - שעיר לעזאזל – )הקב"ה הטביע באדם נטיה לחומריות, ולכן עבודה קשה לפניו. 

אבל יודע ה' כי בסילוק יצר זה, רצוננו לעשות רצון אבינו שבשמים" ]ע"פ ברכות יז, א[( – פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' עג. עוד עיין שם עמ' מו-מז

ויקרא יז, ד - ואל פתח אהל מועד לא הביאֹו וכו' דם יחשב לאיש ההוא דם שפך – )איסור אכילת 

בשר תאוה במדבר, והוא הדין שחיטת קדשים בחוץ, דומה לשפיכת דם כל אדם, לפי מדרגתם 

של בעלי החיים של אז( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' ק

ויקרא יז, יג -  ושפך את דמו וכסהו בעפר – )כעין מחאה על ההיתר לשחוט. בושת יש בדבר על 

שלא הגיע האדם למדריגתו הראויה לו( – עין איה, שבת, פ"ב פסקא טו עמ' 69; אוצרות הראי"ה, 

ח"ב עמ' 93-94; לנבוכי הדור, עמ' 69, 73 )י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נא, נד

ויקרא יח, ה - "ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני יהו"ה". 

)"איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, ]עוד[ יפעם בהם רוח החיים 

בכחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלהים כי אם לחיי ישראל אמתיים וכו'. אל יפלא בעיני כל הקשור 

במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל וכו'. זהו רז הגבורה, רוממות החיים אשר לעד לא 

יג )ח(; שמונה קבצים קו"ה רמב ]=הרב מבאר שחיים הם כל הנשמות לבית  יתמו"( – אורות 

ישראל, כי אני ה'[

ויקרא יח, יט -  ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב – )טעם איסור נדה כדי לשמור על זכות 

האשה, ראי"ה מונה ארבע סיבות לאיסור זה( – לנבוכי הדור, עמ' 97 )יד(;  פנקסי הראיה ח"א 

עמ' לג-לד; פנקסי הראיה ח"ב עמ' סה 

ויקרא יט, ה - לרצונכם תזבחוהו – )מעלת התרבות שבתקופת הקרבנות( – לנבוכי הדור, עמ' 75 

)י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נה

ויקרא יט, ה - לרצונכם תזבחוהו - אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 103 

ויקרא יט, ה-ו - וכי תזבחו זבח שלמים לה' וכו' ביום זבחכם יאכל וממחרת – )טעם לאכילה 

בשני ימים( – עולת ראיה, ח"א עמ' קעז; פניני הראיה עמ' 237

ויקרא יט, יח - ואהבת לרעך כמוך – )"אי אפשר לאהוב את זולתו כמוהו כי אם כשישים לנגד 

עיניו התכלית הכללית שעל פיה ייחשבו כל אישי המציאות כמו אברים רבים של גוף אחד. וע"י 
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זאת ההשקפה יקיים כל התורה כולה"( – מדבר שור, דרוש א, עמ' טו; פניני הראיה עמ' 240-241

ויקרא יט, יט - בהמתך לא תרביע כלאים, שדך לא  תזרע כלאים, ובגד כלא ים שיטנז לא יעלה 

עליך - )טעם איסורים אלו( – אוצרות הראי"ה ח"ב, 98, 165; פניני הראיה עמ' 241

)טעם   – יאכל  לא  ערלים  לכם  יהיה  שנים  שלש  פריו,  את  ערלתו  וערלתם   - כג  יט,  ויקרא 

ההמתנה ג' שנים, כי אמנם מותרות הללו, פירות, ראוים הם לאדם אבל צריך שיקדים בתחילה 

עיסוק בהטבת מחשבותיו על תעודת החיים( – פנקסי ראיה ח"א עמ' רל; פנקס יג עמ' נ; קבצים 

מכת"י-א עמ' קח

ויקרא יט, כז - לא תשחית את פאת זקנך – )טעם איסור זה, שלא להשחית את הוד פניהם, כי 

הם בנים להקב"ה( – לנבוכי הדור, עמ' 96 )יד(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' סד-סה

ויקרא כ, כו - ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי – מאמרי הראיה, עמ' 248; ח' קבצים קו"א 

פסקא תקכו; עולת ראיה ח"ב, עמ' שצ-שצא; פניני הראיה עמ' 242-244

ויקרא כא, א - אמור אל הכהנים וכו' לנפש לא יטמא בעמיו – )כדי לשמור עליהם לבל ישנאו 

את החיים( – פנקסי ראיה ח"א עמ' לב, צט, קצב, רסה; פנקס יג עמ' כו, עג; קבצים מכת"י-א 

עמ' לו, פט, קלז

ויקרא כא, א - אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו – )טעם שיש 

כאן שתי אמירות( – שמועות ראיה, אמור )תרפ"ט(; פניני הראיה עמ' 246-248

ויקרא כא, יא - על כל נפשות מת לא יבוא - )הכהנים מתעלים בקדושתם מההקשבה השקרית 

של המוות, כי טומאתו היא שקרו ורושם של הטעאה( – אורות הקודש ח"ב שפ; שמונה קבצים, 

קו"ח כג; פניני הראיה עמ' 246; )עוד עיין עין איה, ברכות פ"ז פסקא נ(

ומרגשת שצריך  היא בריה חיה  )כי   - ביום אחד  בנו לא תשחטו  ואת  - אותו  ויקרא כב, כח 

להתחשב עם חושיה וכו' וחמלתה על צאצאיה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 94 

ויקרא כג, טו - ממחרת השבת – )טעם שמועד פסח נקרא "שבת"( - משפט כהן, רעג-רעד; 

פניני ראיה עמ' 248-249

ויקרא כג, לב - ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב – )האוכל ושותה בתשיעי  כאילו 

מתענה תשיעי ועשירי( - מדבר שור, תחילת דרוש י, עמ' פו-פז; פניני הראיה עמ' 249-250

ויקרא כג, מב - כל האזרח בישראל ישבו בסוכות – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רפז, רצ

ויקרא כד, טז-יח - )סמכה התורה מי שמבזה שם ה' לענין מכה בהמה, ללמד שיש בזה גם הריסה 

חברתית( – אגרות-א פט )ק(; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רצג

ויקרא כד, י - וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי - )רמז על מלחמת הנצרות נגד היהדות, 



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 34

ור' עקיבא הוא האיש הישראלי( – אורות האמונה 35-36 ]14[; שמונה קבצים קו"ה רלח

ויקרא כה, ז - ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול – )בשנה השביעית יש 

רשימה מוקדמת למצבנו בעתיד, שאז לא יהיה מחסור אצל בני אדם, ונשתמש במדת החסד להיט 

יב ליצורים הקטנים ממנו במעלה( – פנקסי ראיה ח"א עמ' עמ' ק; קבצים מכת"י-א עמ' לז

ויקרא כה, ז - ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול – שבת הארץ, הקדמה, 

עמ' ח ]ובמהד' שנת תשנ"ג עמ' 65[; אורות הקודש ח"א עמ' קפ-קפא; פניני הראיה עמ' 251-252

ויקרא כה, ט - והעברת שופר תרועה וכו' תעבירו שופר בכל ארצכם – )בשנת היו בל באה רוח 

עליון של סליחה כללית, בהתלבש האומה ליישר את עיוותי העבר( – שבת הארץ, הקדמה, עמ' 

ט-י

ויקרא כה, נה - עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים – )כי העבד אין לו קנין כשהוא 

לעצמו, רק מה שקנה עבד קנה רבו )פסחים פח, ב( – ביאורי הראי"ה, עמ' תקנג-תקנד 

ויקרא כו, יג - ואולך אתכם קוממיות – )דרשו בילקוט שמעוני ]ישעיה רמז תעח[ שתי קומות, 

כקומת אדם הראשון. הרעיון שבדבר( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רלא-רלב; מאמרי הראיה עמ' 

82-83

ויקרא כו, יד-מג - ואם לא תשמעו לי וכו' אף אני אעשה זאת לכם – )על הצורך ליראת העונש, 

והצורך לתקות שכר( – נשמה של שבת, עמ' 52-54

ויקרא כו, מב - וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק וכו' והארץ אזכור – עולת ראיה, 

ח"א עמ' ק-קא

ויקרא כו, מ - והתודו את עונם ואת עון אבותם – )נוסף על ע"ז נכלל בזה כל עון השחתה לבזות 

את המושגים הטהורים של דעת ה'( – פנקסי ראיה ח"א עמ' קמו; קבצים מכת"י-א עמ' נח

♦ במדבר ♦

במדבר ו, כד-כו - יברכך ה' וישמרך וכו' וישם לך שלום – עולת ראיה ח"א עמ' סא-סב

במדבר ו, כו -ישא ה' פניו אליך – ה"פנים" הם כח הקדושה המושפעת מאורו ית' לכל הדבקים 

בו( – מדבר שור, סוף דרוש חמישי, עמ' נא-נב; פניני הראיה, עמ' 269

במדבר ח, ב - אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות – )כל אדם יש לו נטיה מיוחדת במה 

יעסוק בתורה, אבל כולן פונות אל מרכז אחדות התורה, פני המנורה( – מדבר שור, דרוש ששי, 
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עמ' נג-נד

במדבר י, לה - קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך – )הגלויים והנסתרים( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא ו

במדבר י, לה -וינוסו משנאיך מפניך )רש"י: אלו שונאי מי שאמר והיה העולם( – מדבר שור, 

דרוש ט ז, עמ' קנד

במדבר יב, ג - מרים ואהרן התלוננו על שאין משה מאיר בדור למרות חוצפת הדור – גנזי ראיה, 

אביב, עמ' נד

במדבר יג, לא - כי חזק הוא ממנו )עיין דברינו על סוטה לה ע"א "כי חזק הוא ממנו"(

במדבר טו, לח-מא - )ביאור פרשת ציצית( – עולת ראיה, ח"א עמ' ד-ו

במדבר טו, לט - וראיתם אותו וזכרתם – )משמעות דברי ראי"ה שיש ללכת ברחובות עיר עם 

הציציות גלויים "התפארות חיצונית וכו', לא להטמין רושם הקדושה"( – עין איה, ברכות פ"ב 

פסקא רכ

במדבר טו, מ - למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי – )לא רק הבגד מכובד, אלא גם כל חוט 

וחוט, המרמז על כל פרט ופרט של כל מצוה ומצוה( – פנקסי ראיה-א עמ' קצב; פנקס יג עמ' 

כה; קבצים מכת"י-א עמ' פט 

במדבר טז, ב - ויקומו לפני משה – )אח"כ בפסוק ג' "ויקהלו על משה ועל אהרן". מדוע נכפלו 

ביאורי  רסב-רסג;  עמ'  ח"ג  הראיה  פנקסי   – לזה(  והישוב  אהרן?  של  שמו  נוסף  וגם  הדברים, 

הראיה, עמ' תכד-תכו

במדבר טז, ג - כל העדה כולם קדושים - )זאת היא הקריאה של הצרות, המכחישה את סגולת 

עם ישראל( – אורות לב-לג )טו(;  כתי"ק מרן הראי"ה, הובא בשיחות הרב צבי יהודה, קרח עמ' 

184-185; פניני הראיה עמ' 286-287

במדבר טז, ד - וישמע משה ויפול על פניו – )מדוע לא נפל גם אהרן?( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' 

רסג

במדבר טז, טז-יז - ויאמר משה אל קרח וכו' קחו איש מחתתו – פנקסי הראיה ח"ג  עמ' רסד

במדבר יט, א - )דברי הרב ששמעו בעל פה, על פרשת חוקת( – בשמן רענן-א עמ' רה

במדבר יט, ז - וכבס בגדיו הכהן – מדבר שור, דרוש ל"ה, עמ' שיט-שכ

במדבר יט, יד - זאת התורה אדם כי ימות באהל – )דרשת חז"ל "אתם קרויין אדם, ולא עכו"ם(  

- עיין דברינו על יבמות סא, א
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במדבר כ, י - חטא מי מריבה וכעסו של משה הביאו לעולם כעסנות ואי-סבלנות – אורות הקדש 

ח"ד תק; שמונה קבצים קו"ג ט )עיין עוד אורות הקודש ח"ד תקכב; שמונה קבצים קו"ז כח; עיין 

קבצים מכת"י קדשו ח"ב עמ' נב(

במדבר כ, יב - יען לא האמנתם בי להקדישני וכו' לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר 

נתתי להם – )"מצד ההשגה העליונה אין שום כעס וקפידא, שהרי רואים שהכל משמש להתכלית 

הנרצית והטוב הגמור. וכו' ידיעה זאת תוֶרה את עומק הסבלנות לכל המין האנושי. וכו' משה רבנו 

היה "דעת" כללית של ישראל, לא היה ראוי לשום קפידא וכו' על כן יצא דם בהכאת הסלע, ולא 

היה אפשר שיכנסו לארץ ישראל. כי לפי הירידה וכו' ]קפידא זו[ היה אח"כ תופס מקום גדול 

באומה, והיתה יוצאת מזה תגרת מלחמות בשביל כבישת ה"דעת" וזה אין ראוי לישראל. כי אפילו 

דוד המלך שנלחם מלחמת ה' לא היה ראוי לבנין הבית" וכו'( – פנקסי ראיה ח"א עמ' רצה-רצו; 

פנקס יג עמ' צו-צז; קבצים כת"י-א עמ' קנב 

והב בסופה – )דרשה נפלאה על שני המצורעים בסוף המחנה, והלקח  במדבר כא, יד - את 

לדורות( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא ו

במדבר כב, א - וירא בלק בן ציפור וכו' – כתי"ק מרן הראי"ה, הובא בשיחות הרב צבי יהודה, 

פרשת בלק 283-286; פניני הראיה, עמ' 298-301 

במדבר כב, א -  )דברי הרב ששמעו בעל פה, על פרשת בלק( – בשמן רענן-א עמ' רג

במדבר כג, יב - ]אמר בלעם[ "את אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר" ואח"כ אמר "כל אשר 

ידבר ה' אותו אעשה" – כתי"ק מרן הראי"ה, הובא בשיחות הרב צבי יהודה, פרשת בלק 287-288; 

פניני הראיה, עמ' 303-304

במדבר כג, ט -  עם לבדד ישכון - )ובו-זמנית "אור לגוים" – ישעיה מב, ו( – אורות קנב )ג(

במדבר כג, כא -  לא הביט און ביעקב וכו' ה' אלהיו עמו – )כל גדולה כרוכה היא עם חסרונות 

]לעתיד  ואלו הכחות עתידים להיות מעלות נפלאות כשיבואו למרום מרכזם  וכו'  מקבילים לה 

הימים[( – אגרות-א צג )קח-קט(

במדבר כג, כג -  כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל – ח' קבצים, קו"ז פסקא מח; אורות 

האמונה עמ' 53; פניני הראיה עמ' 305-306

במדבר כד, ה -  מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל – עולת ראיה, ח"א עמ' מב-מג

במדבר כד, ה -  מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל – מאורות הראיה, שבועות, עמ' רלו-

רמ; פניני הראיה עמ' 306-308

במדבר כד, ה - מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל – )מדוע בזה "יעקב" ובזה "ישראל"?( 

– מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רפח-רפט 
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– פנקסי  זה(  )ביאור המחשבה הרעה שבפולחן   – ויצמד ישראל לבעל פעור   - ג  במדבר כה, 

הראי"ה ח"א עמ' מה-מו, פסקא י; עמ' תסב, פסקא קו

 – וכו' בריתי שלום  וכו' השיב את חמתי  בן אלעזר  פינחס  וכו'  ה'  וידבר   - י-יב  כה,  במדבר 

)ראיתם בן פוטי זה וכו'( - עולת ראיה, ח"א עמ' שצד-שצה

במדבר כה, י-יב - וידבר ה' וכו' פינחס בן אלעזר וכו' השיב את חמתי וכו' בריתי שלום – )ראיתם 

בן פוטי זה וכו'( – כתי"ק מרן הראיה, הובא בשיחות הרב צבי יהודה, פנחס, עמ' 347-348; פניני 

הראיה, עמ' 310-311; ועוד דרשה של ראי"ה שם בשיחות הרב צבי יהודה, עמ' 349-350; פניני 

הראיה עמ' 312-313

במדבר כז, ז-ח - בנות צלפחד – כתי"ק מרן הראיה, הובא בשיחות הרב צבי יהודה, פנחס, עמ' 

353; פניני הראיה עמ' 313-314

במדבר כז, טז-יט - קח לך את יהושע בן נון וכו' וסמכת את ידך עליו - )ביאור ומענה על כמה 

דיוקים שבפרשה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 179, 183-185

במדבר כח, ב - קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי – )ההבדל בין "ריח" לבד לבין "לחמי"( - מדבר 

שור, דרוש טז, עמ' קנו-קנז; פניני הראיה, עמ' 316

במדבר כח, ו -  עולת תמיד – )מעלתו הגדולה של קרבן תמיד( – עולת ראיה ח"א עמ' תז-תח

במדבר כח, א-ח - את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוח וכו' – )ביאור מפורט לכל הפרשה( – עולת 

ראיה, ח"א עמ' קכח-קלד

במדבר כח, ט-י - וביום השבת שני כבשים וכו' עולת שבת בשבתו – עולת ראיה ח"ב עמ' מט-נ; 

פניני הראיה עמ' 317

במדבר כח, יא-טו -  ובראשי חדשיכם – עולת ראיה, ח"א עמ' קסג-קסו

במדבר כט, א - יום תרועה – )מדוע לא נקרא יום זה "יום תקיעה"?( – מדבר שור, דרוש ח, עמ' 

סה-סט; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צו

במדבר כט, לה - ביום השמיני עצרת תהיה לכם - )דברי הרב ששמעו בעל פה, על שמיני עצרת( 

– בשמן רענן-א עמ' רכג

במדבר ל, ב - )דברי הרב ששמעו בעל פה, על פרשת מטות( – בשמן רענן-א עמ' ריא-ריב

במדבר ל, ג - לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה )ענין הנדרים( – אורות האמונה 111-112 ]69[; 

שמונה קבצים, קו"ז פז; פנקסי ראיה ח"א עמ' קע; פנקס יג עמ' ו; קבצים מכת"י-א עמ' עז

במדבר לא, ג - נקום נקמת ה' במדין וכו' – כתי"ק הראיה, הובא ב"שיחות הרב צבי יהודה", 



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 38

מטות, עמ' 401-402; פניני הראיה עמ' 318-319

במדבר לב, ה - ]בני ראובן ובני גד בקשו[ יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו 

את הירדן – שמועות ראיה, תזריע )תרפ"ט(; פניני הראיה עמ' 321

במדבר לב, יד - תרבות אנשים חטאים – )הצעקה על בני גד ובני ראובן בבנותם מזבח מחוץ 

לירושלים( – אגרות-א לט )לד( דברים א, ה – הואיל מה באר את התורה הזאת – )ההבדל בין 

מלת "באר" למלת "פירש", כי לשון "באר" היא ההסתעפות לרעיונות נלוים, שאינם פירוש צמוד 

לפשוטו של הענין אלא בכל זאת נלמדים ממנו( – עין איה, הקדמה, עמ' יד-טו

במדבר לו, ז- ולא תסוב נחלה לבני ישראל מטה מטה ממטות בני ישראל – )בסוף מסכת תענית 

ל ע"ב "יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה". וצ"ע מעיקרא מאי קסבר שנאסרו, ולבסוף מאי קסבר 

שהותרו? ומענה של דברי ראי"ה( – שמועות ראיה, מסעי )תר"ץ(; פניני הראיה עמ' 328

♦ דברים ♦

דברים א, א -  )דברי הרב ששמעו בעל פה, על פרשת דברים( – בשמן רענן-א עמ' ריב

דברים ד, ג - כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור – )ביאור המחשבה הרעה שבפולחן זה( – 

פנקסי הראי"ה ח"א עמ' מה-מו, פסקא י

דברים ד, ד - ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום - )אצל האומות היצירה האלוהית 

מתגברת ליצור צורה שלימה יותר עי מחיקת צורה ישנה ומגיע למתוקנת יותר. לא כן ישראל, אין 

אש ה' מכלה אלא מאיר ומחם( – אורות, קנז )יג( ; שמונה קבצים קו"ג שמד

דברים ד, ד - ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום - )רוצים אנו לחיות מפני התכלית 

המוסרית שיש בההויה בכללה, ואנו אוהבים מוסריות זו יותר מהניצוץ העצמי שבנו. מוסריות זו 

היא צרור-החיים( – אורות, קלט, ה

דברים ד, ה-ו - ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים וכו' כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 

וכו' ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה – )יש לתמוה, כיצד קבע למטרה שנתכבד בזה בעיני 

העמים, וזו אינה התכלית האמתית של הלימוד? והתשובה, כי יראו נכבדות הנושא שאנו עסוקים 

בו, למרות שלא יבינו פרטיו( – עיטור סופרים, הובא ב"אוצרות הראי"ה" ח"ג עמ' 95-96; פניני 

הראיה, עמ' 334-335; מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' רג

דברים ד, ו -  ושמרתם ועשיתם וכו' רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה - )ע"י שמירת המצוות 

יכירו מעלותיהם של ישראל, והיא שלימות מילוי תעודת העם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 54, 

100
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דברים ד, לד - הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי – )רק בעם ישראל יש תופעה שהדת 

שלהם מקושרת בלאומיותם היחודית. בכל דת אחרת, אין קשר לעם מסוים( – לנבוכי הדור, עמ' 

92 )יג(; עקבי הצאן, עמ' קמז

דברים ד, לד - וביד חזקה ובזרוע נטויה – )ביאור המושג( – עולת ראיה, ח"ב עמ' רעט-רפ; פניני 

הראיה עמ' 335-336 

דברים ד, לה - אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלהים, אין עוד מלבדו – )האדם הפרטי הוא 

שצריך לבסס את אמונתו, אבל המתבונן על מאורעות כלל ישראל, לאורך כל ההיסטוריה ועל 

ההשגחה הנפלאה שהצילה אותו תמיד, כבר אינו צריך לאמונה או לקבל מאחרים, כי הוא עצמו 

"הראית לדעת", יודע כמו מושכל ראשון על מציאותו של הבורא( – עין איה, ברכות פ"ט, פסקא 

רעב ]עוד עיין סוף פסקא רעד: "הבט וראה, בת ישראל סבא, מי עשה לו את החיל הזה לקום 

מחזיק  ושהוא  עליו,  הנקרא  ה'  לא שם  אם  ולאבדו,  לשוטפו  גלים שקמו  אלפי  בפני  ולהעודד 

במעוזו"[

 – ועל הארץ מתחת  וכו'  הוא האלהים  ה'  כי  והשבות אל לבבך  היום  וידעת   - ד, לט  דברים 

)שתשתעבד אליו גם בכל מעשיך, ולא די במחשבותיך( – מוסר אביך, פרק ד פסקא ב, עמ' מז(; 

עולת ראיה ח"א עמ' שכד-שכה

ויוציאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה – )כפילות הלשון, כי "זרוע  דברים ה, טו - 

נטויה" מורה הבטחה על הגאולות העתידות, כמו "ועוד ידו נטויה" )חגיגה ה ע"ב( – מדבר שור, 

סוף דרוש ב', עמ' כב-כג; עולת ראיה, ח"ב עמ' רעט-רפ

דברים ה, כא-כב - כי ידבר אלהים את האדם וחי, ועתה למה נמות - )בקשו ישראל את התורה 

בדרגא הנמוכה, ולא בדרגא הגבוהה( – מדבר שור, דרוש ד', עמ' לו; פניני הראיה עמ' 336-338

דברים ה, כה - שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך – )ביאור התוספת: אשר דברו 

אליך( – מדבר שור, דרוש ד, עמ' לח

דברים ו, ד - שמע ישראל וכו' ה' אחד – )משמעות מלת "אחד"( – עולת ראיה ח"א עמ' רמט 

)עוד עיין ח"א עמ' תיב(; שמועות ראיה, ויחי, שנת תרפ"ט

דברים ו, ה - ואהבת את ה' וכו' בכל לבבך - )אהבה זו צריכה לכלול בקרבה גם ע"י יצר הרע, 

ואז כחותיו יתהפכו לטובה( – אורות לד, טז

דברים ו, ה - ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך – )מדוע דוקא "לב", ומשמעות מלת "מאד"( – 

עולת ראיה, ח"א עמ' רמט-רנ

דברים ו, ה -  ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך – עולת ראיה, ח"א עמ' רנ

דברים ו, ח -  וקשרתם לאות על ידך – עולת ראיה, ח"א עמ' כד
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דברים ו, יח -  ועשית הישר והטוב - )כאן "ישר" לפני "טוב". אבל בתהלים "טוב וישר ה' על 

כן יורה חטאים בדרך", הרי סדר הפוך? והרב יעקב פילבר בהערותיו מבאר תשובת מרן ראי"ה( 

– אורות התשובה, סוף פרק ב; פניני הראיה עמ' 342

דברים ו, יח - ועשית הישר והטוב - )סתמה התורה דבריה בענין המדות הטובות והרעות, כי 

הדברים שהדעת הישרה משגת חובתם אינם צריכים ראיה מן התורה. והעונש עליהם גדול יותר( 

– אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 58

דברים ו, כא-כג - ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' רסז-

רסח; פניני הראיה עמ' 342-343

דברים ו, כד - ויצונו ה' אלהינו לעשות את כל החקים האלה לטוב לנו – )עלינו להכיר כי ע"י 

המצוות יוטבו החיים של הפרט והכלל; וגם לקיימם מפני כבודו של הקב"ה שציוה עליהם( – 

אורות קסז-קסח )ב(

"ארץ".  מלת  שהוכפלה  )טעם   – ודבש  שמן  זית  ארץ  וכו'  ושעורה  חטה  -ארץ  ח  ח,  דברים 

שהקרוב ל"ארץ" הוא מוקדם לברכה, והרעיון לענין חיבת ישוב ארץ ישראל( – עין איה, ברכות 

פ"ו פסקא מ; עולת ראיה ח"א עמ' שעד; פניני הראיה עמ' 344-345

דברים ח, ט- ארץ וכו' לא תחסר כח בה – )לא די שקנינים של עושר ומותרות לא יזיקו להם 

אי אפשר  והחכמות שבעולם,   הידיעות  כל  רוחני של  טוב  גם  לשלימות הרוחני האמתי, אלא 

שתהיה ארץ ישראל חסרה כלום( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא טו; פניני הראיה, עמ' 346

– )החיוב הוא להשיג אמונה ברורה בהקב"ה,  ורם לבבך ושחת את ה' אלהיך  דברים ח, יד- 

שתהיה מאומת בשכל, והרהורי לבו של אדם מלאים מהם, וירבה במשא ומתן בענפיהם בעיון 

והשכל, איש איש לפי רוחב לבו( – מא ורות הראיה, שבועות, עמ' רעג; פניני הראיה, עמ' 347-348

דברים י, יב- מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך - )מה ההבדל בין יראת 

שמים לבין יראת חטא, ועל מדת האהבה לה' הנוצרת מכך( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קעה

דברים יא, י - לא כארץ מצרים וכו' והשקית ברגלך כגן הירק – )במצרים כל חקלאי טורח בפני 

עצמו בלי סיוע מאחרים. אבל בארץ ישראל צריכים לגשמי שמים, ואלו באים מפני אחדות הכלל( 

– מדבר שור, דרוש ט, עמ' עו

דברים יא, יב - ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה תמיד – מדבר שור, סוף דרוש לב, עמ' רצו

דברים יא, טו - ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת – )על החובה להקדים מזון לבעלי 

חיים, לפני שבעל הבית אוכל( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כו

אותה  וירשתם  וכו'  הארץ  את  לרשת  לבא  הירדן  את  עוברים  אתם  כי   - לא-לב  יא,  דברים 

וישבתם בה וכו' – חזון הגאולה, עמ' י; פניני הראיה עמ' 325-326
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דברים יב, יג - פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה – )טעם איסור במות( – פנקסי ראיה 

ח"א עמ' רז ]עיין שם הערה 3[; קבצים מכת"י-א עמ' צו

דברים יב, כ- כי תאוה נפשך לאכול בשר - )יש כאן גערת-חכם נסתרת. כל זמן שמוסריותך 

הפנימית לא תקוץ באכילת בשר בעל חי. אבל בעתיד יבוא זמן של התעלות המוסר האנושי( – 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 89, 94; לנבוכי הדור, 69 )י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נ; עין איה, ברכות פ"ז 

פסקא מא; עין איה, שבת פ"א פסקא יט; פנקסי הראיה ח"א עמ' ח-י, נד-נו; קבצים מכת"י-ב 

עמ' טו, פסקא ח; פניני הראיה עמ' 220-222

דברים יג, ה - אחרי ה' אלהיכם תלכו – מדבר שור, דרוש יג, עמ' קא-קג

דברים יד, א - בנים אתה לה' אלוהיכם – )ביאור המושג( – עולת ראיה ח"ב עמ' קסט-קע; טוב 

ראי, ברכות פסקא מ, עמ' נא-נב

דברים יד, א - בנים אתה לה' אלוהיכם לא תתגודדו – )לכן רוים הם להיות נאים במראיהם, ולא 

גדודים( – לנבוכי הדור, עמ' 96 )יד(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' סה

דברים יד, כא -טעם איסור בישול בשר בחלב – אוצרות הראי"ה, ח"ב 97; לנבוכי הדור, עמ' 71 

)י(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נב; פנקסי הראיה ח"ג עמ' פח-פט

דברים טו, ב-ג - וזה דבר השמיטה וכו' ושר יהיה לך את אחיך תשמט ידך – )טעם ביטול תשלום 

חובות בשביעית, להסיר העול הכבד בין לוה למלוה, והשיעבוד הזה עלול להכניע את ישרי לב 

לפני עשירים תקיפים שהם המלוים( – עין איה, שביעית פ"י פסקא יב; שבת הארץ, הקדמה עמ' 

ח ]ובמהד' תשנ"ג עמ' 64[

דברים טז, ב - מצבה אשר שנא ה' אלהיך – )כי בימי האבות היתה לכל אחד מהם דרך מיוחדת. 

אבל בימי הבנים יש אופנים שונים, וכולם מצטרפים למזבח של אבנים רבות( – מדבר שור, דרוש 

ט, עמ' עד

דברים טז, ג - שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני - )העושר שבעוני כשהוא מושרש יפה, 

אין כל עושר מזיקו( – אורות האמונה 115-116 ]71[; שמונה קבצים קו"ה קו; ]עוד דרשה[ עולת 

ראיה ח"ב עמ' רעא; פניני הראיה עמ' 354-355

דברים יז, ז-ח - כי יפלא ממך דבר וכו' וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו. ובאת 

וכו' ואל השופט אשר יהי בימים ההם וכו' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך – )כשיקום לנו שוב 

סנהדרין יש בסמכותם לשנות את המצוות, להוסיף או לגרוע, לפי מה שיראו צרכי הדור. חתימת 

התלמוד היתה כלי בימי גלותנו, אבל בעתיד נחזור למרכז ההוראה העליונה( – לנבוכי הדור, עמ' 

84-90 )יג(; אגרות-א צ )קג(; אוצרות ראי"ה ח"ב עמ' 127, 236-238; עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

מה; קבצים מכתב יד קדשו ח"א עמ' נח-נט
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יז, ח - ובאת אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם – )טעם הכפילות, כהן  דברים 

ושופט, ודרכי פסק( – הקדמה, עין איה, עמ' טז-יז

יז, ח- ובאת אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם – )מה ההבדל בין דרכי  דברים 

ההוראה של הכהן, לדרכו של השופט( – עין איה, הקדמה, עמ' טז-יז

דברים יז, ט- ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם – כתי"ק של ראיה, 

הובא בשיחות הרב צבי יהודה, דברים עמ' 282; פניני הראיה, עמ' 356

יז, טו - שום תשים עליך מלך - )מדוע זה לפעמים נחשב פגם לעם שבקשו מלך( -  דברים 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 180-183

דברים יז, יח - וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלויים – )מדוע נאמר 

מלפני הכהנים הלוים?( – אוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 99; פניני הראיה עמ' 357-358

דברים יח, א - לא יהיה לכהנים וכו' כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל - )מוכרח הדבר שיהיו 

אנשים כאלה שהתוכן האידיאלי של העולם, סוד אלהות, ימלא כל חגוי נשמתם ולא יהיה מוטל 

עליהם שום עול מעשי צדדי( – אורות האמונה 17 ]2[; שמונה קבצים קו"א תפג

דברים יח, טו - נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלהיך אליו תשמעון – )גדרי המצוה( – 

פנקסי ראיה ח"ג עמ' מט-נא

דברים כ, טז - רק מערי העמים האלה אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה לא תחיה כל נשמה – )"וענין 

המלחמות, אי אפשר כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא ילחם וכו' 

ואדרבה היה מוכרח להפיל פחד על הפראים גם ע"י הנהגות אכזריות"( – אגרות-א פט )ק(

דברים כא, יא - וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה – )לא דברה תורה 

אלא כנגד יצר הרע. כיון שיש לו לחייל ההוא פת בסלו, ויודע שתהיה מותרת אחרי כל המעשים, 

אין יצרו טורדו. ובסופו של דבר, לא יקח אותה לו לאשה( – מדבר שור, תוספת לדרוש ששי, 

עמ' נה; פניני הראיה עמ' 360 ]עוד עיין פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כט, הבאנו בקידושין כא ע"ב[

יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה – כתי"ק של  וראית בשביה אשת   - דברים כא, יא 

הראי"ה, מובא בשיחות הרב צבי יהודה, דברים, עמ' 368; פניני הראיה עמ' 361-362

דברים כב, ו-ז - כי יקרא קן ציפור לפניך וכו' שלח תשלח את האם - )כי היא בריה חיה ומרגשת 

שצריך להתחשב עם חושיה וכו' וחמלתה על צאצאיה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 94 

דברים כב, י - לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו – )לחוס על כבודם ועל שיווי כוחותיהם( – לנבוכי 

הדור, עמ' 76 )סוף י, ד"ה וכמה נהדר הוא(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נו

דברים כב, יא - לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו - )טעם איסור זה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 
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עמ' 98, 165; פניני הראיה עמ' 363; לנבוכי הדור, עמ' 71-72 )י ד"ה וכמו כן הצמר, וד"ה והנה 

לחיבור הצמר(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' נב  

דברים כב, יא -  לא תלבש שעטנז צמר ופשתם יחדיו – )טעם לאיסור( – אגרות-א צ )קד(

דברים כג, טו - והיה מחניך קדוש – )טעם ע"פ סוד להרחקת הצואה( – פנקסי ראיה ח"ג עמ' 

קמז-קמח

דברים כד, ט - זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים – )תוכן המצוה הוא גם ללמד על מעלתו 

המיוחדת של משה רבנו, להיות חומה בצורה לנצחיות התורה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמד; 

עולת ראיה, ח"א עמ' שלד; פניני הראיה עמ' 364

בין שנאת עמלק לשנאת שאר אומות  יש  )שינוי מה  זכר עמלק  - תמחה את  דברים כה, יט 

לישראל( – גנזי ראי"ה, פורים עמ' כו-כז

דברים כה, יז - זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים" – )מדוע הוזכר "בדרך", 

וגם לא אמר "בעלותכם" ממצרים( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קפב

דברים כה, יח - אשר קרך בדרך ויזנב בך – )אצל עמלק, אפילו לחסר מישראל אדם אחד בלבד, 

מתוך שנאתו נחשב בעיניו להישג גדול( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמ-רמא; מאורות הראי"ה, 

חנוכה-פורים, עמ' רז; גנזי ראי"ה, עמ' 26

דברים כו, ג - ]במצות הבאת בכורים אומר המביא:[ הגדתי היום לה' אלהיך – )מדוע מייחס מלת 

"אלהיך" דוקא אל הכהן( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רסד-רסה; בשמן רענן ח"א עמ' שיא

דברים כו, ג - ]במצות הבאת בכורים אומר המביא:[ הגדתי היום לה' אלהיך – )מדוע מייחס מלת 

"אלהיך" דוקא אל הכהן, ואחרי זה איש זה אומר "כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו 

בעצמה  כבר  מכרת  הפרטית  שההשגה  גורמת  המעשה  שלימות  כי  "אלהינו".  כבר  לנו".  לתת 

זו  לגישה  סימוכין  מביא  והרב  המורה.  הכהן  על  הסמיכות  מצד  רק  לא  האמתיות,  אתהדיעות 

מדברי הקדמת "חובות הלבבות" על פסוק "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין" 

]דברים יז, ח[ ולא הוזכרו שם תוצאות שכליות בחובת הלב( – עין איה, בכורים פסקא לח

דברים כו, ח - ויוציאנו ה' אלהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה - )הראשון בפועל, והשני בכח 

מה שעתיד להיות( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' מד, מז; הגדה של פסח, עמ' ריד-רכ

וליתום  ולגר  ללוי  נתתיו  וגם  הבית  מן  הקודש  בערתי  אלהיך  ה'  לפני  -ואמרת  יג  כו,  דברים 

ולאלמנה ככל מצותך אשר ציויתני – )צריך האדם שישמח ג"כ לפעמים בביטוי שפתים על מעשה 

טוב אשר עשה כדי לחזק לבבו בעבודה, ולשמח נפשו בפעלי יושר( – עין איה, מעשר שני, פסקא 

טו

דברים כו, יח - ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה – )כפילות הלשון, כי "זרוע נטויה" 
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מורה הבטחה על הגאולות העתידות, כמו "ועוד ידו נטויה" )חגיגה ה ע"ב( – מדבר שור, סוף 

דרוש ב', עמ' כב-כג; הגדה של פסח, עמ' רכג

דברים כח, מז - לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב – )ביאור ההבדל בין שמחה לבין 

טוב לבב( – מוסר אביך, סוף פרק א, עמ' כא-כב; ביאורי הראי"ה, עמ' תקכט-תקל; פניני הראיה, 

עמ' 365-366 ]עוד עיין ח' קבצים, קו"א פסקא תתצז[

דברים כח, סה - ובגוים ההם לא תרגיע – )זאת היא קללה מעין ברכה, למען יהיו תמיד עיני כל 

ישראל נשואות להר הקודש ולארץ חמדה, ולא ישלימו עם גלותם( – עין איה, שבת פ"ב פסקא יד

דברים כח, סו - והיו חייך תלואים לך מנגד – )שאין האדם מרגיש הרגשה טבעית המתפשטת 

בכל גופו, בעוזה ותוקפה( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא נ

דברים כט, ג - ולא נתן ה' לכם לב לדעת – מדבר שור, דרוש ב', עמ' כ-כא; מאורות הראי"ה, 

הגדה של פסח, הפטרה שבת הגדול, א

דברים ל, א-ג - והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלוהיך שמה. ושבת עד ה' אלהיך 

ושמעת בקולו וכו' ושב ה' אלהיך את שבותך וריחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' 

אלהיך שמה - )התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל 

תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה( – אורות התשובה, פרק יז פסקא ב ]עיין עוד אגרות-ב 

שעח )לז(: "ואם יבא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי תשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה 

ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת[. 

דברים ל, ב - ושבת עד ה' אלהיך – )זו היא תשובה מיראה, עד ולא עד בכלל. אבל בפסוק י' "כי 

תשוב אל ה' אלהיך", לשון "אל" בזה מדובר כי אחרי הנ"ל ישובו מאהבה( – מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קנה-קנו; עולת ראי"ה ח"א עמ' שלה; פניני הראיה עמ' 367 ]עיין דברי רצי"ה קוק, 

לנתיבות ישראל ח"א עמ' קז, קצג-קצד. ועוד מאמר מקיף של הרב מאיר גרוזמן, בטאון "ניב" של 

מדרשיית נועם, פרדס חנה, כרך יח-יט, עמ' 259[

וכו' ומשם יקחך. והביאך אל הארץ– )טעם כפילות הלשון. כי  דברים ל, ד-ה - משם יקבצך 

קדושת המקום מסייעת לחזור בתשובה( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלב

אינו  מדבר.  הכתוב  לבבות  )בשני   - זרעך  לבב  ואת  לבבך  את  אלהיך  ה'  ומל   - ו  ל,  דברים 

דומה סגנון ההסברה שצריכים אנו לדבר בה אל האבות, לסגנון שמדברים עם הבנים( – אוצרות 

הראי"ה, ח"ב 369 כפי שנמסר בעל פה; חיי הראיה )של הרב מ"צ נריה( עמ' רסח; פניני הראיה 

עמ' 368; עיין אגרות ראיה ח"ב עמ' רכו

דברים ל, ו - ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך – מדבר שור, תחילת דרוש י, עמ' פו

דברים ל, כ - כי הוא חייך ואורך ימיך – )כפילות הלשון, "חייך" על חלק ההרגשה הקדושה, 
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ו"אורך ימיך" על חלק השכלי( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רסח

דברים לא, יט - כתבו לכם את השירה הזאת ]עיין מפתחות אלו, על סנהדרין כא ע"ב[

דברים לא, כ - כי אביאנו אל האדמה וכו' ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלהים אחרים – )מה בין 

פסוק זה לפסוק "וישמן ישורון ויבעט"?( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא מט; פניני הראיה עמ' 372

דברים לא, כו - לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם והיה שם 

בך לעד – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רב

דברים לב, א -האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ - )ההבדל בין האזנה לשמיעה( – אוצרות 

הראי"ה, ח"ב 166

דברים לב, ב - יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי - )ההבדל בין משל המטר והטל( – אוצרות 

הראי"ה, ח"ב 162, 167, 170; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קצג, קצו-קצח

דברים לב, ו - עם נבל ולא חכם - )על הטועים החושבים שאפשר להיות חכמים בתורה גם בלי 

ידיעות בחכמת הטבע, בתורה הקרועה מכל אור החיים( – אורות התורה, פי"ב פסקא ה

דברים לב, ו -עם נבל ולא חכם – ]פירוש אחר מהנ"ל[ – כתי"ק של הראיה, מובא בשיחות הרב 

צבי יהודה, דברים 519-520; פניני הראיה, עמ' 387-389

דברים לב, ז -זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך – )ענין 

לחסד  מוסרית,  עולם להתקדמות  מנהל  כיצד הקב"ה  נכיר  ומזה  היסטוריה,  לדעת  הוא  חשוב 

ולרחמים( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא טו; פניני הראיה עמ' 374

דברים לב, ז -זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך – )ענין 

חשוב הוא לדעת היסטוריה של עם ישראל, ומתוך הכרת העבר כמה הוא נשגב ואלוהי, ממנו 

שרש להצלחת האומה( - עין איה, שבת פ"ב סוף פסקא כה

)כל הצביונים שיש באומות העולם,   - ישראל  בני  גבולות עמים למספר  יצב   - לב, ח  דברים 

קיימים הם גם בעם ישראל( – אורות קסט )ו(; קבצים מכת"י קדשו ח"א עמ' מג; פנקסי ראיה, 

ח"א עמ' קטז )יז(

דברים לב, יב - ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר - )"משפע פנימיות החיים כנסת ישראל רק 

משפעת ולא מקבלת" – מעמים אחרים( – אורות, קנב )ב( 

דברים לב, מג - וכפר אדמתו עמו - )באחרית הימים כשיתעוררו ישראל לאהבת א"י יהיה יותר 

קל תקדש את הרוח, כי הקדושה קשורה בענין א"י. ע"י אהבת אדמתו יטהר עמו( – אורות קס 

)סוף פסקא ה(

דברים לב, מג - הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום וכו' וכפר אדמתו עמו – )מה קשר רישא 
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לסיפא( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רל-רלא; מאמרי הראיה עמ' 81-82

דברים לב, מז -כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים – )כפילות הלשון, "חייכם" על חלק 

ההרגשה הקדושה, ו"תאריכו ימים" על חלק השכלי( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רסח

דברים לג, ד - מורשה קהלת יעקב – שמועות-ב 122

דברים לג, יז -  בכור שורו הדר לו – )יוסף עבד את ה' בהנהגה טבעית, בכח שור, כתוספת על 

מעלתו הקודמת( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קצ

ביאורי   – "מחוקק"(  נקרא משה  מדוע  )טעם   - ספון  מחוקק  חלקת  כי שם   - לג, כא  דברים 

הראי"ה, ל-לא; מאורות הראי"ה, שבועות, קמט-קנ

דברים לג, כח - וישכון ישראל בטח, בדד – בשמן רענן-א, עמ' רכג; פניני הראיה עמ' 377-378; 

שמועות-ב 91

דברים לד, ה - וימת שם משה עבד ה' – )אפשר מה חי וכתב "וימת שם משה"? – בבא בתרא 

טו ע"א( – שמועות ראיה, וירא )תר"ץ(; פניני הראיה, עמ' 378-379

דברים לד, ו - ויקבור אותו בגי וכו' מול בית פעור – עולת ראיה ח"ב עמ' קעז-קעח; ח' קבצים 

קו"ב פסקא סד

וכו' מול בית פעור – )טעם לזה כי חוסר חוש ההבדלה מה  ויקבור אותו בגי   - ו  דברים לד, 

בין הנכון לבין דעת-תהו, הוא הגורם העלמת תורת משה( – פנקסי ראיה ח"א עמ' קל; קבצים 

מכת"י-א עמ' נ

♦ ♦ ♦
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נביאים

♦ יהושע ♦

יהושע א, א-ב - ויהי אחרי מות משה וכו' ויאמר ה' אל יהושע וכו' משה עבדי מת – )מה הודיע 

לו? אלא גלה לו גודל ההפסד מצד הסגולה שנעלמה ממנו( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שלו

יהושע כב, י - ויבנו בני ראובן וכו' שם מזבח על הירדן – )מה היה חטאם ולמה הגיע להם עונש( 

– אגרות-א לט )לד(; עין איה, בכורים, פסקא לט

♦ שופטים ♦
שופטים ה, ט-י - לבי לחוקקי ישראל וכו' רוכבי אתונות צחורות - )ביאור מדוע אתון ולא חמור. 

ומדוע צחורות( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 203-205

שופטים ה, יג - אז ירד שריד לאדירים עם, ה' ירד לי בגיבורים - )כלומר ה' שולח סיוע נסיי 

בצירוף המהלכים הטבעיים( – אורות כז-כח )יב(

שופטים ה, לא - ואוהביו כצאת השמש בגבורתו – )"אוהבי ה' אינם מטושטשי החיים, מדולדלי 

אינה אהבה  חיונית  כי חולשה  וטהורי המדות.  צנועים  הכח, ש]הטועים[ חושבים עליהם שהם 

אלוהית, שהיא תכונה מלאה חיים ועוז( – עין איה, שבת פ"ט סוף פסקא פג

♦ שמואל ♦
יותר ממעשים טובים, כי בה  )גדולה תפילה  שמואל-א א, טו - ואשפוך את נפשי לפני ה' - 

מתגלה סגולתה הפנימית של הנפש, לעומתה המעשים דומים למקרים( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא עב

שמואל-א יא, ד -ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול – )משום מה הוזכרה "גבעה"( – מאורות 

הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קפג
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שמואל-א טו, ב - פקדתי את אשר עשה עמלק – )ההבדל בין לשון זו לזכירה( – הגדה של פסח, 

עמ' רלד-רלה ]עוד עיין שם עמ' רלג-רלד[

שמואל-א כד, יג - מרשעים יצא ֶרַׁשע - )זה הוא סיבת העצבות המרה האוכלת את רוחם של 

הרשעים( –אורות התשובה פ"ח פסקא ד

שמואל-א כה, כט - והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים – )היסוד הפרטי של האדם לא יכול 

להיות נשמט לגמרי( – אגרות-א קי )קלד(

שמואל-א כה, כח-כט -כי מלחמות ה' אדוני נלחם וכו' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים – 

)יחס של ההצלחה הרוחנית מקושרת עם הצדקה הלאומית לעשות טוב וחסד עם כנסת ישראל( 

– לנבוכי הדור, עמ' 187 )סוף לז(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' קלא

שמואל-א כז, ח-ט - ויעל דוד ואנשיו ויפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי וכו' והכה דוד את 

הארץ ולא ְיַחֶיה איש ואשה – )"היה מכרית הגוים מסביב כדי להסיר הערלה מן העולם"( – פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' צח 

שמואל-ב א, כד - בנות ישראל אל שאול בכינה, המלבישכן שני עם עדנים – )הוא עצמו היה 

יפה תואר, ולכן השלים גם אחרים ביופי( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא לד

שמואל-ב ו, כא - אשר בחר בי מאביך וכו' ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני - )דוד הכיר 

כבוד עצם המלכות, ענין הנמשך לדורות, ולכן השפיל כבודו העצמיי למען כבוד ה'. וזה עדיף על 

התנהגותו של שאול( – פנקסי הראיה ח"ג, עמ' רצה-רצו; אוצרות הראי"ה, ח"ב 212

שמואל-ב ו, כא - אשר בחר בי מאביך וכו' ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני – )מעלתו של 

דוד( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רעט-רפב )כת"י(

שמואל-ב ז, כג - ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ - )גוי אחד אנחנו אחד כיחידו של עולם( – 

אורות נה, ה ]וכן אורות כ )ג(. עיין מהר"ל, נצח ישראל, תחילת פרק י[; מדבר שור, דרוש א עמ' יג

שמואל-ב יא, כז - וישלח דוד ויאספה ]את בת שבע[ אל ביתו ותהי לו לאשה – )מפני מה לא 

אסרוה, ביאור הלכתי של ההיתר( – דעת כהן, סי' ח עמ' יח; ושוב בסי' י, עמ' לב

שמואל-ב יד, יד - וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח – )היסוד הפרטי של האדם לא יכול 

להיות נשמט לגמרי( – אגרות-א קי )קלד(

שמואל-ב טז, י - ]דברי דוד אודות קללת שמעי[ ה' אמר לו קלל – ) דוד הכיר בעצמו שלא נקה 

משגיאה ומכשול, ולכן בענותנותו קבל כל בזיון שהגיע אליו כמשפט שהקב"ה גזר עליו[ – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא מג

שמואל-ב כד, א - ויסת את דוד בהם לאמר לך ְמֵנה את ישראל – )מדוע נענש העם ולא דוד, 
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ומדוע לא מנה ע"י שקלים?( – מדבר שור, דרוש ט"ו, עמ' קלב-קלג

♦ מלכים ♦
מלכים-א א, לג - והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי – )ביאור ענין פרדה זו, וההבדל 

בינה לבין סוס וחמור( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמו-רמח

מלכים-א ה, ט - ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד, ורוחב לב כחול אשר על שפת 

הים – )ביאור המושג של "חול על שפת הים"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קנט-קסא 

מלכים-א ח, נד - ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' וכו' קם מלפני מזבח ה' – )מה היא הדגשת 

מלת "קם"? אלא אחר גמר התפילה "מצא שלמה את האומץ ברוח ה', לקום ולהתעודד בעוז 

כורע  האדם  "אדני"  המלה  אמירת  לפני  אמנם  קסה,  פסקא  פ"א  ברכות  איה,  עין  ]עיין  מלך" 

בתפלה, אבל בעת אמירת מלה זו "יהו"ה זוקף כפופים" "אשגבהו כי ידע שמי". "ושורש הדבר 

הוא מפני שנפש האדם היא טובה בעצם, וכל דבר טוב יש להוסיף בו אומץ ולחזקו". לכן יזקוף 

קומתו[( – עין איה, ברכות פ"ה סוף פסקא קיד

מלכים-א יא, ג - אלף נשים שהיו לו לשלמה המלך - )טעם היתר רבוי נשים, וכן י"ח נשים של 

המלך, סנהדרין כא ע"א( – אורות הקודש ח"ד תו; שמונה קבצים קו"ח נד

מלכים-א יא, ד - ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו – )שלמה עשה כן במתכוין, כדי 

לעבוד את ה' ע"י כבישת התאוה והיצר ]כתוספת על מעלתו הקודמת[, והיה בטוח שלא יכשל( 

– מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קפט

מלכים-א יד, כא - ִּבירּוָׁשַלם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחר ה' ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם – )לא להשוות קדושת מקום 

אחר בא"י לקדושת המקום אשר בחר ה'( – אגרות-א לט )לד(

מלכים-א יח, לא - ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב – )ראשית עבודתו 

להחזיר ישראל בתשובה היא להביא אחדות ביניהם( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' עה; מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' קה

מלכים-ב ד, ל - ותאמר אם הנער חי ה' וחי נפשך אם אעזבך – )מדוע הוסיפה לשבועתה "חי 

נפשך"? ומה היא נקודת הויכוח בין שונמית זאת לבין אלישע?( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' לה-לו

♦ ישעיה ♦
ישעיה א, ב - שמעו שמים והאזיני ארץ – )על דברי הספרי, מה בין סגנונו של משה לסגנונו של 
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ישעיה( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קצח

ישעיה א, כה - ואסירה כל בדיליך – )לעת הגאולה יפרשו מעם ישראל אותם רעים שבערב רב( 

– עין איה ברכות פ"א פסקאות ט, פב, עיין קכד; עין איה ברכות פ"ט פסקא רנב

ישעיה ב, ב - והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' וכו' ויורנו מדרכיו – )כל האנושות 

יקבלו אורה מתורת ישראל( – לנבוכי הדור, עמ' 87 )יג(; עקבי הצאן, עמ' קנ; אורות הקודש ח"ב 

עמ' תקנב; אורות הקודש ח"ג עמ' ו; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 253

ישעיה ב, ג - כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים – )העליונות והיחודיות של תורה הנלמדת 

בציון ובירושלים( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא של

ישעיה ג, ט - הכרת פניהם ענתה בם – )תכונותיו של האדם ניכרות בפרצופו, לטוב ולהפכו ]וכן 

קהלת ח, א "חכמת אדם תאיר פניו"[( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא סג 

ישעיה ג, י - אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו – )מכאן הבטחה להשארות הנפש( – 

פנקסי הראי"ה ח"א עמ' סט

ישעיה ג, טז-יז - יען כי גבהו בנות ציון וכו' וה' פתהן יערה – עין איה, שבת פ"ו פסקאות כז-לח

ישעיה ד, ג -והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו – מדבר שור, דרוש לז, עמ' 

שמט

ישעיה ה, יב - ואת פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו – )ראוי לכל חכם-לבב לשאוב מי-

היראה ממעיין הנחמד של המציאות כולה, שכולו אומר כבוד ליוצרו( – עין איה, ברכות פ"ד 

פסקא מט; עין איה, שבת פ"ז פסקאות טו-טז

ישעיה ה, טז - ויגבה ה' צבאות במשפט – מדבר שור, דרוש ל"ז, עמ' שמט; ביאורי הראי"ה, 

עמ' תקנט

ישעיה ה, יז - ְוָחְרבֹות ֵמִחים ָגִרים יאכלו – )הצדיקים נבנים מחורבנם של הרשעים( – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא צח ]אמר המלקט: דומה למאמר "רשע יכין וצדיק ילבש"[

ישעיה ו, ב - בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו – )רמז ליראה עילאה וליראה תתאה של 

עונש( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' עח

ישעיה יא, ז - ואריה כבקר יאכל תבן – )מן הראוי לפי השלימות שיאכל תבן ולא בשר, וכאשר 

מאכילים אותו בשר מעוררים בו כחותיו הרעים. כן העושר לבני אדם כאשר הוא יותר מהצורך( 

– עין איה, ברכות פ"ה פסקא מד

ישעיה יא, ט - לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי – )גם לבעלי חיים יש קצת בחירה חופשת( 

– אגרות-א צ )קד(
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ישעיה ט, ו -למרבה המשרה – )מ' זאת היא סתומה ועתידה להפתח לעתיד לבוא ]רד"ק כאן[ 

מה טעם הדבר – עין איה, הקדמה לח"א עמ' כא-כב; פנקסי הראיה ח"ג עמ' מ-מא

ישעיה יא, י - והיה שורש ישי וכו' אליו גוים ידרושו – )השפעת משיח בן דוד תגיע גם עד אומות 

העולם( – מאמרי הראי"ה, עמ' 95

ישעיה יז, ב - המון עמים רבים, כהמות ימים יהמיון – )כי המים למראה עין אינם מתחלקים 

והם מתאחדים לגוף אחד להורות שאין למציאותם כי אם תכלית הכללית. מה שאין כן ישראל 

)שנמשלו לחול( כל אחד מחולק לתכליתו( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קיב

ישעיה כב, ד - אל תאיצו לנחמני – )כלומר בנחומים שטחיים, אלא יש לנחם כמו שעשה רבי 

עקיבא, בסוף מסכת מכות( – שמונה קבצים, קובץ ו פסקא רי

ישעיה כה, ח - בלע המות לנצח – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שמה

ישעיה כה, ט - הנה אלהינו זה קוינו לו, זה יהו"ה קוינו לו – מדבר שור, דרוש ל"ח, עמ' שנג, שנח

ישעיה כו, ב - פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים – )יש בישראל תכונה של שמירת 

אמונים לצור מחצבתו, וגם גוי צדיק העושה חסד עם כל יחיד ועם כל אומה ולשון( – מאמרי 

הראי"ה, עמ' 252

ישעיה כו, ד - בטחו בהשם עדי עד – )יש סוג של בטחון הסומך על כך שכל שיעשה ה' היא 

לטוב "הידיעה בטוב הבורא". ויש למעלה מזה, "אמונה" כי ה' מנהל כל מערכי עולם, כל ההויה 

כולה, וזה נרמז בדברי הירושלמי "שמאמין בבורא עולם וזורע" ]כלומר גם בלי ציפייה לטובה[. 

"בטחון" הנ"ל הוא בסוג כלי מצומצם, ולכן הוא רק "עדי עד". אבל למעלה ממנו יש אור מקיף 

"ואמונתך סביבותיך" )תהלים פט, ט( ]הערת המלקט: דומני שזה תואם דברי "חובות הלבבות", 

שער אהבת השם, סוף פרק א על אותו חסיד שהיה מתעורר בלילה[( – פנקסי ראיה ח"א עמ' 

תקכה-תקכו; קבצים כת"י-א עמ' רכג

ישעיה כו, יט - יחיו מתיך נבלתי יקומון -  - )ההכרח שתהיה שוב תחיית המתים( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא קכג

ישעיה כז, יג - ביום ההוא יתקע בשופר גדול – )מדוע דוקא שופר "גדול"?( – מדבר שור, דרוש 

ח, עמ' סו-סז; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צז, קמג; מועדי הראי"ה )של רמ"צ נריה(, עמ' סט-

ע; מאמרי הראי"ה, עמ' 268-269

ישעיה כז, יג - ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ מצרים – )שני סוגים( – מדבר שור, 

דרוש ח, עמ' סו-סח

ישעיה כח, יג - והיה להם דבר ה' צו לצו - )חסרון במה שלא רואים כי כל התורה כולה היא 

ענין אחד, מצוה אחת, כלל אחד. הערת המלקט: עיין מורה נבוכים ח"ג סוף פרק כד( – אורות 
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התורה, פ"ג פסקא ג'; פנקס י"ג פסקא סב )עוד עיין אורות התורה, פרק יא פסקא ג; שמונה 

קבצים קו"ב נט(

ישעיה כט, יג-יד - יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני וכו' הנני יוסיף 

להפליא את העם הזה וכו' ואבדה חכמת חכמיו – )מדוע המחסיר התיקון הפרטי של כוונה, גורם 

להפסד ועונש אבדת חכמת החכמים( – עין איה, ברכות פ"ז סוף פסקא ד; ביאורי הראי"ה עמ' 

תקו-תקז

ישעיה כט, יד - הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו – מדבר שור, 

דרוש ל"ו, עמ' שכה, שמה

ישעיה כט, כב -  אל בית יעקב אשר פדה את אברהם – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפט

ישעיה כב, כט -  לא עתה יבוש יעקב – מדבר שור, דרש ל"א, עמ' רפט

ישעיה לב, ז-ח - וכלי כליו רעים וכו' ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום– )כמו שהכלי 

מכיר רק את עצמו, כן השטוף בתאוות החושים אינו מכיר כי אם את עצמו. אבל הנדיב יתקיים 

לנצח( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קלט

ישעיה לב, ה - לא יאמר עוד לנבל נדיב, ולכילי לא יאמר שוע – )ה' ברא בעולם תוארי שבח 

כדי שיתלמדו הבריות כיצד לנהוג  כמעשיו של זה שמשבחים אותו. אבל אם משתמשים בשבחים 

לשוא, ומתארים בכך את המת, או את החי, כאשר הבריות מכירים ששבח זה לא היה בו, מרוקנים 

מעלת השבח מיכולתו לשפר חיי הבריות( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רמט

ישעיה לג, ו - והיה אמונת עתך וכו' חכמת ודעת – )אמונה צריכה להיות צמודה לחכמה, כדי 

לשלול גשמות מהמושגים האלוהיים( – אורות האמונה 90 ]53[; שמונה קבצים, קו"א תקפב

ישעיה לג, ו - והיה אמונת עתך וכו' חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו – )כדי שהאמונה תהיה 

קיימת וחזקה צריכים גם להכיר חכמה ודעת. אבל גם אלו לא יועילו אם אין לאותו האדם יראת 

ה'( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רכו-רכז; נשמה של שבת עמ' 55

ישעיה לג, ו -יראת ה' היא אוצרו – )גם עם אדם שיש לו אוצר מלא תורה, כיון שהוא מושפע 

מהחושים עלול הוא להשתנות מדרך האמת. לכן נחוצה לו מדה זו של יראת ה'( – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא קנט

ישעיה לח, ג - התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם – )מה פירוש "לב שלם"?( – עולת ראיה, ח"א 

עמ' שכב

ישעיה לח, יט -  חי חי הוא יודוך – )כפל הלשון, למען יחיה חיים גופניים המשלימים את החיים 

הנפשיים בלי שום התנגדות( – עין איה, ברכות פ"א סוף פסקא קמב
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ישעיה מ, ב - כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאותיה – )צ"ע כיצד תיענש בכפליים?( – מדבר 

שור, דרוש ל, עמ' רעד-רעו

ישעיה מ, כו -שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה – )ראוי לכל חכם-לבב לשאוב מי-היראה 

ממעיין הנחמד של המציאות כולה, שכולו אומר כבוד ליוצרו( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא מט

ישעיה מ, כו - המוציא במספר צבאם, לכולם שם יקרא – )מדוע בתהלים קמז, ד הוא לשון רבים 

"לכולם שמות יקרא"?( – מדבר שור, דרוש יד,  עמ' קי-קיא

ישעיה מא, ב-ד - מי העיר ממזרח וכו' – )דרשה על פעולתו של אברהם לתקן לדורות יבואו, כי 

בדורו רק קריאה ולא פעולה ניכרת( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' מז-מח; הגדה של פסח, עמ' ריח

ישעיה מב, ה - נותן נשמה לעם עליה ]אלו הם ישראל[ ורוח להולכים בה ]אלו אומות העולם – 

פנקסי ראי"ה ח"ג עמ' רכט; נשמה שלשבת עמ' 57 ]מקור לדברי רבנו, החסיד ר"י יעבץ, אבות 

ו, הנוי והכח והעושר וכו'[

ישעיה מב, ו - ואצרך ואתנך לברית-עם, לאור גויים – )יש בנו גם בחינות צירוף אליהם כדי 

להועיל להם( – מאמרי הראי"ה, עמ' 248

ישעיה מב, ו - ואצרך ואתנך לברית-עם, לאור גויים – )שלמות המוסרית בעולם לא תצא לפעלה 

כי אם ע"י ישראל( – עין איה, ברכות פ"א פסקא נב

ישעיה מג, י -  ואתם עדי, ואני אל ] - ישעיה מד, ח: "ואתם עדי, היש אלוה מבלעדי?"[ – )בנוגע 

לעבודה זרה נאסרה לנו הסבלנות בפועל, מפני שאותנו הקים ה' בעולמו שנהיה עדים על כבודו 

]ולא הזכיר שם פסוק זה[( - לנבוכי הדור, 100 )יד-1(

ישעיה מד, א -  וישראל בחרתי בו - )"אתה בחרתנו", משונים אנו מכל העמים( – אורות נה )ה(

ישעיה מד, ו - אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים – עולת ראיה ח"ב עמ' שלד-שלה

ישעיה מה, ז - עושה שלום ובורא רע -  - )גם הרע נברא ע"י ה' כדי להביא למטרה טובה. 

"ע"י כל המהומה והמבוכה היוצאת אל הפועל בעולם ע"י כל התרבויות הרעות של דיעות זרות 

במושגי האמונה והדרכות רעות שבדרכי המוסר"( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קיג; עיין עולת 

ראיה ח"א עמ' רלח-רלט

ישעיה מה, כה - בה' יצדקו יתהללו כל זרע ישראל – )זכרון השם ית' מביא שזרע ישראל יהיו 

ע"י כך צדיקים ומהוללים, כי מתרוממת נפשם לכל מדה טובה וכל כשרון מעשה וחכמת לב( – 

עין איה, ברכות פ"ה פסקא יז

ישעיה מט, ז - מלכים יראו וקמו וכו' למען ה' אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרך - )בעת הגאולה 

יכירו כל האומות שהגוי אשר ביזו אותו - כלומר ישראל - הם המובחרים ע"י ה'( – אורות לג, טו 
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ישעיה מט, יד -ותאמר ציון עזבני ה', ואדני שכחני – )להבין כפל הלשונות( – מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' רפח-רפט; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קכה, קכז

ישעיה מט, טז - הן על כפים חקותיך – )הזרוע מיוחסת אל הכח הכללי, והכפים אל הפעולות 

הקטנות הפרטיות( – מדבר שור, דרוש ז' עמ' נט-ס

ישעיה מט, טז - הן על כפים חקותיך – )"כפים" הם ענני הכבוד, בצאתם ממצרים( – מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' רפט-רצ

המשך  על  ועוד  בפועל,  ולא  ביכולת  הכח  היא  )"זרוע"   – ה'  זרוע  עורי   - ט-יא  נא,  ישעיה 

הפסוקים( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ'  מד-מה; הגדה של פסח, עמ' רטו

ישעיה נא, טז - ואשים דברי בפיך וכו' לנטוע שמים וליסוד ארץ - )יש בכחה של חכמת הקודש 

להוות המון ברואים, ולהטביע צורה חדשה על הנפש ההוגה( – אורות הקדש ח"א עמ' א, רלא; 

שמונה קבצים קו"א תתצג 

ישעיה נב, ח -  כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון – עולת ראיה ח"ב עמ' קיב-קיג

ישעיה נב, יב - כי לא בחפזון תצאו – )מאי שנא מיציאת מצרים, ששם "ואכלתם אותו בחפזון"( 

– הגדה של פסח, עמ' רי; נשמה של שבת, עמ' 64, 66

)לעת   -  - יושיבו  נשמות  וערים  יירש  גוים  וזרעך  וכו'  אהלך  מקום  הרחיבי   - ב  נד,  ישעיה 

קץ ]כשיחזור חוסן רוחני של ישראל[ נוכל שוב להציץ באופן חדירי למפעליהם וספריותם של 

האומות( - אורות סז )טו(; שמונה קבצים קו"א תרט"ו

ישעיה נה, ו - דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב – )מה ההבדל בין רישא לסיפא( – מדבר 

שור, דרוש ז', עמ' נו, סג; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קסו

בלב  חרטה  עם  להתחיל  )צריכים   – קרוב  בהיותו  קראוהו  בהמצאו,  ה'  דרשו   - ו  נה,  ישעיה 

]דרשוהו[ עוד לפני וידוי בפה ]קראוהו[( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלט

ישעיה נד, יב - ושמתי כדכד שמשותיך – )כדכד מאיר בכח עצמו, ולא רק משמש כמעביר את 

האור( –נשמה של שבת 66

ישעיה נד, יג - וכל בניך לימודי ה' )ההשגות המופשטות( ורב שלום בניך )אלו שיש להם שכל 

המעשי( – )שישרור שלום בין השונים האלו( – פנקסי ראיה ח"א עמ' רלח ]עיי"ש הערה[; פנקס 

יג עמ' נז; קבצים מכת"י-א עמ' קיח

ישעיה נה, י -  כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ – 

)אין תשובה בשלימות בלי לימוד התורה, וזאת אע"פ שאינו מבין אותה כל צרכה( – מדבר שור, 

סוף דרוש ז, עמ' סד; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעג 
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ישעיה נו, ז -  כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים – )התעודה האחרונה תהיה שהיה תהיה לבית 

תפלה ולא לבית זבח( – לנבוכי הדור, עמ' 75 )י(; פנקסי הראיה ח"ב עמ' נה ]עוד עיין ליקוטינו 

על  - מלאכי ג, ד "וערבה לה' מנחת יהודה"[

ישעיה נז, טז - לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף – עולת ראיה, ח"א עמ' קע )עיין הערת רצי"ה, 

בח"ב עמ' תנ"ח ד"ה אלו ואלו(

ישעיה נז, יט - בורא ניב שפתים, שלום שלום לרחוק ולקרוב – )ממה שיש צורך להענקת כושר 

הדיבור לבן אדם, כי בלי זה לא יוכל האחר להבין מה שיש בלבו של חברו, מזה לומדים אנו 

סובלנות שיכיר כל אחד שיש דעות שונות ומרובות בעולם, ונשלים עם זה( – מדבר שור, דרוש 

ט, עמ' עח

ישעיה נח, יא -  ועצמותיך יחליץ – )גם העצמות ירגישו כל נועם( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רכח-

רכט, רלא; נשמה של שבת, עמ' 56-57

ישעיה נח, יד - אז תתענג על ה' – )על ה' דייקא ]כלומר ספירת בינה, זהר ח"ב רעד ע"ב[ 

למעלה מכל מבטא ומכל מושג, המתגלה באור האמונה והאהבה( - אורות ע )יז(; שמונה קבצים 

קו"א רכט

ישעיה נט, כ - ולשבי פשע ביעקב – )הפושעים והמורדים אינם אסירי התאוה כי אם מּוָטֵעי 

הדעת. הם ישובו במעלה אדירה מאד( – אגרות-א קלח )קעא-קעב(

ישעיה ס, א- קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה' עליך זרח - )השפעתנו על האומות לעתיד, לא 

יהיה בפזורנו וע"י התבטלות אלא על גודל כבודנו( – עין איה, ברכות פ"ה סוף פסקא פג

ישעיה ס, ד-ה - שאי סביב עיניך וראי, כולם נקבצו באו לך וכו' אז תראי ונהרת, ופחד ורחב 

לבבך – מאמרי הראי"ה, עמ' 306-308

ישעיה ס, כא - ועמך כולם צדיקים - )מי שריח טהרה וכו' בו אינו רואה חובה על שום אחד 

מישראל וכו' רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם וכו'( – אורות, קנ-קנא )ט(

ישעיה ס, כא - ועמך כולם צדיקים – )רשעים, כל זמן שהם דבוקים בחפץ לבם לכללות האומה, 

רשעותם היא רק חיצונית( – שמונה קבצים, קו"ב רפג )עיין אורות עד פסקא כ, רצי"ה השמיט 

ניב "אינם רשעים כלל"(

ישעיה ס, כא - ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי, מעשי ידי להתפאר – עולת 

ראיה ח"ב עמ' קנח-קנט

ישעיה סא, ג - לתת להם פאר תחת אפר – חבש פאר, דרוש ד, עמ' סד

ישעיה סב, ב - וראו גוים צדקך וכל  - מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש אשר פי ה' יקבנו – 
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)ההבדל לעתיד מה ישיגו הגוים, ומה ישיגו ישראל( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רעא-רעב

ישעיה סב, ו-ז - המזכירים את ה' א ל דמי לכם, ואל תתנו דמי לו – )הציפייה לישועה וההזכרה 

יש לה תועלת גדולה בקירוב הישועה( – מדבר שור, דרוש כ"ד, עמ' רכז

ישעיה סו, י - )"רעיונותיו מזדככים מיסוד אוירא דא"י החופף על כל מי שמצפה לראותה. 'שמחו 

את ירושלים וגילו בה כל אוהביה' ] - ישעיה סו, י[ עכ"ל. כלומר כל האוהבים אותה אפילו אינם 

נמצאים בה( -  אורות דף י )פסקא ד(

ישעיה סו, י - שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה 

- )אדם המרבה בתורה ובמצוות מתקשר יותר בכנסת ישראל ומרגיש בקרבו את נשמתה, וחש 

את הצער של שפלותה כעת, ומתענג משמחת עולמים במה שעתיד להיות לה( – אורות, קמז )ז(; 

שמונה קבצים, קו"ג עב

)לטעום   - כבודה  מזיז  והתענגתם  וכו'  תנחומיה  משד  ושבעתם  תינקו  למען   - יא  סו,  ישעיה 

מהקדושה הרעננה של ארץ ישראל( - אורות קעא-קעב )ט(; שמונה קבצים קו"ג שלד

ישעיה סו, כב - כאשר השמים החדשים וכו' כן יעמוד זרעכם ושמכם - )זו הבטחה שיהיה תיקון 

כולל לכל חטאי ישראל( – אורות כו )י(; שמונה קבצים, קו"ה נא

הם  עכשיו  )גם   – לפני  עומדים  וכו'  החדשה  והארץ  החדשים  השמים  -כאשר  כב  סו,  ישעיה 

נמצאים, ומתגלים למי שהוא ראוי לאור נחמד זה( – עין איה, שבת פ"ב פסקא פג

ישעיה סו, כג-כד - מדי חודש בחודש וומדי שבת בשבתו – ביאורי הראי"ה, עמ' צה-צו; מאורות 

הראי"ה, שבת קודש, עמ' רמב-רמג

ישעיה מט, ז - כה אמר ה' גואל ישראל וכו' למתעב גוי לעבד מושלים,  - מלכים יראו וקמו" 

– אורות, לג )טו( 

♦ ירמיה ♦
ירמיה ב, ג - קודש ישראל לה', ראשית תבואתו – )ישראל הם תרומה מכל גויי הארץ, ומתקנים 

אותם. אבל כל זמן שהתרומה מעורבת בשיריים, אין בכחו לתקן את החולין( – פנקסי הראיה 

ח"ג עמ' קא-קב

ירמיה ב, ג - קודש ישראל לה', ראשית תבואתו – )מה ההבדל בין שני שבחים אלו( – מדבר 

שור, דרוש ט"ז, עמ' קמג; שמועות-ב 88

ירמיה ב, כא -  ]ישראל נקראו[ "זרע אמת" - )כי לא יתקלקלו במדותיהם להיטיב לזולת, מפני 
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מה שרואים כי הקב"ה מעניש לברואים( - אוצרות הראי"ה, ח"ב 192

ירמיה ג, יד - כי אנכי בעלתי בכם – )כלומר ע"י יסורין חזרו בתשובה, ובזה נשתנה גופם, ודלא 

כתשובה מתוך אהבה ויראה בלבד שבהן לא נשתנה הגוף. ולכן אמרו על "בעולה" "אשתני גופא" 

– כתובות לח, ב( – מאורות הרי"ה, איתנים, עמ' קפו

ירמיה ז, כב - כי לא דברתי וכו' ולא צויתים וכו' על דברי עולה וזבח - )האם יש במקרא זה סיוע 

לדעת רמב"ם במורה נבוכים על טעם הקרבנות? או מונח בזה ענין אחר( – מדבר שור, דרוש טז, 

עמ' קנט

ירמיה ח, יח - מבליגיתי עלי יגון, עלי לבי דוי – )רק בלב כי אין להפגין האבלות, כי במיתת 

צדיקים נאבדה הסגולה ואין על כך ביטוי מוחשי( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שמב

ירמיה ח, כא - על שבר בת עמי השברתי, קדרתי, שמה החזיקתני – )שלש אבידות נמנו כאן( – 

מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שלז

ירמיה ט, יא-יב - על מה אבדה הארץ. על עזבם את תורתי – לבוכי הדור, עמ' 253 )נא( ; שו"ת 

משפט כהן, פתיחה, סוף עמ' ט"ו

ירמיה ט, טז-כ -  וקראו למקוננות וכו' – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שלו

ירמיה טז, יט -אליך גוים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו 'אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל' 

- )כך יגידו הנוצרים בסוף הימים( – אורות לד )סוף טו(

ירמיה י, יט-כ - אך זה חלי ואשאנו – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שכט

ירמיה יג, ח - מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה - )מדוע חז"ל הוציאו מלה זו מפשוטה, ודרשו 

מקוה טהרה( - אוצרות הראי"ה, ח"ב 151

ירמיה יד, ח - מקוה ישראל, מושיעו בעת צרה – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קפד

ירמיה יז, יג  - מקוה ישראל ה' וכו' וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים - )יחס מה בין 

מעיין למי בור( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 155; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קפד 

ירמיה יג, יז - במסתרים תבכה נפשי - )לא להפגין אבלות, כי במיתת צדיקים נאבדה הסגולה 

ואין על כך ביטוי מוחשי( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שמב

ירמיה כג, כט - הלא כה דברי כאש נאום ה' ]וכפטיש יפוצץ סלע[ – )התורה מזככת את המדות 

מפני שע"י עסק התורה שב לאדם שפע אצילות ועדינות עליונה( ]כלומר התורה כפטיש המפוצץ 

סלע קשה של תכונות רעות[ – אורות התורה, פרק יא, פסקא ו; שמונה קבצים, קו"ג עו ]אבל 

עיין עין איה, ברכות פ"טסוף פסקא רצד, שם ביאר ראי"ה שהתורה בתחילת דרכה כובשת את 

המדות, לא מעדנת אותן. רק אח"כ מעדנת[ 
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ירמיה ל, יג - אין דן דינך למזור, רפואות תעלה אין לך – )רפואת העולמות היא רק ע"י תשובה 

מאהבה. אבל הם חזרו בתשובה רק מחמת יראה, ולכן אין רפואה לפגם העולמות( – מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' קלח

ירמיה לא, ז - הנני מביא אותם מארץ צפון וכו' בם עיור ופיסח וכו' קהל גדול ישובו הנה – )עיור 

ופיסח הוא לא במובן הגשמי כי אם במובן הרוחני( – מאמרי הראי"ה, עמ' 480

ירמיה לא, יד - קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים – )קול של נשמת האומה הנתונה בכלאי 

היסורין, על שהאומה אינה שומעת את הד קול נשמתה, לעלות אל הרום( – אורות מו-מז )לב(

ירמיה לא, כז - וזרעתי את בית ישראל וכו' זרע אדם וזרע בהמה. אמרו בחולין ה ע"ב זרע אדם 

לחוד וזרע בהמה לחוד - )כל סוג צריך לצאת אל הפועל בכל מילואיו( – אורות עב )יט(; שמונה 

קבצים, קו"א תשצג

 - גדולם  ועד  למקטנם  אותי  ידעו  כולם  כי  וכו'  רעהו  את  איש  ילמדו  ולא   - לג  לא,  ירמיה 

)זהו הסגנון הדימוקרטי האמתי, השוויון הגמור, השולל אפילו את ההתרוממות של אינטלגינציה 

רוחנית( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 87

ירמיה לא, לד-לו - נותן השמש לאור יומם וכו' אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום ה', גם זרע 

ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים – )אין שום דבר בעולם יכול לבטל בחירתו של הקב"ה 

בישראל, כי אינה תלויה בטעם המושג בשכל אנושי( – מדבר שור, דרוש כ"ג, עמ' ריא

♦ יחזקאל ♦
יחזקאל י, כא - ודמות ידי אדם תחת כנפיהם – גנזי ראי"ה, עמ' 49; הגדה של פסח, עמ' רכ

יחזקאל טז, ו - ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיים חיי – הגדה של פסח, עמ' עו-עז; ריא

יחזקאל טז, ז - רבבה כצמח השדה וכו' – )מדוע הזכיר דוקא מספר זה, והמשך הכתובים( – גנזי 

ראי"ה, אביב, עמ' מו; הגדה של פסח, עמ' עה, רטז; עולת ראיה ח"ב עמ' רעז-רעח

יחזקאל יח, ד - הנפש החוטאת היא תמות – )מודגש כאן "חוטאת", כלומר אף אף שלא נשלמה 

בכל כללותה, כמו "להחטיא את המטרה"( – עין איה, שבת פרק חמישי, פסקא לו

יחזקאל כ, לב-לג - והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכו' אם לא 

ביד חזקה וכו' אמלוך עליכם – )אצל היחיד יש בחירה חופשית. אבל במה שנוגע לכלל ישראל 

אין בחירה חופשית והם קשורים להקב"ה בכל מצב ובכל ענין, וכדברי "עקידת יצחק" ]פרשת 

נצבים, עמ' צז-צח, שער צ"ט[( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא כא; אורות סג )ט(



59 מפתחות לביאורי הרב למקורות בדברי חז"ל

יחזקאל כ, לב-לג - והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכו' אם 

לא ביד חזקה וכו' אמלוך עליכם – )עד קבלת התורה בנס פורים, היהודים שמרו על התורה רק 

בכפייה, כי לא הבינו( – לנבוכי הדור, עמ' 217 )מה(

יחזקאל כ, לג - ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם – )זאת מתבצעת ע"י שנאת העמים 

לישראל ועל ידי זה נהיים עם לבדד, גוי איתן בכל תנאיו( – לנבוכי הדור, 60 )סוף ח(; פנקסי 

ראיה ח"ב עמ' מב

יחזקאל כא, יב - האנח בשברון מתנים – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שמ-שמא 

יחזקאל לו, כה - וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם - )כלומר ה' שולח ללבו של אדם הרהורי 

תשובה, ועל האדם להרחיבם( - אוצרות הראי"ה, ח"ב 151; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קסד

יחזקאל לז, יט - עץ יוסף וכו' את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד – )חיבור כח התורה עם כח 

הנבואה( - מדבר שור, סוף דרוש כ"ג, עמ' רכ

יחזקאל לז, כה - ודויד עבדי נשיא להם לעולם – )כשהעם נמצא במצב מתוקן, אין צורך לממשלה 

רחבה, ודי להם בנשיאות ולא מלכות( – פנקסי ראיה ח"א עמ' קלה; קבצים מכת"י-א עמ' נג

יחזקאל מד, כג - את עמי יורו בין קדש לחול, בין טמא לטהור יודיעום – )יש איסורים שצריכים 

להודיע לעם חומרת הדבר, ויש דברים שהם יודעים חומרת הענין אלא אינם יודעים שפרט מעשי 

זה נכלל באיסור( – פנקסי ראיה ח"א עמ' רכד; קובץ יג עמ' מח; קבצים מכת"י-א עמ' קד-קה 

♦ הושע ♦
הושע ב, יח - ביום ההוא וכו' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי – )ככלה בבית חמיה ולא 

ככלה בבית אביה, כלומר קישור טבעי ולא קישור נימוסי( – גנזי ראיה, אביב, עמ' מא

הושע ב, כא-כב - וארשתיך לי לעולם וכו' וארשתיך לי באמונה – עולת ראיה ח"א עמ' לה-לו

הושע ו, א-ב - לכו ונשובה עד ה' וכו' – )לכאורה היה צ"ל בואו ונשובה( – מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קעד, קעז;  מדבר שור, דרוש י, עמ' פו, פט ]יחיינו מיומיים – שם, עמ' צ[

וכו' עוגה בלי הפוכה – )קלקול עשרת השבטים( –  ז, ח - אפרים בעמים הוא יתבולל  הושע 

מאמרי הראי"ה, עמ' 95, 98

הושע ט, א - אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כי זנית מעל אלהיך - )אם יתחבר האדם עם 

אומות העולם בשמחותיהם בשמיעת זמריהם, בסופו של דבר יבוא לידי רעה ופריצות( – אוצרות 

הראי"ה, ח"ב 209
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הושע יא, א- כי נער ישראל ואוהבהו, וממצרים קראתי לבני – מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנב

הושע יא, ד - בחבלי אדם אמשכם, בעבותות אהבה – )ההבדל בין חבלים לעבותות( – מדבר 

שור, דרוש כ"ה, עמ' רלג, רמא

הושע יא, ד -בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה, ואהי להם כמרימי עול על לחייהם – )עוד 

מראשית מציאותם ראוים היו ישראל, גם בלי שום חטא, לרדת למצרים כדי להסתגל להיות גם 

בגלות עם חי וקיים בתור אומה עומדת בצביונה. אבל מצד גדולת קדושתו של יעקב היתה אצלו 

הגלות "בכח" ולא בפועל, לכן ירד בגדולה ותפארת לאות על אחריתם של ישראל שיגיעו לגדולה 

זאת. נמצא שהשעבוד היה באופן עבותות אהבה, והרים ה' את העול לבל יכביד על לחייהם( – 

גנזי ראי"ה, אביב, עמ' מב

הושע יד, ב-ג - כי כשלת בעונך וכו' כל תשא עון – )"עון" הוא מזיד ]יומא לו ע"ב[ ללמדך שגם 

הנכשל בשוגג, היה מזיד מפני שהתעצל מלהשיג דעת( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קנב 

הושע יד, ב-ג - כי כשלת בעונך וכו' כל תשא עון – )"עון" הוא מזיד ]יומא לו ע"ב[ ללמדך שגם 

הנכשל בשוגג, אם יש בחיקו עונות במזיד, קשה לו להשיג סייעתא דשמיא. ועוד דרשה נוספת( 

– פנקסי הראיה ח"ג ע' רעג-רעד; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רה

הושע יד, ב-ג - שובה ישראל וכו' קחו עמכם דברים – )צ"ע התחיל בלשון יחיד וסיים בלשון 

רבים( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלה

 – )עניני תשובה(   - יפרח כשושנה  וכו' אהיה כטל לישראל,  - ארפא משובתם  יד, ה-ו  הושע 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 148-149, 153, 170; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קנט, קס, קפב, רד

♦ יואל ♦
יואל ב, כו - ואכלתם אכול ושבוע וכו' עשה עמכם להפליא – )ענין שגם המותרות שהאדם אוכל 

נפלטים החוצה. ולעתיד לבוא לא נצטרך לזה( – פנקסי ראיה ח"ג עמ' כט, לב-לג 

יואל ב, כו – ולא יבוש ועמי לעולם – )כאשר הציבור חוזר בתשובה, אין בזה חשש של נהמא 

דכסופא. והוא הדין היחיד, אם מכוון בתשובתו שלא ייכשלו הרבים על ידו( – מדבר שור, דרוש 

כ', עמ' קצג 

♦ עמוס ♦
עמוס ט, יא – סוכת דוד הנופלת - )ובאמת לא נפלה, אלא היא מלאה חיים( – אגרות-ג תשנג 
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)כ(; אורות מב )כה(

עמוס ט, יג, יד -  ונטעו כרמים ושתו את יינם – )זהו בא"י שעבודת האדמה היא עיקר ולא לשם 

תועלת חיונית מפירותיה. אבל בחו"ל אינו כן, עיקר עבודת האדמה היא "ונגש חורש בקוצר", 

 – אינה מצוה(  ]אכילת לחם[. אבל עצם עבודת האדמה בחו"ל  חיותו של האדם  לשם תכלית 

פנקסי ראיה ח"א עמ' רו; קבצים מכת"י-א עמ' צה-צו

♦ עובדיה ♦
עובדיה א, יח - והיה וכו' ובית יוסף להבה, ובית עשו לקש -  - )ביאור חוזק המוסר הפנימי של 

יוסף, מול חיצוניותו של עשו( – עין איה, ברכות פ"ט סוף פסקא סב

יונה

♦ מיכה ♦
מיכה ד, ב -  והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' וכו' ויורנו מדרכיו )כל האנושות יקבלו 

אורה מתורת ישראל( – לנבוכי הדור, עמ' 87 )יג(; עקבי הצאן, עמ' קנ; אורות הקודש ח"ב עמ' 

תקנב; אורות הקודש ח"ג עמ' ו; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 253

נחום

♦ חבקוק ♦
חבקוק ב, ד - וצדיק באמונתו יחיה - )אמונה פנימית המיוחדת רק לו דוקא, לפי עיונו בסתרי 

תורה, ואינה נמסרת לאחר בשום הגה והסברה, יהיו לך לבדך( – אורות הקדש ח"א צט )עדנך 

לא כתיב אלא עדניך – שם עמ' צו(; שמונה קבצים קו"ב רמא 

חבקוק ב, ד - וצדיק באמונתו יחיה – )אין החומר מת, כי גם בתחילה לא נחשב ל"חי". אלא 

נטיית הנפש בתשוקה לעניני חומר, היא מתה כאשר אין לה חומר במה להתבסס. אבל בעל אמונה 

הוא דבק בהקב"ה, ולכן הוא חי לעולם( – פנקסי הראיה, ח"ג עמ' ריח; חבש פאר, דרוש א

חבקוק ב, ד - וצדיק באמונתו יחיה – עין איה, ברכות פרק ז, סוף פסקא ב

חבקוק ב, ד - וצדיק באמונתו יחיה – )אמונה לא מצד הידיעה, אלא מתוך חויה נפשית, והיא 

באה ע"י לב טהור ויושר המעשים( – עולת ראיה ח"א עמ' שלז-שלח; פניני הראיה, עמ' 159-160
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♦ צפניה ♦
צפניה ג, ט - אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד - )בעתיד 

יכירו כולם כי כל התנועות, בין גשמיות ובים רוחניות, נתהוו בעולם כדי להוציא את העולם מן 

רמוזה  זו  אחדות  כולם.  את  מקיפה  וכו'  ונאצל  נשגב  רעיון  ואיזה  וכו'  האפל  והצמצום  המיצר 

במלים "שכם אחד"( – אורות הקדש ח"ד תקח; שמונה קבצים קו"ח רנח

צפניה ג, כ - בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם וכו' בשובי את שבותיכם לעיניכם – עולת 

ראיה, ח"א עמ' קטו-קטז

♦ חגי ♦
ההשפעה  הגיעה  השני  בית  ע"י  )כי   – הראשון  מן  האחרון  הזה  הבית  יהיה  גדול   - ב, ט  חגי 

גנזי הראי"ה  רלז-רלח;  עמ'  חנוכה-פורים,  – מאורות הראי"ה,  לאומות העולם(  גם  הישראלית 

עמ' 28

♦ זכריה ♦
זכריה ב, טו-טז - ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך וידעת כי ה' 

צבאות שלחני אליך – )חלילה לישראל לחשוב שמפני תעודתם לטובת כלל המציאות תתבטל 

לאומיותם בעתיד. שהרי עיקר השליחות ותכליתו היתה למען ישראל( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא פג; ועוד בפרק ששי פסקא ו

זכריה ב, יד-יז - רני ושמחי בת ציון וכו' כי נעור ממעון קדשו – מאמרי הראי"ה, עמ' 303-304; 

מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פט

זכריה ג, א - והשטן עומד על ימינו לשטנו – )"על ימינו" לרומם מדריגת האדם, כדי לקטרג 

עליו( - מדבר שור, דרוש ז, עמ' נז; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קסז

זכריה ג, ב - יגער ה' בך השטן, ויגער בך הבוחר בירושלים – )השטן מפתה יותר בירושלים, וזה 

עצמו משמש לימוד זכות על מי שנכשל בה( – מדבר שור, דרוש ז, עמ' נז-נח 

זכריה ד, י - מי בז ליום קטנות – )אסור לבוז לקנינים הקטנים, כי אם להוסיף עליהם( – פנקסי 

ראיה ח"א עמ' רכג; פנקס יג עמ' מח; קבצים כת"י-א עמ' קד 

זכריה ח, כג - אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר 

נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם - )בעתיד יוודע בעולם כי ישראל משפיעים בעולם דרכי 
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חיים של ענג אמתי( – אורות קנז-קנח )טו(; שמונה קבצים קו"ג שנו

זכריה ט, א - כי לה' עין אדם וכל שבטי ישראל - )"אדם" בפסוק זה הם כלל האנושות, וישראל 

משמשים להם כעינים, כי אנו סגולת האדם, סגולת העמים( – אורות ל )יג( 

זכריה ט, ז - והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלהינו - )למצוא ניצוץ 

הטוב שיש בכל תרבויות העולם. ממילא יזרוק כל הסיג הלאה( – אורות, קלא )זרעונים, סוף פרק 

ו(

)כשיסולקו הפגמים מדתות   – הוא לאלהינו  גם  ונשאר  וכו'  מפיו  דמיו  והסירתי   - ז  ט,  זכריה 

נכריות, נוכל לקבל מהם את הטוב שיש בהן( – אגרות-א קיב )קמב(

זכריה ט, ט - עני ורוכב על חמור - )סמל לדורו של משיח, שהוא "טוב מלגאו וביש מלבר"( – 

אגרות-א שלב )שע(

ויו את בניהם ושבו - )נתבשרנו בזה שגם הבנים שנתרחקו  יזכרוני  י, ט - "ובמרחקים  זכריה 

מהאמונה, זה רק בחיצוניות, ובפנימיות הנשמה הכל טוב וקדוש( – אגרות-א שלב )שסט(

זכריה יב, יא - ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד ההדרימון בבקעת מגדון – מאמרי 

הראיה, עמ' 94

זכריה יד, ו - לא יהיה אור יקרות וקפאון – עיין דברינו על פסחים נ ע"א

זכריה יד, ט - ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד – )ב' רצונות מתרוצצים בלבו של אדם; ללכת 

אחרי תאוותיו, או ללכת אחרי קול ה'. בישראל יאיר המוסר לשלום העליון, ואז יוכח האפסיות 

של התאוות ויהיה ה' אחד ושמו אחד( – אורות קמ 

זכריה יד, ט - ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד - )כאשר יושלמו כל פרטי המציאות להתאחד 

ולהיות כלל אחד( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 106

זכריה יד, טז - והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות 

למלך ה' צבאות ולחוג את חג הסוכות - )ירדפו כל העמים לחוג חג זה ולהתבסם בביסום הטבעי 

של האמונה האלהית( – אורות האמונה 117 ]72[; קו"ז קלט

♦ מלאכי ♦
מלאכי א, א-ב - אהבתי אתכם אמר ה' וכו' במה אהבתנו? - )כאן תשובה ניצחת לכל המפקפקים, 

קטני-אמונה באהבתו של ה' אלינו, ובמיוחד בעת התגלות אור ישועה( – אורות עה )כא(; שמונה 

קבצים, קו"ב רפד
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מלאכי ב, ז - כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו – )בסיוע רוח הקודש( – אגרות-א 

קג )קכד(

ז -כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו - )מדבר בקצרה ואח"כ צריכים  מלאכי ב, 

פירוש לפירושו( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 170; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רד

מלאכי א, ג -  ואת עשו שנאתי )את הטפל לעשו, אבל ראשו בהדי אבהן( - אגרות-א קיב )קמב( 

מלאכי ג, א-ב - הנני שולח- מלאכי וכו' כי הוא כאש מצרף וכבורית מכסים – )טעם שני דימוים 

אלו, כינוי לאליהו ולמשיח, טהרת הגוף והנשמה( – מדבר שור, דרוש ב' עמ' יט-כ; הגדה של 

פסח, עמ' רכא

מלאכי ג, ד - וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים – )עתיד בית דין להמיר קרבנות בהמה בקרבן 

אוצרות  תפלה"[;  בית  "ביתי   75 עמ'  שם  עיין  ]עוד  )י(;   72 עמ'  הדור,  לנבוכי   – בלבד(  מנחה 

הראי"ה, ח"ב עמ' 103, 105; מאורות הראי"ה, הגדה של פסח, עמ' רכה; עולת ראי"ה, ח"א עמ' 

קנא, רצב; פניני הראיה עמ' 212-213

בהתרפותם  אשר  הישראליות,  הנפשות  )מעלת   - כליתם  לא  יעקב  בני  ואתם   - ו  ג,  מלאכי 

מתפקידם נענשים, אבל אי אפשר שתכלה נפשם( – ביאורי הראי"ה, יב; עולת ראי"ה, ח"ב עמ' 

קנו

מלאכי ג, כא - ועסותם רשעים כי יהיו אפר - )כי הרשעים אין להם דבקות זה בזה שאינם בר 

גיבול כמו האפר( – אורות ע )יז(; שמונה קבצים קו"א רכח )עיין רמב"ם הל' שבת פ"ח הט"ז, 

על תכונת אפר(

מלאכי ג, כא - ועסותם רשעים כי יהיו אפר – ]עיין הערה נפלאה של רצי"ה, מובא ב"עולת 

על  אלא  זה,  פסוק  על  זאת  אמר  לא  ואע"פ שהראי"ה  ואלו.  אלו  ד"ה  תנח  עמ'  ח"ב  ראי"ה" 

פסוקים דומים )עולת ראי"ה, ח"א ריש עמ' קע( הוא רמז לזה במלים "כעין האפר שתחת רגלי 

הצדיקים"[

מלאכי ג, כב - זכרו תורת משה עבדי – )נקראת במיוחד על שמו של משה מפני שהוא הבין אותה 

במשמעותה העליונה( – מדבר שור, דרוש ד עמ' מג

מלאכי ג, כב - זכרו תורת משה עבדי – )נקראת במיוחד על שמו של משה מפני ענוה שלו, 

שמיעט את מציאותו של אישיותו הפרטית, ובזה מתגלה הזוהר של ההכללה העליונה( – עין איה, 

שבת פ"ט פסקא קיח

מלאכי ג, כד - והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם - )קיפול כל הטוב הנמצא בחיי 

האבות והבנים גם יחד( – אגרות-א פט )צג(; אגרות-ג תשסח )לז(

מלאכי ג, כד - והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם - )באבות מתגבר אור התורה, 

ובבנים אור הטבע הישראלי הקדוש( – אורות מד )כט(
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כתובים 

♦ תהלים ♦
תהלים ב, ז- ה' אמר אלי בני אתה, אני היום ילדתיך – )צ"ע הרי "ילדתיך" היה בעבר? אלא בימי 

הגאולה הסופית יוסיף ה' להראות נסים ונפלאות כימי צאתנו מארץ מצרים, כאילו זה עכשיו בחר 

בנו( – עין איה, ברכות פ"א סוף פסקא קכו

תהלים ג, ט- לה' הישועה על עמך ברכתך סלה – עולת ראיה, ח"א עמ' רטו

תהלים ד, ה- רגזו ]תחילה לקבל על עצמו ההחלטה לא לחטוא[ ואל תחטאו ]ורק אח"כ לטכס 

עצות כיצד להשמר בפועל[ – )כי אם לא יחליט תחילה לפרוש, אפשר שיצר הרע יפתהו שקשה 

לו מאד להפסיק מעשיו הרעים( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רו

תהלים ה, ד- בקר תשמע קולי, בקר אערוך לך ואצפה – )אערוך מערכת לבבי וכחות נפשי 

ואצפה כי אתה תהיה עמדי לאמץ חילי( – עין איה, ברכות פ"א סוף פסקא ס

תהלים ה, ח- ואני ברב חסדך אבוא ביתך וכו' – עולת ראיה ח"א עמ' מג-מד

וכו' – עולת ראיה ח"א עמ' שג-שד; פנקסי  יגעתי באנחתי, אשחה בכל לילה  ו, ז-ח-  תהלים 

הראיה ח"ג עמ' קז

תהלים ח, ד-ה- כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים וכו' מה אנוש כי תזכרנו – )ביאור 

סמיכות הכתובים האלו( – מאמרי הראי"ה, עמ' 472

תהלים יא, ב-ג- כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר וכו' כי השתות יהרסון - )הרשע 

המדיח מסית נגד קיום המנהגים, ומזה יבוא אח"כ להסית נגד קיום ההלכות( – אוצרות הראי"ה, 

ח"ב 196

תהלים יב, ז - אמרות ה' אמרות טהורות וכו' – )ההבדל בין דיבור לאמירה( - מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' רסא-רסג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' יא

תהלים יב, ט- סביב רשעים יתהלכון, כרום זלות לבני אדם – )עומק ענין "סביב"( – עין איה, 

ברכות פ"א פסקא נז ]עיין פסקא מד[

תהלים יג, ו - ואני בחסדך בטחתי וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' רכ-רכא

תהלים טז, י - כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תתן חסידך לראות שחת – )דוקא "נפש" שהיא 

הנכרתת, ולא הרוח( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רכו 
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תהלים יז, ב - מלפניך משפטי יצא – מדבר שור, דרוש יח, עמ' קעג

תהלים יט, י - יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו - )ראשית הפסוק על 

יראת הרוממות, וסופו על יראת הענש( – ביאורי הראי"ה, עמ' נד

תהלים יט, יב- גם עבדך נזהר בהם – )"נזהר" לשון זהר ואור( – מדבר שור, דרוש יח, עמ' קעא; 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קיד

תהלים יט, א-טו- )ביאור כל הפסוקים( – עולת ראיה ח"ב עמ' נג-סא

תהלים כ, י - ה' הושיעה המלך יעננו – עולת ראיה, ח"א עמ' קנ, רטז

תהלים כא, ב-ה- ה' בעזך ישמח מלך וכו' וכו' אורך ימים עולם ועד – )ביאור הענין( – פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' רמו-רמח

תהלים כד, ז- שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד – )המדריגה הלאומית 

יבוא מלך הכבוד,  של ישראל, אע"פ שאינם עדיין פתחי עולם כלליים אלא רק לאומיים, מזה 

יתגדל כבודם של ישראל( – עין איה, שבת פ"ב פסקא מא

תהלים כד, ח-ט- ה' עזו ז וגיבור וכו' שאו שערים ראשיכם – )שלמה חשב תחילה שכבודו של 

ה' יפורסם בעולם ע"י מלחמותיו, אבל חזר ואמר כי לא ברוח סעור ולא ברעש כי אם בקול דממה 

דקה יפורסם כבודו של ישראל( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות מג-מד

תהלים כה, ו- זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה – עולת ראיה ח"א עמ' ריג-ריד

תהלים כו, ח- ה' אהבתי מעון ביתך וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' מד

תהלים כו, יב- רגלי עמדה במישור - )העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתיצבות בכל הכחות, 

התאמה מפוארה של כל נטיות החיים( – אורות כח )יג(

תהלים כו, יב- רגלי עמדה במישור - )יש לשאוף שמחשבות יראת השם ומחשבות אהבת השם 

יהיו בשיווי משקל, ובזה מתקנים צליעתו של יעקב, ועומדים במישור( – אורות התשובה, פי"ד 

פסקא לט

תהלים כו, יב- רגלי עמדה במישור – )אע"פ ש"אמת" יש בו ב' רגליים ]שבת קד, א[ כלומר 

שלמות האדם בין מצד הכלל ובין מצד הפרט, דוד אמר על עצמו "רגלי" לשון יחיד, שאמנם אין 

לו שלמות הפרט אבל יש בו אהבת כלל ישראל, רגל אחת, ובזכות זו יעמוד במישור( – מדבר 

שור, דרוש ט, עמ' עג; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קג

תהלים כז, יג - לולא האמנתי לראות בטוב ה' וכו' קוה אל ה' – עולת ראיה ח"א עמ' שלב-שלג

תהלים כח, ט- הושיעה את עמך וברך את נחלתך – עולת ראיה, ח"א עמ' רטז-ריז
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תהלים כט, ד- קול ה' על המים – עולת ראיה ח"ב עמ' יט-כ

תהלים כט, י- ה' למבול ישב וישב ה' מלך לעולם – )כאשר רואים תכלית של מציאות ושלימות 

הארץ  שנטהרה  ע"י  העולם,  מלך  הוא  שה'  הכירו  המבול  אחרי  כמו  מהחורבנות,  היוצאות 

מהרשעים( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא מג 

תהלים כט, יא- ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום – )ואין "עוז" אלא תורה( – עין איה, 

שבת פ"א פסקא יג, סוף עמ' 8

תהלים ל, א-יג -  מזמור שיר חנוכת הבית לדוד וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' קפו-קצא

תהלים לא, יא- כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה – )מן הראוי שיתמרמר האדם תחילה על חטאיו 

ואח"כ מפני שינוי מעשה יתהפך לשמחה. אבל מי שמורגל בחטאים שדש בעקביו, נשאר תמיד 

רק עם חרטה, והיא אינה התכלית אלא השמחה בתקוני המעשה( – מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קלט

הבאה  גזירה  גם  לבטל  בהוה  האדם  תפילת  של  בכוחה  )יש   – עיתותי  בידך  טז-  לא,  תהלים 

מההנהגה הנצחית( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קלח

תהליםלב, ז - אתה סתר לי מצר, רני פלט – עולת ראיה, ח"א עמ' קנ 

תהלים לג,ב- העם בחר לנחלה לו - )וכן  - תהלים קלה, ד - כי יעקב בחר לו יה( - )"אתה 

בחרתנו", משונים אנו מכל העמים( – אורות נה )ה(

תהלים לג, כ-כב - נפשנו חכתה לה' וכו' יהי חסדך ה' עלינו – עולת ראיה, ח"א עמ' ריז-ריח

תהלים לד, א-כג - )ביאור כל הפסוקים( – עולת ראיה ח"ב עמ' סא-סט

תהלים לד, ד- גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו – )"בחקור האדם תכלית המעשים, וימצא שגם 

המעשים הטפלים שחשב שרק מקרים המה, כולם היו ויהיו יסודות להכנת טוב נעלה. ומהחלק 

ישכיל על הכלל ויבין כי מעשינו יד ה' בם שולטת להנהיגם לתכלית ראויה לטוב העליון. וזה 

ייקרא גדולת ה', שלא רק בחוג דברים והנהגות נעלות שבהם המובן השכלי בראשית המחשבה 

ה'  מעשי  המה  גם  זרות,  הנראות  והפעולות  הרחוקים  בדברים  גם  אם  כי  ה',  למעשי  מיחָׂשם 

הנה, לתכלית נשגב היוצא מהם. וזאת היא גדולת ה', שיכיר איך הוא גדול אדונינו, עד שאפילו 

המקומות הרחוקים והמעשים הנעשים מכח סיבות אנושיות בחיריות, ולפעמים גם כן משרירות 

לב הותל אשר לאדם, לכולם יש מערכה של הנהגה שמובילה יד עליון להציב מהם מטרה טובה, 

רוממה לאין חקר"( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא ב; עולת ראיה, ח"א עמ' שו-שח

תהלים לה, י- כל עצמותי תאמרנה – עולת ראיה ח"ב עמ' צז

תהלים לו, ז - צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה – עולת ראיה ח"ב עמ' קמט 



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 68

תהלים לו, ח-יא- מה יקר חסדך וכו' כי עמך מקור יים וכו' משוך חסדך ליודעיך – עולת ראיה, 

ח"א עמ' יט-כא

תהלים לז, יח - יודע ה' ימי תמימים – מדבר שור, דרוש כח, עמ' רסג

תהלים מ, ג- ויעלני מבור שאון, מטיט היון – )הראי"ה מפרש פסוק זה גם על עם ישראל, וסבלו 

בגלותו בין האומות( – עין איה, שבת פ"ב סוף פסקא סה, עוד עיין פסקא יד

תהלים מ, יב- אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני – עולת ראיה, ח"א עמ' ריג

תהלים מב, ט - ובלילה שירה עמי – פנקסי ראיה ח"ג עמ' כו

תהלים מד, כז - קומה עזרתה לנו ופדנו – עולת ראיה, ח"א עמ' ריט

תהלים מו, ח - ה' צבאות עמנו משגב לנו – עולת ראיה, ח"א עמ' קמט, רטו

תהלים מו, ט - לכו חזו מפעלות ה' אשר ָׂשם ַׁשמֹות בארץ – )"אנו רואים התכלית של המציאות 

והשלימות היוצאות מהחורבנות, אנו מכירים שהם בחכמה ועצה של גדול העצה ית"ש"( – עין 

איה, ברכות פ"ד פסקא מג

תהלים מו, ט- לכו חזו מפעלות ה' אשר ָׂשם ַׁשמֹות בארץ – )השמות אינם מקרים עזובים, אע"פ 

שבאים ע"י מקרים חולפים. ויש להבין בהם משמעות( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא צט;  עיין 

עין איה ברכות פ"א תחילת פסקא פ

תהלים מז, ד - ידבר עמים תחתנו – )כחו של משיח בן יוסף( – מאמרי הראי"ה, עמ' 95

תהלים מז, י - נדיבי עמים נאספו, עם אלהי אברהם – מדבר שור, דרוש יט, עמ' קעח, קפט

תהלים מט, ה- אטה למשל אזני, אפתח בכנור חידתי – )הדברים העליונים תלויים בבינת הלב 

וטהרת הנשמה באמת, ואין יד הדיבור משגת לבארם, שהם למעלה מכל דיבור, כי אם חכם ומבין 

מדעתו( – ביאורי הראי"ה, עמ' תלט

תהלים נא, יד- השיבה לי ששון ישעך – )בעל תשובה צריך להיות עצב מאד. אך ע"י תשובה 

מאהבה תיכף יוכל להיות שמחה באהלו, על שזכה לזה( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קנז

תהלים סב, יב-יג- אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עוז לאלהים. ולך אדני חסד כי אתה 

תשלם לאיש כמעשהו - )ה' ציוה רק על וידוי, אבל שמענו בהבנה שיש עוד מושג שני, תשובה. 

וזה הוא חסד אדני( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 157-158; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קפח-קפט

תהלים סח, לה- תנו עז לאלהים, על ישראל גאותו - )ישים אדם על לבו להתדבק באור האלוהי 

המאיר בכנסת ישראל בכללה( – אורות, קמו

תהלים סח, לה-לו- תנו עז לאלהים, על ישראל גאותו וכו' נורא אלהים ממקדשיך – עולת ראיה, 
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ח"א עמ' ריד

תהלים סט, יג - ישיחו בי יושבי שער – בשמן רענן-א רפט

תהלים סט, יד - ואני תפלתי לך ה' עת רצון – עולת ראיה, ח"א עמ' מה-מו

תהלים עג, א- אך טוב לישראל, אלהים לברי לבב – )צדיק גדול מכיר בישראל שאין בכל אחד 

מהם עבירה כלל "כי שורש קדושת נשמת ישראל הוא עצם הטוב". לקיים הבטחת העתיד "והיה 

הנכשל בהם ביום ההוא כדויד" – זכריה יב, ח( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' נה-נו

מיום  דואגים  הרשעים  שאין  )החסרון   – אולם  ובריא  למותם  חרצובות  אין  כי  ד-  עג,  תהלים 

מיתתם( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קעז-קעח

תהלים עג, כב - ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך – )יצייר האדם כי לעומת הערך האמתי 

שיש בתכלית התורה ומצוותיה, נחשב כל מה שיוכל להשיג בסידורי חכמתה, כאין. על כן אין 

לו לבנות דבר יסודי על מערכי חכמתו, גם בהיותו במעלה היותר גבוהה( – עין איה, מעשר שני, 

פסקא כג

וכו' בקום למשפט – )החטא פוגם גם בכל  יראה  תהלים עו, ט-י- משמים השמעת דין, ארץ 

העולם כולו. לכן גם שמים )הספירות( נפגמים. וכאשר חוזר בתשובה, גם כלל הארץ שקטה( – 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלז

תהלים עח, לח- והוא רחום יכפר עון וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' ריב-ריג

תהלים פא- )רמזים לפי חלק מאותיות הפרק( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פג; גנזי ראי"ה, 

חנוכה, עמ' קנח

תהלים פא, ד- תקעו בחודש שופר – )מפני מה קוראים ליום ראש השנה בשם סתמי "חודש"( 

– מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צד-צה

תהלים פא, ה - כי חק לישראל הוא, משפט לאלהי יעקב – )ידוע כי "ישראל" כינוי לחשובים, 

"יעקב" כינוי לפשוטים. כי אמנם לפי רמב"ם טעם תקיעת שופר לעורר הישנים משינתם, והם 

"יעקב". אבל החשובים מקיימים בלי לתת טעם, אלא חק הוא. לכן הם "ישראל"( – עולת ראיה 

ח"ב עמ' שמא; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קנח

תהלים פא, ה- כי חק לישראל הוא, משפט לאלהי יעקב – )סגולתו של היום לכפרה כללית, כשם 

שקבע חק לירח( – עולת ראיה ח"ב עמ' שלז-שלח

תהלים פא, ה- כי חק לישראל הוא, משפט לאלהי יעקב – )שכר נפרד לרישא דקרא, ונפרד 

לסיפא דקרא( – מדבר שור, דרוש יט, עמ' קפד

תהלים פא, ד-ו- תקעו בחדש שופר, בכסה ליום חגנו וכו' עדות ביהוסף שמו – מדבר שור, דרוש 
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יט, עמ' קפא-קפה

תהלים פא, י - לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר – )מה ההבדל בין 'זר' ל'נכר'? אלא 'זר' 

הוא הכעס ההורס את בריאות הגוף וגם מזיק לאחרים. והנזהר מהכעס זה יסייע לו ליזהר משאר 

היצרים, הם "הנכרים"( – עין איה, שבת פי"ג פסקא ב; ביאורי הראי"ה עמ' קטו

תהלים פא, יא - אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים – )מדוע לשון "המעלך" ולא "הוציאך"( 

– עולת ראיה, ח"א עמ' ריט

תהלים פג, ג-ד - כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתיעצו על 

צפוניך – )ביאור הלשונות הכפולים( – מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנד-קנה; פניני הראיה עמ' 

272-273

תהלים פג, ה - אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד – )הגוים יראים מלבוא להרוג 

כאנשים  וייחשבו  זו  הגדרה  לבטל  תוכניתם  לכן  אומה.  בשם  ניכרים  הם  עוד  כל  ישראל,  את 

פרטיים. וזאת היתה כוונתו של המן. לכן אמר שהם "מפוזר ומפורד"( – מדבר שור, דרוש ט"ו, 

עמ' קל-קלא; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קמה

תהלים פד, ג - לבי ובשרי ירננו אל ֵאל חי - )כאשר האדם מתפלל לא רק ברגש שכלי ]וזה קשור 

לרוח שבלבו[ אלא גם כוחות גופו מתפעלים מהתפילה, הרי זה נקרא "קירות לבו", ונרמז כאן 

במלת "ובשרי"( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קמא

תהלים פד, ו- אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם - )מסילות הם הרחבת הדברים בתשובה 

ותיקון המעשים( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 150

תהלים פד, ז-ח- עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו וכו' יראה אל אלהים בציון  - )רמ"ע מפאנו, 

"עשרה מאמרות, חקור דין ח"ה פ"ז מלמד שהצדיקים עומדים במרחב ומוציאים את הרשעים 

מכל מיצרי שאול( – אורות התשובה, פרק טז, סוף פסקא יא

תהלים פד, יג - ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך – עולת ראיה ח"א עמ' קנ, רטז

תהלים פה, ד- רצית ה' ארצך, שבת שבות יעקב, נשאת עון עמך, כסית כל חטאתם סלה – 

)ביאור כיצד עצם ישיבתם בארץ הקודש תביא לידי תשו בה מאהבה( – מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קנה-קנו

תהלים פה, יא - חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו – )אמת הוא קיום של כל נמצא מצד עצמו 

ופרטיותו, והשלום כולל השלמת הקשר הכללי( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קכ; מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' יד

תהלים פט, ט - ואמונתך סביבותיך - )יש סוג של בטחון הסומך על כך שכל שיעשה ה' היא 

לטוב "הידיעה בטוב הבורא". "בטחו בהשם עדי עד" )ישעיה כו, ד(. ויש למעלה מזה, "אמונה" 
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כי ה' מנהל כל מערכי עולם, כל ההויה כולה, וזה נרמז בדברי הירושלמי "שמאמין בבורא עולם 

וזורע" ]כלומר גם בלי ציפייה לטובה[. "בטחון" הנ"ל הוא בסוג כלי מצומצם, ולכן הוא רק "עדי 

עד". אבל למעלה ממנו יש אור מקיף "ואמונתך סביבותיך" ]הערת המלקט: דומני שזה תואם 

דברי "חובות הלבבות", שער אהבת השם, סוף פרק א על אותו חסיד שהיה מתעורר בלילה[( – 

פנקסי ראיה ח"א עמ' תקכה-תקכו; קבצים כת"י-א עמ' רכג

תהלים פט, טז- אשרי העם יודעי תרועה, באור פניך יהלכון - )תחילה לב נשבר, ואח"כ ע"י אור 

פני ה' יוליכם להורות להם דרך החיים והטוב. ישימו לב בעת האור, עשרת ימי תשובה, להביט 

סביבו שלא יכשל בשאר השנה בבורות ומכשולים( - אוצרות הראי"ה, ח"ב 152; מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קסד-קסה

תהלים פט, טז - אשרי העם יודעי תרועה, באור פניך יהלכון – עולת ראיה ח"ב עמ' שכט

הנובע  נגע,  של  העונש  מדוע  )ביאור   – עונם  ובנגעים  פשעם  בשבט  ופקדתי  לג-  פט,  תהלים 

משלשלת הנראית רחוקה, בא על "פשע", שהאדם מתקומם נגד חקים הנראים בעיניו רחוקים 

מחוש ההרגשה. וזו מדה כנגד מדה( – עין איה, שבת פרק חמישי פסקא לו

תהלים פט, נב- אשר חרפו אויביך ה', אשר חרפו עקבות משיחיך – )גם משיח בן יוסף וגם משיח 

בן דוד( – מאמרי הראי"ה עמ' 96

תהלים צ, א-יז - )ביאור כל הפסוקים( – עולת ראיה ח"ב עמ' סט-עד

תהלים צא, א-טז - )ביאור כל הפסוקים( – עולת ראיה ח"ב עמ' עד-עח

תהלים צא, י- לא תאונה אליך רעה – )"תאונה" מלשון "וה' אינה לידו" ]שמות כא, יג[. אלו הם 

חלומות רעים והרהורים רעים שנגרמים לו לאדם מפני מעשים רעים שהסתבך בהם( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא מד

הוא  הנפש  לשמחת  )האמצעים   – ארנן  ידיך  במעשי  בפעלך  ה'  ִׂשמחתני  כי   - ה  צב,  תהלים 

ההרגשה של הוד ויופי של הבריאה כולה( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא מד; וכן דבריו בברכות 

פ"ט תחילת פסקא ג )"אמנם להשלמת השכל הישר הטבעי, מועיל הטבע מאד לכל מעיין בו 

בדרך טובה וישרה 'כי שמחתני ה' בפעלך במעשה ידיך ארנן'(

תהלים צב, ה- במעשי ידיך ארנן – )מעלת תכונת השירה שיש בו באדם( – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא רפז

תהלים צב, ו - מה גדלו מעשיך ה' – )זו היא דרגא גבוהה, שמתבונן באחדות הכוחות איך כולם 

פועלים בתיאום למען מטרה אחת. דרגא נמוכה מזו היא "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית" 

]תהלים קד, כד[ ההכרה מתוך הריבוי של הפרטים( – עין איה, ברכות פ"ח פסקא ד

תהלים צד, א-ב - אל נקמות ה' וכו' הנשא שופט הארץ – עולת ראיה, ח"א עמ' ריד-רטו
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יוצר עין הלא יביט וכו' - עולת ראיה ח"א עמ'  תהלים צד, ט - הנוטע אוזן הלא ישמע, אם 

שכו-שכז

תהלים צד, יב- אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ומתורתך תלמדנו - )אהבת היסורין הרוחניים ממה 

שלא משיגים הבנה בענינים אלהיים נשגבים( – אורות הקדש ח"ד תכו; שמונה קבצים קו"ד י

תהלים צה, ה - אשר לו הים והוא עשהו וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' טז

תהלים צו, ב-ז- שירו לה' כל הארץ וכו' ספרו בגוים כבודו – עולת ראיה, ח"א עמ' רה-רח

ודוממים( – ביאורי  )יש הרגשה ושמחה גם לצמחים   – ירננו כל עצי היער  תהלים צו, יב- אז 

הראי"ה, עמ' תלה

תהלים צז, יא - אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – עולת ראיה ח"ב עמ' יז

תהלים צז, יא- אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – )"צדיק" הוא מי שצריך לכוף את יצרו, 

ו"ישר" הוא שאין לבו מטה אותו מלקיים רצון הבורא ]עיין רמב"ם, שמונה פרקים פ"ו[. צדיק זה 

אע"פ שלעת עתה אינו מרגיש את אור האהבה, אבל הגרעין נזרע בלבו ובמשך הזמן יציץ אורו 

ויבוא לשמחת עולם. אבל הישר מרגיש כבר עכשיו שמחה( – עולת ראיה ח"ב עמ' יז; טוב רואי, 

תענית עמ' צד

תהלים צז, יא- אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – )"צדיק הוא הכובש את יצרו, ומשמע שרצונו 

אינו דבק עם הקב"ה, כי הרי הוא צריך לכבוש אותו, יש לו רק "אור". אבל אצל "ישר" גם רצונו 

דבק ברצון הבורא, ולכן יש לו גם "שמחה"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קפ, קפא; נשמה של שבת, 

עמ' 52 

תהלים צח, ו- בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך ה' – )צירוף גרים ]משיח הבא מן רות[ 

עם משה( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נה

תהלים צח, ו- בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך ה' – )צירוף היהדות הטכנית יחד עם 

היהדות הטבעית( – מאמר יהראי"ה, עמ' 147 

תהלים צח, ח - נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו – )יש הרגשה ושמחה גם לצמחים ודוממים( 

– ביאורי הראי"ה, עמ' תלה

תהלים צט, ה - רוממו ה' אלהינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא – עולת ראיה, ח"א עמ' 

ריא-ריב

תהלים צט, ו- משה ואהרן בכהניו, ושמואל בקוראי שמו – )ענין "קוראי שמו" ששמואל השיג 

בבחירתו החופשית מעלה רוממה ביותר( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קסב

תהלים צט, ט- רוממו ה' אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש ה' אלהינו – עולת ראיה, ח"א 
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עמ' ריב

תהלים צט, י- משה אהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו – עולת ראיה ח"ב עמ' יח-יט

תהלים ק, א-ה- מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ וכו' ועד דור ודור אמונתו – עולת ראיה, 

ח"א עמ' רכא-רכג

תהלים קב, יט- תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה – )כתיבת הנפלאות תפעל לחדש 

רוח חדשה בעם( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפג

תהלים קג, א- ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו – עולת ראי"ה ח"ב עמ' צז; הגדה של 

פסח, עמ' קכז

תהלים קג, ב- כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו – אוצרות הראי"ה, ח"ב 156, 164

תהלים קג, ט- לא לנצח יריב ולא לעולם יטור – עולת ראיה ח"א עמ' קע, ועיין הערת רצי"ה, 

עולת ראיה ח"ב עמ' תנח ד"ה אלו ואלו

תהלים קג, יג - כרחם אב על בנים ִרַחם ה' על יראיו - )ההבדל בין רחמים לתנחומין, וההבדל 

בין אב לאם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 156

תהלים קד, א-ב - ברכי נפשי את ה' וכו' גדלת מאד, הוד הדר לבשת, עוטה אור כשלמה נוטה 

שמים כיריעה – עולת ראיה ח"א עמ' יב

תהלים קד, ד - עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' קמט-קנא

תהליםקד, כד - מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' רלט-רמ; 

עין איה, ברכות פ"ט פסקא שד

)זו היא דרגא נמוכה, ההכרה  וכו' –  תהלים קד, כד- מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית 

מתוך הריבוי של הפרטים. אבל דרגא גבוהה ממנה היא "מה גדלו מעשיך ה'" ] - תהלים צב, ו[ 

שמתבונן באחדות הכוחות איך כולם פועלים בתיאום למען מטרה אחת( – עין איה, ברכות פ"ח 

פסקא ד; עיין עולת ראיה ח"א עמ' רלט-רמ

תהלים קה, א-טו- הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו וכו' ובנביאי אל תרעו – עולת 

ראיה ח"א עמ' ר-רה

תהלים קו, מח- ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם עד עולם – )חיותם הלאומית של ישראל הוא 

המשך מהצלחת עולמים ]עולם הבא שלהם[ וזה מיוחד לישראל( – אורות כו )יא(; שמונה קבצים, 

קו"ו קעט

תהלים קז, ח - יודו לה' חסדו – )השי"ת גומל טובות גם תוך כדי עצם התוכחה והמרדות. ומעתה 
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ידעו אנשים אלה לשמוח בגורלם, כי השי"ת גמלם מעודם רק טוב( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

טז

תהלים קיא, ה-ו - טרף נתן ליראיו וכו' לתת להם נחלת גוים – אגרות ד, אלף ל )נו(

תהלים קיא, ז - מעשי ידיו אמת ומשפט – )אין מקרה והפקר בכלל הבריאה התמידית כי אם 

הכל לתועלת ושכלול, וזהו "אמת ומשפט"( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קכה

תהלים קיא, י - ראשית חכמה יראת ה' וכו' תהלתו עומדת לעד – מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' רו

תהלים קיא, ט- פדות שלח לעמו ציוה לעולם בריתו - אגרות ד, אלף ל )נז( 

תהלים קיב, ז - משמועה רעה לא יירא, נכון לבו בטוח בהשם – )"בטחון השלם וכו' שע"י חשבון 

ודעת אין לו לאדם להתירא משום דבר, גם הדברים שנראים שהם רעים בעיניו. כי הלא לא ֵיָעֶׂשה 

דבר אם ה' לא ציוה. וכו' ומזה יבוא למידה זו שבאמת איןלו לירא משמועה רעה, מפני שהוא 

ראוי שיהיה נשמר מכל אסון ופגע"( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קעג ]עוד עיין פסקא קע"ה[

ביאורי   – ודוממים(  לצמחים  גם  ושמחה  הרגשה  )יש   – כאילים  רקדו  ההרים  קיד, ד-  תהלים 

הראי"ה, עמ' תלה

תהלים קטו, ד-ה - עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' פה-פו; הגדה 

של פסח, עמ' קיא-קיג 

תהלים קטו, ה-ז- פה להם ולא ידברו וכו' אזנים להם וכו' ידיהם וכו' רגליהם – מדוע לא כתוב 

"פיהם", "אזניהם"( – עולת הראיה ח"ב עמ' ריח 

תהלים קטו, יז- לא המתים יהללו יה ולא כל יורדי דומה – )מדוע לא אמר בתחילת הפסוק "כל 

המתים" כמו בסוף "ולא כל יורדי דומה"? אלא הצדיקים נקראו "חיים" גם במותם( – עולת ראיה, 

ח"א עמ' תכד

תהלים קטז, ו-ז - שומר פתאים ה' דלותי ולי יהושיע. שובי נפשי – עולת ראיה, ח"א עמ' תכד-

תכה

תהלים קטז, ט- אתהלך לפני ה' בארצות החיים – )אם אין בעל-תשובה מתחזק מעכשיו והלאה 

לבכות  יש  כי  הבורא.  רצון  זה  ואין  עונותיו  על  ובוכה  אונן  הזמן  כל  יהיה  ישרה,  בדרך  לנהוג 

וסלח  טוב  הוא  בבטחון שהקב"ה  לבו  לחזק  לו  יש  הזמן  ובשאר  לו  הקבוע  בזמן  רק  והתאונן 

]הערה: יש מקור לזה בתניא, פרק כ"ו[( – מדבר שור, דרוש י, עמ' פט

תהלים קיח, ו-ח - ה' לי לא אירא וכו' טוב לחסות בה' – אגרות-ד, אלף ל )נו(

תהלים קיח, ז- ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי – עולת ראיה ח"א עמ' תכה; פנקסי הראיה ח"ג 
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עמ' קו

תהלים קיח, טו- קול רנה ויושעה באהלי צדיקים. ימין ה' וכו' – עולת ראיה, ח"א עמ' תכה-תכז

תהלים קיח, טז - ימין ה' רוממה, ימי ה' עושה חיל – עולת ראי"ה ח"א עמ' תכה-תכז; הגדה 

של פסח, עמ' קכ-קכב

תהלים קיט, נד - זמירות היו לי חוקיך – )מדוע נענש דוד על שהגדיר התורה כך – סוטה לה, 

א( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' כב-כג

תהלים קיט, עב - טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף – )כיצד אפשר להעריך את ערך התורה 

מול כסף?( – עולת ראיה ח"ב עמ' קפה

תהלים קיט, קכב - ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים – עולת ראיה, ח"ב עמ' שכז

תהלים קכב, ג-ד- ירושלים הבנויה וכו' ששם עלו שבטים וכו' עדות לישראל – )מעלת העלייה 

לירושלים, להביא להתאחדות השבטים. ועוד יותר מזה העלייה להר הבית( – עין איה, בכורים, 

פסקא לו

תהלים קכב, ו-ט - שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך, יהי שלום בחילך וכו' אדברה נא שלום 

לך – )מטרה של השלום כדי ששמו של הקב"ה שהוא שלום ישכון עליהם( – מדבר שור, דרוש 

ט"ו, עמ' קלה-קלו

תהלים קכג, ב - הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' קנב

תהלים קכד, א- לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם – )ה' שמר שלא יתבטל מעם ישראל שם 

אומה, לכן "יאמר נא ישראל"( – מדבר שור, דרוש ט"ו, עמ' קלא; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, 

עמ' קמו

תהלים קכה, ג- כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רו

תהלים קכה, ה- והמטים עקלקלותם, יוליכם ה' את פעלי האון – עין איה ברכות פ"ג פסקא כד; 

עולת ראיה ח"ב עמ' קנג

תהלים קכו, א-ג- בשוב ה' שיבת ציון היינו כחולמים וכו' היינו שמחים – מדבר שור, דרוש כ"ד, 

עמ' רכו-רכז

תהלים קכח, ב- יגיע כפיך כי תאכל – עולת ראיה ח"ב עמ' קנג

תהלים קל, א - ממעמקים קראתיך – עולת ראיה, ח"ב עמ' שמב; מאורות ראי"ה, איתנים, עמ' 

רס

תהלים קלא, ב- כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי – )ראוי לו לאדם בעת תפילתו לפרש היטב 
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את כל מחסוריו, הרוחניים והגשמיים, בלי התעמקות שכלית מופשטת( – עין איה, ברכות פ"ט 

סוף פסקא כג 

)גם בזמן הקטנּות, שהאור העליון   - תהלים קלד, א- כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות 

מוסתר ומחובא ]"לילות"[, אבל במקור האלוהי הכל הוא מציאות מלא, אלא זה מתגלה לפי הכנת 

המקבלים( – אגרות-ב שעח )לט(

תהלים קלה, א-כא - )ביאור כל הפסוקים( – עולת ראיה ח"ב עמ' עט-פז

תהלים קלה, ט - שלח אותות ומופתים, בפרעה ובכל עבדיו – עולת ראיה, ח"ב עמ' פא-פב; 

הגדה של פסח, עמ' רלא-רלב

תהלים קלה, יז- אף אין יש רוח בפיהם – )מה החידוש בזה? והכוונה לשורש תחילת מציאות 

עבודה זרה בעולם, לפי תוכניתו של הקב"ה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמה

תהלים קלו, א-ב - הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו – 

עולת ראי"ה ח"ב עמ' פז-פח; הגדה של פסח, עמ' קכד-קכה 

תהלים קלט, כא - הלא משנאיך ה' אשנא - )זה נאמר על אלו שאבדו את הסגולה הפנימית 

שלהם לגמרי( – אגרות-ב תקנה )קפח( ]הערת המלקט: הסימנים לאיבוד זה מסר הרב שם בעמ' 

קפז: שאינו מחבב את כלל ישראל, ואינם חושקים בארץ ישראל, ולקויים במדותיהם[

תהלים קמד, טו- אשרי העם שככה לו – עולת ראיה, ח"א עמ' רכ

תהלים קמה, יג- מלכותך מלכות כל עולמים – עולת ראיה, ח"א עמ' שיט

תהלים קמה, טז - פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון – עולת ראיה, ח"א עמ' לה

תהלים קמה, יז- צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו  - עולת ראיה ח"א עמ' רכו

תהלים קמה, יח-יט - קרוב ה' לכל קוראיו וכו' רצון יראיו יעשה – עולת ראיה, ח"א עמ' רכו-רכז

תהלים קמז, ד-  "מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא" – עולת ראיה ח"א עמ' רכז-רכח

תהלים קמז, ד-  "מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא" – )מדוע כאן בלשון רבים אבל ע"פ 

ישעיה מ, כו "המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא" הוא לשון יחיד?( – מדבר שור, דרוש 

יד,  עמ' קי-קיא

תהלים קמז, ה- גדול אדוננו ורב כח ולתבונתו אין מספר – )"עוצם יכולתו של הקב"ה, המקשרת 

כל התכליות הפרטיות כולן לתכלית אחת הנשגבה מאד וכוללת ואינה נגדרת במספר"( – מדבר 

שור, דרוש יד, עמ' קיב

תהלים קמז, כ - ומשפטים בל ידעום – )אצל אומות העולם אין קשר בין השכל והמעשים, כי אם 
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במקרה, "בל ידעום"( – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רד-רה; פנקס מציאות קטן, אות רז

תהלים קמט, ה- יעלזו חסידים בכבוד – )איזה הוא הכבוד האמתי( – עין איה, ברכות פ"ז סוף 

פסקא יב

♦ משלי ♦
משלי א, ז- יראת ה' ראשית דעת - )ככל שיראת שמים משתרעת בלב האדם, לפי אותה מדה 

הוא מצליח בלימודי קודש כי יודע להוקיר ולהעריך( – אגרות-ג עז-עט; דעת כהן סוף סי' נא, 

עמ' קלג-קלד

משלי א, ח - שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך – )"הדעות האמתיות נקראות 'מוסר 

אב', והמעשים הטובים והמנהגים הנאים הם 'תורת אם'"( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קעו

משלי ג, ד - ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם – )אחרי שהראי"ה מתווה תוכנית לימודים 

להקיף תורה שבכתב, אגדות מדרשים, מוסר, מחקר וקבלה, ותלמוד בגירסא ויסודות ההלכה, 

ממשיך: "וכשילך באופן זה יכול לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החכמות והידיעות המועילות 

לאדם בעולם וכו'( – אורות התורה פ"ט סוף פסקא ג'

משלי ג, ה- בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען -  )על בריאות החושים, שלמות הרגשות, 

עדינות הרוח, וחפץ טהור( – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' סו; פנקסי הראי"ה, ח"ב עמ' 

צה-צו

משלי ג, ו- בכל דרכיך דעהו – )אות ב' ענינו "בתוך". שתתרכז בעסק המצוה שאתה מקיים ולא 

תפזר מחשבתך לענינים אחרים של מצוות אחרות( – מוסר אביך, פ"ב פסקא ב עמ' כ"ה; ביאורי 

הראי"ה עמ' קפח

משלי ג, ו- בכל דרכיך דעהו – )ענין "דעת" הוא להשתמש בכל דבר, גם בעניני החול, לתכלית 

המעלה( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא צה; עולת ראיה ח"א עמ' רעג-רעד; ביאורי הראי"ה עמ' 

קצב-קצג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קג-קד

משלי ג, ו- בכל דרכיך דעהו – )כל רשמי החיים המגיעים לידיעת האדם הם כדי להשפיע על 

נפשו, וכל מצב ומצב מכוון מאת ה' למלאות נפש האדם, וידע האדם שהכל הוא לטובתו. וזה 

נקרא "העלאת ניצוצות"( – פנקסי-א עמ' קפב; פנקס יג עמ' טז; קבצים מכת"י-א עמ' פג-פד

משלי ג, ח- ושקוי לעצמותיך – )גם העצמות ירגישו כל נועם( – פנקסי הראיה ח"כ עמ' רכח-

רכט, רלא; נשמה של שבת, עמ' 56-57

משלי ד, ב- כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו – )הקשה ספר "דברי אמת" מדוע לא 
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נאמר "טוב מאד" כמו בבריאת מעשה בראשית ]בראשית א, לא[. ותירץ כי כי לטובת ישראל לא 

גילה ה' כל יקרה של תורה, כדי שלא ייענשו בכל החומרא על עוונותיהם. והראי"ה מציין מקור 

לזה בלשון חז"ל "לפום גמלא שיחנא" )סוטה יג, ב( ולכן נענש משה יותר מאחרים, כי הכיר את 

ערכה של תורה – טוב ראיה על סוטה, סוף פרק א; טוב רואי, על סוטה, עמ' נח-נט

משלי ה, ג - כי נפת תטופנה שפתי זרה - )זו היא גם שיטת המינות ]הנצרות[ הגוררת אחריה כל 

רצח וכל זמה( - אורות התשובה פי"ב פסקא י

משלי ה, ה- רגליה יורדות מול - )ליזהר ממה שיזיק לפנימיות ערכי-החיים( – אורות כד )ז(; 

שמונה קבצים, קו"ה לד

משלי ו, כג - כי נר מצוה ותורה אור – מדבר שור, דרוש כד, עמ' רכז-רכח

משלי ו, כז-כח- היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה? היהלך איש על הגחלים ורגליו לא 

תכוינה? – )טעם שמובאים כאן שני מיני משל( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' יד

משלי ז, ה- לשמרך מאשה זרה - )ליזהר ממה שיזיק לפנימיות ערכי-החיים( – אורות כד )ז(; 

שמונה קבצים, קו"ה לד

)ז(;  )ליזהר ממה שיזיק לפנימיות ערכי-החיים( – אורות כד  ז, כז- דרכי שאול ביתה -  משלי 

שמונה קבצים, קו"ה לד

משלי ח, יד- אני בינה לי גבורה – )כשמתחיל האדם לעיין בעניני רוחניות הנשגבים, הוא מתחרד 

ונחלש כי רואה את עצמו רחוק מהם. והוא צריך למדת גבורה נפשית( – מוסר אביך, פרק ג, 

פסקא א, עמ' לח

משלי ח, כב - ואהיה שעשועי יום יום – )מצד עצם שלימות מעלתה, ולא רק כהכנה לבריאה( – 

מדבר שור, דרוש יא, עמ' צב; מאורות ראיה, שבועות, עמ' רמב

משלי ח, ל- ואהיה אצלו אמון – מדבר שור, דרוש יא, עמ' צא-צב )ראה דברינו על תחילת מדרש 

בראשית רבה(

)ענין   – יום, לשמור מזוזות פתחי  יום  לי לשקוד על דלתותי  משלי ח, לד- אשרי אדם שומע 

דלתות, פתחים, מזוזות( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסג-רעה; פנקסי הראיה ח"ג עמ' יג, 

לד

משלי ח, לד-לה- אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום וכו' כי מוצאי מצא חיים – )מי 

שהוא רגיל לבוא לבית הכנסת, ימצא ארחות חיים גם בהיסח הדעת מצדו, כמו "מציאה"( – עין 

איה ברכות פ"א פסקא צא

משלי י, ו - ברכות לראש צדיק - )צדיקים מחזירים הכל לטוב על ידי תורתם שלומדים, וגם ע"י 
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תפילתם לעילוי כל המעשים, אז העולם מתבסם והברכות חוזרות גם אליו( – אורות קסב )סוף ב(

משליי, טו- הון עשיר קרית עוזו, מחתת דלים רישם – )עצם ההון אינו שוה כלום, אבל עיקרו 

 – ושפלות הנפש של העני(  ושברון הלב  הוא המחיתה  ועיקר הריש  הוא העוז שמסבב בנפש. 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' קג

משלי י, לב- שפתי צדיק ידעון רצון וכו' -  שמועות ראיה, ויגש, שנת תרצ"ב; שמועות-ב 196

משלי יא, ג - תומת ישרים תנחם – )בעלי ההקשבה אל הרוחניות העליונה, ובזה מתגברים הם 

על כל ההרגשות הגופניות, ואז החיים הם בטוחים מכל הירוס, ומכל מכשול( – עין איה, שבת 

פ"ט פסקא עח

משלי יב, ד- אשת חיל עטרת בעלה – )תכלית ישראל לעצמם מצד איכותם נשגבה יותר מהתכלית 

הכללית של כל המין האנושי( – פנקסי הראיה-א עמ' טז

משלי יב, ח- לפי ִׂשְכלֹו יהולל איש – )ביאור ארוך על ההבדלים בין שכל וידיעות, בין שיר ובין 

זמר, עוד( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסג-רעה

משלי יד, לד- צדקה תרומם גוי – מדבר שור, דרוש ט"ו, עמ' קכט

משלי יד, לד- צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת- )פשט המקרא שע"י צדקה, תרומם ותסלק 

עונש הראוי לבוא על חטאת( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קג

משלי יד, לד- וחסד לאומים חטאת - )וותרנות זו של "חסד" היא גם שיטת המינות ]הנצרות[ 

הגוררת אחריה כל רצח וכל זמה( - אורות התשובה פי"ב פסקא י

משלי יד, לד - וחסד לאומית חטאת – עיין בבא בתרא י ע"ב

משלי טו, יא - שאול ואבדון נגד ה', אף כי לבות בני אדם – )גם תוך חלום בלהות, ולכאורה בו 

דברים בטלים, יש סדר פנימי ערוך ע"י הקב"ה( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא לט

משלי טז, ד- כל, פעל ה' למענהו - )כל פעולה טובה אפילו של יחיד, מועילה לכל הכלל כולו( 

– אגרות-א שא )עמ' שלט, שורה אחרונה(

משלי טז, ד- כל, פעל ה' למענהו – )גם הדברים הרעים שיש בעולם, כמו כפירה, הם לתועלת, 

וצריכים להשתמש בנקודה החיובית שבה( – לנבוכי הדור, 141-142 )סוף כו(; פנקסי הראי"ה ח"א, 

עמ' קלו; קבצים מכת"י-א עמ' נג; פנקסי הראיה ח"ב עמ' צח-צט

משלי טז, ד- כל, פעל ה' למענהו – )כל הרעות שיש בעולם, לפי השתתפותם במערכת הכללית 

והתגובות שמעוררות בה, גם הם שימשו לתועלת( - עין איה, שבת פ"ב פסקאות לד, עח; לנבוכי 

הדור, עמ' 208 )מג(; עין איה, ברכות פ"ט פסקא רנט-רס
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משלי טז, ד- כל, פעל ה' למענהו – )יש להרחיב ולחדש גם בתורה, וגם בכל חידושי העולם, 

בדברים טבעיים ובמלאכות( – אורות התורה, פ"ט פסקא ה; פנקס י"ג פסקא פח; פקנסי הראי"ה 

ח"א, עמ' רנג הערה 10 )רצי"ה(

משלי טז, כב - מקור חיים ֵׂשֶכל בעליו – )ביאור ארוך על ההבדלים בין שכל וידיעות, בין שיר 

ובין זמר, עוד( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסג-רעה

משלי יז, ה- לועג לרש חרף עושהו – )אין חסרון מוחלט בבריאה, אלא גם החסרונות הם הכנה 

לשכלול הכלל. הלועג לרש וחושב שאין בו תועלת כלל, חרף עושהו, הקב"ה, שהוא רב העליליה( 

– עין איה, ברכות פ"ג פסקא א; עין איה, פאה פסקא ב

משלי כא, יג - אוטם אזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה – )אע"פ ששמואל לא היה ממונה 

על הדין ואין בכחו להושיע, אבל ציור המוסר הוא לחוש בצערו של המצטער. ולפעמים זה עולה 

בערכו הרבה על עצם הערך של הפעולה לטובה. וזה הוא יסוד מטרת התפילה עבור אחרים. 

והרב מסנגר על שמואל( – עין איה, שבת פ"ה פסקא טז

משלי כד, ג- בחכמה יבנה בית – )מדוע נמשלה השגת החכמה לבנין( – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא שכה

משלי כד, כא- ירא את ה' בני ומלך, עם שונים אל תתערב – )אין למרוד במלכות. ואלו הרוצים 

לשנות סדרי המדינה לפי השערתם למנהגים טובים יותר, לפעמים גורמים קלקול סדרים רבים, 

מה שנעלמו מעיניהם( – עין איה, שבת פ"א, פסקאות לב-לג ]עיין מלבי"ם לפסוק זה[

משלי כה, ב- כבוד אלהים הסתר דבר )כלומר מצד רגש עבודת ה' והשתפכות הנפש, שהחשבונות 

התורה, שבה  ושלימות  עבודת השכל  )מצד  דבר  חקור  מלכים  וכבוד  אותו(  מפסידות  היתרות 

מלכים ימלוכו( – עין איה, ברכות, פ"ה סוף פסקא קד

משלי כו, ד-ה- אל תען כסיל כאיולתו וכו'. ענה כסיל כאיולתו – עין איה, שבת פ"ב פסקא קה; 

אורות האמונה עמ' מה

משלי כח, ט- מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה – )"מפני שהתפילה תביאהו לרכך 

לבבו ולקרב חפצו אל מה שנראה לו שהוא טוב וישר לפני ה', וע"י מניעתו משמוע תורה יוכל 

לחשוב כל רע טוב, וטוב רע. על כן תפילתו תועבה"( – עין איה, ברכות פ"ה סוף פסקא עג

משלי כח, ט- מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה - )בלי השפעתה של תורה, שוקעת 

התפילה בהזיות וסיגים המקלקלים ומתעבים( – אורות האמונה 107-108 ]65-66[; שמונה קבצים, 

קו"ה ריד, קו"ז קמא; עיין עוד אורות התורה פ"ו פסקא ח

משלי כח, ט- מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה – )"הסוברים שיוכלו להיות יראי ה' 

ָחֵרב בית המקדש  ע"י לימוד של מצות אנשים מלומדה, ואין התורה תכלית תפילתם, ע"י זה 
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וגםאבדה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילה, ולא למדו להשיג על ידה רצון השי"ת וכו'. הרי תכלית 

ֵׂשֶכל התורה היא לכוין הרצון לשות רצון השי"ת"( – עולת ראיה, ח"ב עמ' קנ

משלי כח, ט- מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה – )אין למהר לעזוב הלימוד, כי גם 

למען רגשי קודש צריכים לשאוב ממעיני התורה שיעוריו והגבלותיו( – עין איה, שבת פ"א פסקא 

ז; עולת ראי"ה, ח"א, הקדמה עמ' כא פסקא ד; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רעא

משלי ל, כח- ְׂשָמִמית בידיה תתפש והיא בהיכלי מלך - )רמז לנצרות המפשת לה פינה בקודש( 

– אורות לב )טו(

 ;215-216 משלי לא, יג- דרשה צמר ופשתים - )משל לענין הפלפול( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 

מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רמ-רמא; מאורות הראי"ה, שבת קודש עמ' רא-רב

משלי לא, יד- היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רמג; 

מאורות הראי"ה, שבת קודש עמ' רב-רג

משלי לא, טו- ותקם בעוד לילה, ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה – )משל על לימוד התורה 

בעולם הזה( – מאורות הראיה, שבועות, עמ' רמג; מאורות הראי"ה, שבת קודש עמ' רג

משלי לא, יח- לא יכבה בלילה נרה - )גם בזמן הקטנּות, שהאור העליון מוסתר ומחובא ]"לילה"[, 

אבל במקור האלוהי הכל הוא מציאות מלא, אלא זה מתגלה לפי הכנת המקבלים. וזהו "נר"( – 

אגרות-ב שעח )לט( 

משלי לא, כד- סדין עשתה ותמכור – )משל על התורה( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רעה; 

פנקסי ראיה ח"ג עמ' יז, כח-כט

משלי לא, כד- סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה וכו' ותשחק ליום אחרון – )קשר הענינים( – 

מאורות הראי"ה, שבת קודש עמ' רי, רכב; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' יז, כח

משלי לא, כה - עוז והדר לבשה – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' ר-רא, רה

משלי לא, כה-  ותשחק ליום אחרון – )איש ההולך בדרכי יושר אינו מזועזע מיום המיתה, כי 

לא הדביק נפשו יותר מדאי בתאוות החומריות, גם תשוקת החיים הרוחניים ונועמם מצויר יפה 

בנפשו( - אורות התשובה, פי"א פסקא ג; עין איה, ברכות פ"א סוף פסקאות צו- וסוף צז; עוד 

עיין דברים נפלאים עין איה ברכות פ"ז תחילת פסקא נ, ופסקא נא; ועין איה על מעשר שני, 

פסקא כא; וכן אורות הקודש ח"ב עמ' שפ-שפא

משלי לא, כה- עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון – )עוז של התשובה צריך להתקיים לאורך 

ימים, עד ליום אחרון( – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רט; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קס

יש  שונות.  הליכות  ויש  התורה,  לימוד  על  משל  )הכל   – ביתה  הליכות  צופיה  כז-  לא,  משלי 
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שנטיית לבו ללמוד מוסר, ויש שנטייתו למחקר, ויש שנטייתו לסודות התורה. רק אל יעסוק במה 

שלא יועיל לו בעבודת הקב"ה ועל זה נאמר "ולחם עצלות לא תאכל"( – מאורות הראי"ה, שבת 

קודש, עמ' רא

♦ איוב ♦
איוב ה, כג- כי אם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך - )על אחדות כל הבריאה, גם עם 

הדוממים( – אורות הקודש ח"ב שסד; שמונה קבצים קו"א קמא

איוב ה, כג- כי עם אבני השדה בריתך – התעלות העולם תלוי בהתעלות האדם, וגם האבנים 

"אור  א,  פרק  ישרים"  ב"מסילת  מפורש  וכן  המלקט:  ]הערת  אמת  צדיק  ע"י  טובה  מקבלים 

צדיקים ישמח"[( –  ביאורי הראי"ה, עמ' תלו

איוב כו, ז- תולה ארץ על בלימה – )הוא יסוד העולם, והוא החזק שביסודות( – מאמרי הראי"ה, 

עמ' 461-462

איוב כח, כח- הן יראת אדני היא חכמה - )כל זמן שאין יראת ה' מבססת את מדעי החול, הם 

מרפרפים על השטח החיצון של המושגים, ואינם חכמה כלל( – אורות הקדש ח"ד תלא; שמונה 

קבצים קו"ג רכ 

איוב כח, כח- וסור מרע בינה – )לא די בידיעת ההלכות, אלא שהאדם יהיה רחוק מהרע בחפץ 

נפש והכרתו האמתית( – מוסר אביך, פרק א פסקא ג, עמ' יח

העולם  יהיה  זמן  כמה  קבע  )הקב"ה   – חוקר  הוא  תכלית  ולכל  לחושך,  שם  קץ  ג-  כח,  איוב 

באפילה של חושך הדיעות, ושיצאו מזה בשלבים יותר ויותר( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קיג

איוב לד, יט - לא ניכר שוע לפני דל - )הנמשך ללימודים פנימיים מחמת מיעוט כשרונו לתורה 

הנגלית, אל יפול בזה לבו עליו, כי סוף סוף זאת היא מתת חלקו וראוי לו לשמוח בחלקו( – אורות 

התורה, פ"י פסקא ד

איוב לז, כג-כד- שדי לא מצאנוהו שגיא-כח, ומשפט ורוב צדקה לא יענה. לכן יראוהו אנשים, 

ישרה להתענג מחלק השירי  נפשו  די שאין  עין-הרע לא  – )אדם בעל  יראה כל חכמי לב  לא 

שבמציאות, אלא יראה בכל העולם רק רע ומקום לחשד, והצדדים הטובים שביצירה יסתיר( – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא רפז
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♦ שיר השירים ♦
שיר השירים א, ב - כי טובים דודיך מיין – )הדימוי ליין( – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' 

רלב

מאורות   – אהבוך  עלמות  כן  על  שמך,  תורק  שמן  טובים,  שמניך  לריח   - א,ג  השירים  שיר 

הראי"ה, שבועות, עמ' מג; עולת ראיה, ח"א עמ' ק ד"ה וקיים לנו

שיר השירים א, ה - שחורה אני ונאוה – )ע"י התאחדות של כלל ישראל במדת השלום, הקב"ה 

מקבל ברצון אפילו החוטאים, "שחורה"( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שכט

שיר השירים ב, ח - קול דודי הנה זה בא וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' ה-ו

שירהשירים ד, ז - כולך יפה רעיתי ומום אין בך – )בך, בתוככך, בעצמותך אין בך מום( – עולת 

ראיה, ח"ב עמ' ו-ז; אורות, קמט )ג(

שיר השירים ה, ב- אני ישנה ולבי ער – )אני ישן במעשים, אבל לבי ער במצוות( – גנזי ראי"ה, 

אביב, עמ' מד

שיר השירים ו, ג - עולת ראיה ח"ב עמ' ז-ח

שיר השירים ז, ז - אהבה בתענוגים – עולת ראיה ח"ב עמ' ח

שיר השירים ז, יא - אני לדודי ועלי תשוקתו – עולת ראיה ח"ב עמ' ח-ט

שיר השירים ח, א - מי יתנך כאח לי וכו' אשקך גם לא יבוזו לי – )אהבה שיש בה גם הנאתו 

של האוהב, פגומה במקצת. לא כן אהבת אחים, ולכן לא יבוזו לו( – ביאורי הראי"ה, עמ' רעט

♦ איכה ♦
איכה א, ט - ותרד פלאים – )ב' פלאים( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שכה-שכו

איכה ב, א- ולא זכר הדום רגליו ביום חרון אפו – )המושג של עבודת ה' בבית המקדש ירומם 

את האומה הישראלית ועמה את כל האנושות רק בהיות ישראל עומד ברום מעלת מוסרו כראוי 

לו. ולכן בהעדר זה היה הכרח שלא לחוס ג"כ על הוד הקדושה העליונה הזאת, ונחרב. וכמו שלא 

נוכל להכיר בעין בשר את החסרון הטבוע בגופו של איש קדוש וצדיק שעם כל זה יבוא לרוממות 

לצורך  יביא  האומה  של  בעצמותה  השורה  הפנימי  ההפסד  כך  המיתה,  מעבר  ע"י  רק  מעלתו 

הניפוץ של הדבר היותר נעלה, כדי שמהסתירה יצמח בנין נאדר בקודש וטוב החלט( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא קכא



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 84

איכה ב, ט-י- טבעו בארץ שעריה וכו' ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון – )מה הקשר בין טביעה 

בארץ, לישיבת הזקנים( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שלח-שמ 

איכה ג, טו- השביעני במרורים, הרוני לענה )בתשעה באב( – )טעם רעיוני, כדי לאכול כביצה 

מרור, מוסיפים באכילת כורך( – הגדה של פסח, עמ' ריג

מעשים,  חדשה,  צורה  הזמן  כל  צריכה  )אמונה   - אמונתך  רבה  לבקרים  חדשים  כג-  ג,  איכה 

רגשות, ציורים ומחשבות. בכך תתרוה ענג, כי היא בכל שעה ובכל רגע כחדשה( – אורות האמונה 

120 ]75[; שמונה קבצים קו"ה רו

איכה ה, ג- יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות – )מדוע ב"אלמנות" הזכיר כ' הדמיון, ולא 

כן ביתומים( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שלז-שלח

♦ קהלת ♦
קהלת א, יח- ויוסיף דעת יוסיף חכמה – )מדוע דוקא "דעת" ולא נאמר "חכמה", כי דעת הוא 

קישור כל הכוחות והמשכתם בו, ובזה ימשוך גם את הרע( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' ל-לא

קהלת ג, א- לכל זמן ועת לכל חפץ – )גם "עת ספוד", עת שנפגשים במקרה המות, שהגיע לו 

לאדם בעתו בזמנו, הוא בהשגחה כדי ללמדו להשכיל ולהיטיב( – פנקסי-א עמ' קז

לגרע,  אין  וממנו  להוסיף  אין  עליו  לעולם,  יהיה  הוא  האלהים  יעשה  אשר  כל  יד-  ג,  קהלת 

והאלהים עשה שייראו מלפניו – )מובטחים אנו שאין במעשיו של ה' שום דבר קטן שלא יהיו 

ממנו תוצאות נכבדות, והכל הוא בהשגחה, ואין מקרה( – עין איה, ברכות פ"ט סוף פסקא ב 

)ע"ע תחילת פסקא נג(

קהלת ג, יד - והאלהים עשה שייראו מלפניו – )ציור החסרון שבברואים לעומת המעלה המוחלטת 

של שלימות השם יתברך( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קעא

קהלת ד, ב - ושבח אני את המתים שכבר מתו - )יש עליונות לדור הראשון, להם נמסרה התורה 

בסיני( – עין איה, שבת פ"ב פסקא לח; ביאורי הראי"ה עמ' כח

קהלת ד, יז- שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים – )מדוע הדגיש "רגלך( – עין איה, ברכות 

פ"ג פסקא מב; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' כא

פ"ג  ברכות  איה,  עין   – וכו'  יודעים  אינפ  כי  זבח,  וקרוב לשמוע מתת הכסילים  יז-  ד,  קהלת 

פסקאות מג-מה; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' כב-כד

קהלת ה, י - ברבות הטובה רבו אוכליה – עין איה, ברכות פ"א סוף פסקא ה
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קהלת ז, ב- טוב ללכת אל בית אבל וכו' באשר הוא סוף כל האדם - )מות הבא באופן טבעי, 

שלא מחמת יצרי תאוות וכעס וקנאה, שם אין המות מרעיש את האדם, שם טוב לו להבא לנחם 

שילמד מארחותיו( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 195

קהלת ז, ג- ברוע פנים ייטב לב – )החכם משתמש במדת של הפגנת כעס ע"י הבעת פניו, אבל 

בפנים לבו הוא רגוע( – עין איה, ברכות פרק ששי פסקא כב

קהלת ז, טז- אל תהי צדיק הרבה - )לפעמים הנפש היא הלומה מרוב שטף של דקדוק במהלכי 

החיים. אבל עצת ה' היא לכוון החיים לפי גדרי התורה. אז "לא תאמר 'חטא' לכל אשר יאמר 

הדמיון 'חטא הוא', כי אם תגער בשטן"( – אורות האמונה 114 ]70[; קו"ז פה 

קהלת ז, טז- אל תהי צדיק הרבה – )לא אמר "אל תצדק הרבה" כי באמת שאיפתו של האדם 

צריכה להיות כאברהם ויצחק ויעקב. אבל בפועל ידע אדם את מגבלותיו. לכן אמר "אל תהי"( – 

פנקסי-א עמ' רד; פנקס יג עמ' לד; קבצים מכת"י-א עמ' צד

קהלת ז, טז- ואל תתחכם יותר, למה תשומם – )אין להרחיב כל כך שלטון השכל עד שיפריע את 

הרגשות הטבעיים ממהלכם( – עין איה, שבת פ"א פסקא כ

קהלת ז, טז-יז - אל תהי צדיק הרבה וכו' אל תרשע הרבה – )מדוע לא אמר "אל תצדק הרבה"? 

או לחלופין "אל תהי רשע הרבה"? והמענה על כך( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' כ

קהלת ז, יז - אל תרשע הרבה -  - עין איה, שבת פ"ב פסקא קעו

קהלת ז, כו - ומוצא אני מר ממות את האשה - )"מות" היא הכפירה האפיקורית. "מר ממות" 

היא המינות, הנצרות( – אורות האמונה 24-25 ]6-7[; שמונה קבצים קו"ו רז-רח

קהלת ח, א - חכמת אדם תאיר פניו, ועז פניו ישונא – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קכ

קהלת ח, א - חכמת אדם תאיר פניו -  - )תכונותיו של האדם ניכרות בפרצופו, לטוב ולהפכו 

]"הכרת פניהם ענתה בם" – ישעיה ג, ט[( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא סג 

קהלת ח, ה- ועת ומשפט ידע לב חכם – )החכם יודע מתי וכיצד להשתמש במדת הסרבנות, לא 

להתבטל מפני זולתו או מפני הרבים החולקים עליו( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קי

קהלת ט, ד- כי לכלב חי טוב מן האריה המת – )מה שהמון לאומים נמשכים מצד ההשקפה של 

הרושם החיצוני, שבקרבו אין מאומה ]דמות אריה, והוא מת[ על זה אומרים ברב עוז "כי לכלב חי 

הוא טוב מן האריה המת"( – עין איה, שבת פ"ב סוף פסקא נב, וכן פסקא סב

קהלת ח, טו - ושבחתי אני את השמחה – )"היא ראויה וצריכה להיות נמצאת בטבעו של אדם 

תמיד", והשוואה לגריעותו של השחוק( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צה, צח

קהלת ט, יז- דברי חכמים בנחת נשמעים - )ראי"ה מדבר לדור לפי סדר ובנחת( – אגרות-ב 
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תקנה )קפט(

קהלת י, טו- עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל לעיר – )אלו הם שתמיד מפקפקים 

]"סקפטיקנים"[ בכל נושא מחשבתי, ולעולם לא תנוח דעתם( – עין איה, ברכות פ"ב פסקא לט

♦ אסתר ♦
מאורות   – הכסף"(  אקח  "לא  אחשורוש  התבטא  לא  )מדוע   – לך  נתון  הכסף  יא-  ג,  אסתר 

הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רס

אסתר ד, ח- ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם ]אלו שבשושן דוקא, שנהנו 

מהסעודה בפועל, נגזרה שימרו דת[ לעמת כלל היהודים "לאבדם" )ד, ז( הריגה בלבד, כי הם 

השתחוו רק לפנים, ובלי לב. לכן הביטוי כפול "להתחנן לו ולבקש מלפניו" )על ביטול ב' הכוונות( 

– מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים עמ' רס-רסא

אסתר ט, יט- היושבים בערי הפרזות – )עיין החידוש של הראי"ה על ירושלמי מגילה פ"א ה"א 

"חלקו כבוד לארץ ישראל"(

♦ דניאל ♦
דניאל ב, כא- יהיב חכמה לחכימין ומנדעא לידעי בינה - )קדושת האמונה שוללת שטף של 

השכלה חילונית שלא תאפיל את זהר האמונה. אבל כשמשתמשים בכח-שלילה זה שלא כהוגן 

מאפילים גם את אור השכל. כי צריכים שהחכמה האנושית תהיה מתפשטת ומתגברת( – אורות 

האמונה 90-91 ]53-54[; שמונה קבצים קו"ח סג )עיין עוד קו"א רלו "הסידור והקצב הבא ע"י 

המדעיות"(

דניאל ב, לד-לה- חזה הוית עד די התגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא על רגלוהי וכו' באדין 

דקו כחדה פרזלא חספא נחשא כספא ודהבא והוו כעור מן אדרי קיט ונשא המון רוחא וכל אתר 

לא השתכח להון– )"מעשה אבות סימן לבנים, כי קול יעקב יגבר על ידי עשו המגושמות, והתוקף 

הרוחני יתן עז, 'ה' עוז לעמו יתן', 'והיו עמים משרפות ִׂשיד', ובאפס יד ישברו"( – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא ט 

דניאל ט, ז- לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים – עולת ראיה ח"א עמ' ש-שב

דניאל ט, יח - כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו – עולת ראיה, ח"א עמ' רצח
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♦ דברי הימים ♦
דברי הימים-א טז, כט-לו- הבו לה' כבוד שמו, ְׂשאּו מנחה וכו' ויאמרו כל העם אמן והלל לה' 

– עולת ראיה, ח"א עמ' רח-ריא

)גוי אחד אנחנו אחד כיחידו של  גוי אחד בארץ -  ומי כעמך ישראל  יז, כא-  דברי הימים-א 

עולם( – אורות נה, ה ]וכן אורות כ )ג(. עיין מהר"ל, נצח ישראל, תחילת פרק י[; מדבר שור, 

דרוש א' עמ' יג

 – "לב שלם"?(  פירוש  )מה   – בלב שלם  ועבדהו  אביך  אלהי  דע את  כח, ט-  הימים-א  דברי 

עולתראיה, ח"א עמ' שכב
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והכלליים, וקול ה' הקורא: קומו ָּבַני, בנו אתַהְנַׁשָמה"( – מאמרי הראי"ה, עמ' 329-330

ברכות ג, ב – )דוד( מאורתא הוה דקא דכתיב קדמתי בנשף – )ההבדל בין תפקידי דוד לפני 

חצות לבין אחרי חצות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יב

ברכות ג, ב – אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת – )פלוגתא אם הכבוד למת הוא מפני 

העבר, או מפני העתיד כשיקום לתחיה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יא

ברכות ג, ב – אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת – )פלוגתא אם הטעם מפני בזיון 

המת, לועג לרש, או מניעת הכבוד כי יש להתעסק בענינו. ונפקא מינה אם לפני מותו הודיע 

שהוא מוחל. כי על בזיונו אינו מועיל מחילה( – טוב ראי, עמ' יח, פסקא יג; טוב ראיה 

בררכות ג,  – עד חצות לילה היה דוד מתנמנם כסוס, מכאן ואיך מתגבר כארי – )מדוע השש

תמשו חז"ל בדימוי שני בעלי-חיים אלו( – עין איה, ברכות פ"א פסקא יג; ביאורי הראי"ה, 

עמ' תקלב-תקלג

ברכות ג, ב – כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד – אורות הקודש ח"ג עמ' שג ]כנור הוא 

היראה הצפונה בלב, למעלה מחיתוכי ההלכות – אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 256[

אהבתו  מרוב  בלילות,  ער  למרות שהיה  )כי   – חסיד  לנפשיה  קרי  מי  דוד   – ד, א  ברכות 

להקב"ה לא הרגיש עייפות. וביאור השיטות השונות מדוע קרא לעצמו חסיד( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקאות טו-טז ]עוד עיין טוב ראי, עמ' כא, פסקא טו; וכן טוב ראיה עמ' יג[

ברכות ד, א – עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית- )בית ראשון מפני הסגולה, בית שני 

מפני מעשיהם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יז; עולת ראיה ח"א עמ' רלו; 

ברכות ד, א – שמא יגרום החטא, עד יעבור עמך ה' - טוב ראי, עמ' כב, פסקא טז; וכן טוב 

ראיה עמ' יג

בררכות ד,  – הסומך גאולה לתפלה בתפלת ערבית – )הנמשל, למרות שהאדם בצרה כליש

לה, הוא מבקש על גאולת כלל ישראל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יט; עולת ראיה ח"א 

עמ' תטו

ברכות ד, א – כיון דתקינו רבנן "השכיבנו" כגאולה אריכתא דמיא – עין איה, ברכות פ"א 

פסקא כ; עולת ראה ח"א עמ' תטו

ברכות ד, ב – וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה - )מפני מה מתאים לעבריין זה עונש 

כה חמור( – עין איה, ברכות פ"א פסקא יח; ביאורי הראי"ה, מא

ברכות ד, ב – כל האומר תהלה לדוד – )זכות התורה וזכות הבטחון בהקב"ה( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא כא; עולת ראיה ח"א עמ' רכה

♦ ברכות ♦

ברכות ב, א – מאימתי קוראין את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן 

– )קריאת שמע של ערבית היא חיזוק אמונה לישראל, עם לבדד ישכון, ודומים אנו לכהנים, 

בלי לשתף אתנו זרים( – עין איה, ברכות פ"א פסקא א

ברכות ב, ב – אם יש אפשרות לעמוד על מהות זמן בין השמשות, והוא רמז לעניני הרשות 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא ד

ברכות ב, ב – טהר יומא, טהר גברא – )ב' בחינות בתיקון האדם. כיון שמתחרט על מה 

שחטא, דומה לטבילה ותיקן בזאת אותו היום בו קלקל. אבל עד שלא יביא קרבן, כלומר עד 

לא יגיע לדרגתו הקודמת שהיתה לו לפני החטא, טרם טהר גברא( – עין איה, ברכות פ"א 

פסקא ג

ברכות ג, א  - מפני החשד, מפני המפולת, מפני המזיקין – )הנמשל בכל אחד לענין עם 

ישראל והגאולה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא ט 

ברכות ג, א – בת קול שמנהמת כיונה, אוי שהחרבתי את ביתי – )ביאור ענין צער השכינה. 

וענין "מנענע בראשו" הוא משל לפעולתם של ישראל בגבהי מרומים( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקא ח

ברכות ג, א – ד' משמרות הוי לילה, או ג' משמרות – )סוד הדבר לפי שלמות האדם, במצוות, 

במדות ובתורתו. וכן אם לדון את ישראל לפי טובתם בכמות או אם לפי איכות של היחידים( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא ה

ברכות ג, א – ועל כל משמר ומשמר הקב"ה שואג – )על החסרון במצוות, והחסרון במדות, 

וגם על החסרון בתורה, בין בפשוטי תורה ובין בסתרי תורה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא ו

ברכות ג, א – ועל כל משמר ומשמר הקב"ה שואג – )הראי"ה סבור שהנאמר בזוהר על קימת 

חצות הוא לחסידים, והנאמר בגמרא על ג' משמרות הוא לכל אדם( – מצות ראיה, סי' א דף 

ב סעיף ב; טוב ראי, ברכות עמ' ט"ו, פסקא י' 

ברכות ג, א – שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי – )ההבדל בין שני הכינוים( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא ז

ג, א – שמעתי בת קול מנהמת כיונה, אוי לבנים – )"הגיע הזמן שבו אנו צריכים  ברכות 

להכיר את קול ה' מכל הסיבות המתהפכות, מכל יצרי הלב, מכל תנועות החיים הפרטיים 
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והכלליים, וקול ה' הקורא: קומו ָּבַני, בנו אתַהְנַׁשָמה"( – מאמרי הראי"ה, עמ' 329-330

ברכות ג, ב – )דוד( מאורתא הוה דקא דכתיב קדמתי בנשף – )ההבדל בין תפקידי דוד לפני 

חצות לבין אחרי חצות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יב

ברכות ג, ב – אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת – )פלוגתא אם הכבוד למת הוא מפני 

העבר, או מפני העתיד כשיקום לתחיה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יא

ברכות ג, ב – אין אומרין בפני המת אלא דבריו של מת – )פלוגתא אם הטעם מפני בזיון 

המת, לועג לרש, או מניעת הכבוד כי יש להתעסק בענינו. ונפקא מינה אם לפני מותו הודיע 

שהוא מוחל. כי על בזיונו אינו מועיל מחילה( – טוב ראי, עמ' יח, פסקא יג; טוב ראיה 

בררכות ג,  – עד חצות לילה היה דוד מתנמנם כסוס, מכאן ואיך מתגבר כארי – )מדוע השש

תמשו חז"ל בדימוי שני בעלי-חיים אלו( – עין איה, ברכות פ"א פסקא יג; ביאורי הראי"ה, 

עמ' תקלב-תקלג

ברכות ג, ב – כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד – אורות הקודש ח"ג עמ' שג ]כנור הוא 

היראה הצפונה בלב, למעלה מחיתוכי ההלכות – אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 256[

אהבתו  מרוב  בלילות,  ער  למרות שהיה  )כי   – חסיד  לנפשיה  קרי  מי  דוד   – ד, א  ברכות 

להקב"ה לא הרגיש עייפות. וביאור השיטות השונות מדוע קרא לעצמו חסיד( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקאות טו-טז ]עוד עיין טוב ראי, עמ' כא, פסקא טו; וכן טוב ראיה עמ' יג[

ברכות ד, א – עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית- )בית ראשון מפני הסגולה, בית שני 

מפני מעשיהם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יז; עולת ראיה ח"א עמ' רלו; 

ברכות ד, א – שמא יגרום החטא, עד יעבור עמך ה' - טוב ראי, עמ' כב, פסקא טז; וכן טוב 

ראיה עמ' יג

בררכות ד,  – הסומך גאולה לתפלה בתפלת ערבית – )הנמשל, למרות שהאדם בצרה כליש

לה, הוא מבקש על גאולת כלל ישראל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יט; עולת ראיה ח"א 

עמ' תטו

ברכות ד, א – כיון דתקינו רבנן "השכיבנו" כגאולה אריכתא דמיא – עין איה, ברכות פ"א 

פסקא כ; עולת ראה ח"א עמ' תטו

ברכות ד, ב – וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה - )מפני מה מתאים לעבריין זה עונש 

כה חמור( – עין איה, ברכות פ"א פסקא יח; ביאורי הראי"ה, מא

ברכות ד, ב – כל האומר תהלה לדוד – )זכות התורה וזכות הבטחון בהקב"ה( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא כא; עולת ראיה ח"א עמ' רכה
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ברכות ד, ב – כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה – )כיון שהם עושים שמירה כללית ע"י 

סייגיהם, כך עונשו עונש כללי, מיתה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא יח

ברכות ד, ב – לא נאמר נו"ן באשרי – )כי מצד עצם הגלות אין ממנה קימה. רק הגאולה באה 

מכח עליון, מכח "סומך ה' לכל הנופלים"( - עין איה, ברכות פ"א פסקא כב; עולת ראיה 

ח"א עמ' רכד

ברכות ד, ב – לא נאמר נו"ן באשרי – )כי אות נו"ן מורה על חמשים שערי ספירת בינה, 

והיא מעל לכל סדר( – פנקסי-א עמ' רסה-רסו; פנקס יג עמ' עג; קבצים מכת"י-א עמ' קלח

ברכות ד, ב – נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל - )זו כנסת ישראל שאין יפעת 

אורה מתקלקלת מפני תרבויות של האומות( – אורות, קנה )ו, "המוצצה במערבא"(; פנקסי 

הראי"ה, ח"א עמ' תלה

ברכות ד, ב – נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל – מדבר שור, דרוש ל, עמ' רעח

ברכות ד, ב – נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל – )סוד אות נ' של שבח "תהלה 

לדוד" מול נו"ן שערי בינה, שם חירות גמורה, כלומר ספירת בינה, על זה נאמר "השלך על 

ש'' יהבך" ]זהר ח"ב רעד ע"ב[ ולכן הושמט ענין זה מהשבח הזה כי פועל לא לפי הסדר הט

בעי. אבל כשבא שלא בזמנו, אדרבה יש בזה נפילה. אבל כנסת ישראל תקום מפני אהבת ה' 

לעמו( – קבצים מכתב-יד קדשו ח"א פסקא צד; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסה-רסו

ברכות ד, ב – נפלה לא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל – )"סוכת דוד הנופלת, יודעים 

שהיא גם בנפילה מלאה חיים וגבורת נצח והוד. נופלת היא כאשר יפול הארי על טרפו )ע"פ 

ישעיה לא, ד( כרע רבץ כאריה וכלביא, מי יקימנו?"( )בראשית מט, ט( – אגרות ראי"ה-ג 

תשפד )נ-נב(

בררכות  ד,  – גדול מה שנאמר במיכאל ממה שנאמר בגבריאל – )מיכאל מסמל דרך התש

מימות בלי התפלספות, גבריאל מסמל דרך של הוכחות הגיוניות( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקא כג

ברכות ה, א – אם ת"ח הוא אין צריך )לקרוא ק"ש על המטה( – )כי תורה שלומד, זה שינון 

וזה שינון, ואפילו החולקים על רשב"י וסברי דמפסיקין הוא רק לקבל עליו עול מלכות שמים 

של ערבית, ולא ק"ש שעל המטה( – טוב ראי, ברכות פסקא א, עמ' א' ד"ה ובזה ניחא

ברכות ה, א – אם ת"ח הוא אין צריך )לקרוא ק"ש על המטה( – )כי מצוה יש לקרותה על 

מטתו דוקא כדי שישתקע בשינה מתוך דברי תורה, אבל ת"ח  משתקע בלאו הכי מתוך דברי 

תורה בשינתו. אבל רמב"ם והפוסקים ניסחו "הנכנס לישון" משמע בכניסה והכנה לישון, 

ובזה אין חילוק בין ת"ח לעם הארץ( – טוב ראיה
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ברכות ה, א – רגזו ואל תחטאו, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע – עין איה, ברכות 

פ"א פסקא כד; ]ופירוש שונה[ עולת ראיה ח"א עמ' תכ-תכב

ברכות ה, א – לעולם ירגיז אדם יצר הטוב עליצר הרע וכו' ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יקרא 

קריאת שמע וכו' יזכיר לו יום המיתה – ביאורי הראי"ה, עמ' קסט-קעה; פנקסי הראיה ח"ג 

עמ' קנד-קנט

ברכות ה, א - רגזו ]תחילה לקבל על עצמו ההחלטה לא לחטוא[ ואל תחטאו ]ורק אח"כ 

לטכס עצות כיצד להשמר בפועל[ – )כי אם לא יחליט תחילה לפרוש, אפשר שיצר הרע 

שפפתהו שקשה לו מאד להפסיק מעשיו הרעים. ולכן לא התחיל עם העצה "יזכיר לו יום המי

תה"( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רו

ברכות ה, א – כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידיו – עין 

איה, ברכות פ"א פסקא כה; עולת הראיה, ח"א עמ' תיח-תיט

ברכות ה, א – כל הקור קר יאת שמע על מטתו, מזיקין בדלים ממנו – עין איה, ברכות פ"א 

פסקא כו; עולת ראיה ח"א עמ' תיט-תכ

ברכות דף ה, א - מה ברית האמור במלח מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין, 

יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם – )יש ב' בחינות במלח. שומר שהמאכל לא יופסד, ועוד 

ממתיק מאכל שהתחיל כבר להפסד( – ביאור הראי"ה, עמ' שמט-שנב; פנקסי הראיה ח"ג 

עמ' קעג-קעה

ברכות ה, א – אינו עוסק בתורה הקב"ה מביא יסורין מכוערין – )ההבדל בין סתם יסורן 

ליסורין מכוערין, וטעם לזה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא כח  

ברכות ה, א – ג' מתנות טובות, וניתנו ע"י יסורין )הם תורה, א"י ועוה"ב, מול שכל, גוף 

ונפש( - עין איה, ברכות פ"א פסקא לב

ברכות ה, א – העוסק בתורה, גמ"ח וקובר את בניו – )מדוע דוקא ג' אלו. וסגולה נגד מיתת 

בנים( - עין איה, ברכות פ"א פסקא לג

ברכות ה, א – הקב"ה נתן תורה לישראל ושמח – )כי המדריגה העליונה קיימת עדיין בתורה 

שנמסרה לישראל. וכיצד הקב"ה נקרא "מוכר"( - עין איה, ברכות פ"א פסקא כט

ברכות ה, א – הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות – )להצילכח השכלי וכח 

החומרי שבאדם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא כה; עולת ראיה ח"א עמ' תיח-תיט

ברכות ה, א – יזכור לו יום המות – )זה מדובר במי ששקוע בתאות הגוף ויצר הרע, וע"י 

מרירות המות ויזכור שיש סוף לכל עניני הגוף, מתבטל בזה יצר הרע. אבל מי שהוא דבק 

בתורה ומצוות, שהם חיי נצח, ]זכרון יום המות רק משמש כמזרז לרדוף אחר תורה ומצוות 
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ולא לדחות למחר מה שאפשר לעשות כבר עכשיו.[ ובזה זכרון יום המות מביא שמחה ולא 

עצבות( – ביאורי הראי"ה, עמ' רכז-רלא

ברכות ה, א – יסורין של אהבה - )גם בלי חטא, אלא לזכך נפשו של אדם אם היא קשה ונוטה 

לרעה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 173, 267; מאורות הראי"ה, שבועות מא; איתנים, עמ' קנג

ברכות ה, א – יסורין של אהבה – )הם למרק את האדם בעל שכל, שלא יטעה מחמת הדמיון, 

אלא יפעל רק לפי שכלו( – ביאורי הראי"ה, עמ' שמט-שנב

ברכות ה, א – יסורין של אהבה – )למתק מדותיו של האדם, להעלותו למדריגה יותר גדולה( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא לא; פסקא לד

ברכות ה, א – יסורין של אהבה, ביטול תורה ותפילה – )ר' יוחנן מלמד כי למרות שעי תורה 

יש השלמת השכל, וע"י תפילה יש השלמת הרגש, אבל ע"י יסורין מועילים לכוון טבעו של 

אדם בדרך עשרה, "יקנה בזמן מועט שלמות יותר גדולה ממה שהיה קונה אם היה עוסק 

בתורה ובתפילה"( - עין איה, ברכות פ"א פסקא לא

ברכות ה, א – יסורין של אהבה, בלי ביטול תורה, בלי ביטול תפלה – )כח השכל וכח הרגש( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא לא

 – נוסף(  )ביאור   – תפלה  ביטול  בלי  תורה,  ביטול  בלי  אהבה,  של  יסורין   – א  ה,  ברכות 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קנג

ברכות ה, א – ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' ואם לאו יעסוק בתורה וכו' יזכיר לו יום 

המיתה – ביאורי הראי"ה, עמ' קסט-קפ

ברכות ה, א – לוחות האבן – )מדוע דוקא אבן( - עין איה, ברכות פ"א פסקא כ ז

ברכות ה, א – לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע – )אין לבטל כחות הרע, אלא לשעבד 

אותם תחתיד יצר הטוב( - עין איה, ברכות פ"א פסקא כד; עולת ראיה, ח"א עמ' תכ-תכא 

)מקוצר(

ברכות ה, א – פשפש ולא מצא, יתלה ביטול תורה – )מדוע לא חש לביטול תורה בפשפוש 

הראשון( - עין איה, ברכות פ"א פסקא ל

ברכות ה, ב – גלייה לדרעיה ונפל נהורא – )טעם שלא נאמר שנפל נהורא מפניו של ר' יוחנן? 

מפני שלא הניח תפילין של ראש( – חבש פאר, פרק טז, עמ' סד; טוב ראי, פסקא כה, עמ' 

לד-לה

ברכות ה, ב – אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים - עין איה, ברכות פ"א פסקא לו

ברכות ה, ב – האי שופרא דבלי בעפרא – )מדוע בכה על ר' יוחנן אם כך סוף כל אדם?( - עין 
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איה, ברכות פ"א פסקא לז

בררכות ה,  – וקדם אחד מהם ולא המתין את חברו – )סימן הוא עצמו לא היה מתפלל לטוש

בת זולתו, ולכן גם תפלתו אינה רצויה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא מא

ברכות ה, ב – יסורין, לא הן ולא שכרם – )מפני מה צדיקים גדולים אמרו כך( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא לה, וסוף פסקא לז

ברכות ה, ב – מטתי בין צפון לדרום – )כדי לחזק כח הגוף, חומר וצפון, וכח השכל, דרום. 

ולא יהיה הוולד חלש באחד מהם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא מ

בררכות ה,  – מניין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר - )הוא כדי להחדיר לתוש

דעתו שהקב"ה הוא לו קיר מגן, מגדל עוז מפני אויב( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 210

ברכות ה, ב – על תפילתי שתהא סמוכה למטתי – )כדי לתקן כח המדמה, ששרתה בלילה( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא לט

ברכות ה, ב – ר' אלעזר בכה על ר' יוחנן "להאי שופרא דבלי בעפרא" - )צ"ע מדוע אמר 

שששון הוה "דבלי" ולא עתיד "דיבלי"? אלא כיון שר' יוחנן לא הניח תפילין של ראש )ירוש

למי, ברכות פ"ב ה"ג( השאיר מקום לשליטת סט"א( – חבש פאר, דרוש ד, עמ' סד

ברכות ה, ב – ת' דני דחמרא, הדר חלא והוה חמרא או אתייקר חלה – )שני צדדים, או 

באיכות או בכמות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא לח

ברכות ו, א – אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת – )בנוסף למילוי צרכיו של 

האדם, תפילה נועדת להכיר גדולתו של הקב"ה. ולזה מתרשם יותר בבית הכנסת( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא מח; עולת ראיה, ח"א עמ' רס; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רסט

ברכות ו, א – אינהו נפשי מינן וכו' האי דוחקא דהוי בכלה וכו', הני מאני דרבנן דבלו - עין 

איה, ברכות פ"א פסקאות מד-מה

ברכות ו, א – האי מאן דבעי למידע להו )למזיקין( - עין איה, ברכות פ"א פסקא מו-מז

אררכות ו,  – אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת – )שלוש דרגות יש. יש "דיש

חוי" ]ע"ז ד ע"ב לא ליצלי איניש תפלת המוספין בתלת שעי קמייתא דיומא קמא דריש שתא 

ביחיד[, ויש "נשמעת" שמתקבלת ברצון אבל אינה פועלת להיעשות בקשתו, כמו כאן. ויש 

"דרשו ה' בהמצאו" )ראש השנה יח, א( שבקשתו נעשית לקרוע גזר הדין( – טוב ראיה; טוב 

ראי, ברכות פסקא כט, עמ' לט

ברכות ו, א – ולחושבי שמו, אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב 

כאילו עשאה – עין איה, שבת פ"ו פסקא ס
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ברכות ו, א – הקב"ה מניח תפילין – )כשם שהתפילין מלמדים לאדם לחשוב ולעשות למען 

מטרה מוסרית, כך הקב"ה כל מחשבותיו ומעשיו לשם המוסר( - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

נב

)ראי"ה מבאר מה הרעיון   – עוזו אלו תפילין  ובזרוע  – הקב"ה מניח תפילין,  ו, א  ברכות 

בתפילין של ראש ושל יד של הקב"ה( – חבש פאר, פרק א, עמ' ט; פרק טז, עמ' נד-נו; טוב 

ראי, ברכות עמ' לט-מה

ברכות ו, א – הקב"ה מצוי בבית הכנסת - )מפני כח הכלל שאינו משתנה( - עין איה, ברכות 

פ"א פסקא מט

ברכות ו, א – עשרה מקדמי שכינה ואתיא – )ההבדלים בין ג', לבין ה' ולבין י'( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא נא

ברכות ו, א – עשרה קדמה שכינה ואתיא. תלתא עד דיתבי – )היחיד צריך לבטל דעתו מפני 

פ"א  איה, ברכות  עין   – לפי הרוב(  והכריעו  ועיינו בסברות  בדין  הרבים רק אחרי שישבו 

פסקא נא; ביאורי הראי"ה עמ' רמא-רמב

ברכות ו, א – תפילין הם עוז לישראל - )כי מוסיפים כח בגבורה של מעלה, ע"י שהאדם 

מגביר שכלו על חומרו( – חבש פאר, דרש א, עמ' נד )עוד עיין דרש ב, עמ' נח-ס(

ברכות ו, א – תרי מיכתבן מילייהו – )אינו דומה הלומד לשם השלמת עצמו, ללומד כדי 

להשלים את זולתו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא נ

ברכות ו, א – תרי מיכתבן מילייהו בספר הזכרונות – )כי כיון שאין בידו של המלמד שדברי 

תורתו יהיו ניכרים ע"י מעשיו של התלמיד, כי זה תלוי בתלמיד, כותבים מצוה זו מיד בספר 

הזכרונות[ – עין איה, ברכות פ"א פסקא נ; ביאורי הראי"ה עמ' רמד-רמה

ברכות ו, ב – אם לדבר מצוה הלך, נוגה לו – )צ"ע מה החידוש? הרי העוסק במצוה פטור מן 

המצוה?( – טוב ראיה; טוב ראי, פסקא לג, עמ' מו

ברכות ו, ב – בא הקב"ה לבית הכנסת ולא מצא בה עשרה – )הציבור טועה אם חושב שדי 

בכך שבנו בנין, ואינם באים להתפלל בו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא נד

ברכות ו, ב – דברים העומדים ברומו של עולם – )מדוע תפילה נקראת "רומו של עולם", כי 

גורל האדם תלוי לפי בחירתו הטובה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא נז

ברכות ו, ב – היודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום - עין איה, ברכות פ"א פסקא סו

ברכות ו, ב – היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה – )נזק שיש בפסיעה גסה( – עין 

איה, פרק ו פסקא נט
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ברכות ו, ב – המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע – )כי פורש עצמו מהציבור( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא נו, וכן פסקא קא; פנקסי הראיה ח"ג עמ' ער

ברכות ו, ב – הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו – )ללמדנו שאין שלימות בהנאה גשמית, כי 

אם השמחה בדבר נצחי ורוחני( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סא

ברכות ו, ב – הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו וכו'. ואם משמחו זוכה לתורה וכו' כאילו בנה 

אחד מחורבות ירושלים – )המאמר מעריץ את השמחה האידיאלית ]רעיון ומחשבה[ לעומת 

והאצילות  ההנאה ]מהאכילה[. שמחתה של תורה, המרוממת את החיים למדריגת קדושה 

הטהורה, היא השמחה הזכה המתעלה מעל נטיית ההנאה וכו' ועל ידי זה תבנה ירושלים( – 

מאמרי הראי"ה, עמ' 238

ברכות ו, ב – הנצרך לבריות פניו משתנות ככרום, באנו באש ובמים – )בסיס האדם לשנוא 

נהמא דכיסופא. ולכן יסוד החיים בחירה חופשית( - עין איה, ברכות פ"א פסקא נח-נט

ברכות ו, ב – הקובע מקום לתפילתו – )כי צריך להשתמש במדמה שלו, באמונה פשוטה, 

שיש להקב"ה מקום קבוע כאן( - עין איה, ברכות פ"א פסקא נה

ברכות ו, ב – הקובע מקום לתפילתו – )קובע בדעתו הכרת גדולת ה' ורוממות כבודו, ומזה 

מגיע להכרת טובה. ולכן נקרא חסיד ועניו, כי ידע שלא יצדק לפני בוראו( – מוסר אביך, 

פרק ב פסקא ג, עמ' כז

ברכות ו, ב – הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד – )האדם צריך לשמור על מדריגת 

מעלתו, ולא לרדת ממנה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא נג

ברכות ו, ב – יזהר אדם בתפלת המנחה – )טעם לשבח בתפילת שחרית, מנחה וערבית, כל 

אחת בפני עצמה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא ס; עולת ראיה, ח"א, סוף ההקדמה, עמ' 

יז-יח פסקא ז

ברכות ו, ב – כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים – )כשם שששלימות האנושי מובטחת, כך 

שלימות האומה שלנו. המאמין בזה חייב להאמין בזה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סג

ברכות ו, ב – כאילו הקריב תודה – )כל הקרבנות בטלים לעתיד, פרט לתודה. והיא ההכרה 

להודות על טוב הבא ע"י גלגולי סבות רעות, והכל לטובה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סב

ברכות ו, ב – כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, העולם נברא 

לצוות לזה – )ביאור ג' שיטות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סה

ברכות ו, ב – כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, 

אלא צוות לזה וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צג-צד
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ברכות ו, ב – מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים – )כי הגיע אל התכלית ]עיין מורה 

נבוכים ח"ג פרק כד[( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סד

ברכות ז, א – אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו – )דייק הצל"ח מהמלה "בשעת", וכן הוא 

ברמב"ם, לא די בביטול הכעס מעל פניו, כי אם גם בלבו( – שמועות ראיה, וישב, עמ' עח; 

טוב ראי, ברכות פסקא לו, עמ' מח-מט

ברכות ז, א – אלטייה וכו' לאו אורח ארעא – )דייקו התוספות שמותר לאבד בידיים את 

ראי,  טוב  ראיה;  טוב   – החילוק(  את  והראי"ה מבאר  בידי שמים.  להעניש  לא  אבל  המין, 

ברכות פסקא לז, עמ' מט-נ

ברכות ז, א – כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה אפילו על תנאי, אינו חוזר בו – טוב ראיה; 

טוב ראי, ברכות פסקא לח; עמ' נ-נא

ז, א – שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך – )הקב"ה קבע שהברכה תועיל, כדי  ברכות 

לסדר שישתדלו הבריות בשלום ואהבה ועי"ז יהיו מברכים זה לזה( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקא סח

)כל המדות   – לי עד שיעברו פנים של כעס  ז, א – אמר לו הקב"ה למשה, המתן  ברכות 

שחקק השי"ת בטבע האדם ובנפשו, אין בהם אחת שתהא רעה בהחלט, כי הקב"ה ברא הכל 

לטובה. אלא יש להשתמש בכל מדה בשיעור הראוי ובמקום הראוי לה( – עין איה, ברכות 

פ"א פסקא סט

ברכות ז, א – בקש משה וכו' שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו – אגרות א מד )מה(

ברכות ז, א – בקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם – )לא מפני צרות העין, אלא כדי 

שישראל יהיו מרכז העולם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא עב

אררכות ז,  – ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דר' יהושע בן לוי הוה קא מצער ליה טובא בקש

ראי. יומא חד שקל תרנגולא וכו' – )מה היתה בדעתו של ריב"ל לקללו, ומדוע הקב"ה מנע 

ממנו ע"י שנמנם( – בשמן רענן ח"ב, עמ' קלא

ברכות ז, א – וחנותי את אשר אחון – )ה' יודע מה איננו בתחום בחירתו החופשית של האדם( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא עד

ברכות ז, א – טובה מרדות וכו' יותר מכמה מלקיות וכו' יותר ממאה מלקיות – )מה ההבדל 

ביניהם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא עא 

ברכות ז, א – כשרציתי לא רצית ופליגא וכו' בשכר ג' זכה לג' – )ביאור המחלוקת( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא עה
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ברכות ז, א – מניין שהקב"ה מתפלל, ר' ישמעאל בן אלישע - עין איה, ברכות פ"א פסקא סז

ברכות ז, א – יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני 

במדתהרחמים וכו' – עיין עולת ראיה, ח"א עמ' צח-צט

על  חולק  )רבנו   – דתרנגולא  כרבלתא  חיוורא  כי  לך;  והניחותי  ילכו  פני   – א  ז,  ברכות 

הרמב"ם המונע מדת הכעס מכל וכל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סט

ברכות ז, א – צדיק ורע לו, צדיק בן רשע - עין איה, ברכות פ"א פסקא עג

ברכות ז, א – קשר של תפילין – )השגות שהן לפי כח ההשגה של האדם בלבד( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא עו

ברכות ז, ב – לא הודה אדם להקב"ה עד שבאתה לאה – )כי ההבדל בין לאה לרחל, לאה 

מורה על שורש ישראל, וזה לא יפסד לעולמים ולא שייך לבקש על כך, אלא להודות( – גנזי 

ראיה, פורים עמ' כז

ברכות ז, ב – קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם – )וכן הוא הערב רב בתוך ישראל( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא פב

ברכות ז, ב – כלום יש עבד מורד ברבו? – )ע"י שהאומות מתקיפים את ישראל, מזה חושבים 

להוכחה שאין ישראל בנים להקב"ה( – עולת ראיה, ח"ב עמ' קע-קעא; טוב ראי, ברכות, 

פסקא מ, עמ' נב 

ברכות ז, ב – אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו – )כיון שפסקו לו גדולה 

והצלחה מן השמים, על כרחך שיש איזה דבר טוב יצא מהצלחתו( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקא פו

ברכות ז, ב – גדולה שימושה יותר מלימודה – )כי מתחזקת ההכרה ע"י הפעולות( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא פז

ברכות ז, ב – גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה - )כי להכיר גודל פעולת התורה על 

גדולי המעלה, אי אפשר בפה וכל שכן בכתב, אלא ע"י ראיית הליכותיו( – עין איה, ברכות 

פ"א פסקא פז; ביאורי הראי"ה, נז. עוד עיין עין איה, שבת פ"א סוף פסקא נ"ה

ברכות ז, ב – כל דיבור שיצא מפי הקב"ה לטובה, אפילו על תנאי לא חזר בו - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא פא 

ברכות ז, ב – לא היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאתה לאה - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

עח

ברכות ז, ב – לא היה אדם שקרא להקב"ה אדון עד שבא אברהם - עין איה, ברכות פ"א 
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פסקא עז

ברכות ז, ב – מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז – )למען תיקון הכלל, וזה גובר על בעיית 

הכעס, הנוגע לתיקון הפרט( - עין איה, ברכות פ"א פסקא פד

ברכות ז, ב – מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום – )הגהה של רבינו במאמר זה( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא פג

ברכות ז, ב – ראו מה בין בני לבן חמי – )ההבדל בין ישראל לעמים, להיות עובר על פשע 

ולעשות טוב גם למציריו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא עט

ברכות ז, ב – שמא גרים – )אין מקרה גמור במציאות, וגם מכל קלקול תצמחנה טובות( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא פ

ברכות ח, א – עת רצון בשעה שהציבור מתפללים – )כי עיקר שלימות האדם בבקשת צרכיו 

הוא למען הקיבוץ הציבורי( - עין איה, ברכות פ"א פסקא פח; עולת ראיה ח"א עמ' רסא

ברכות ח, א – אוהב ה' שערי ציון, שערים המצויינים בהלכה – )התיחדות ישראל בסגולתו 

אי אפשר בגלותנו ע"י בית כנסת, או אפילו לימוד בבית המדרש, כי אם כאשר כל הציבור 

נוהג ע"פ הלכה-קבועה בהנהגת הבית במאכלים, במלבושים וכו' ובזה הם עם קדוש( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא צט

)צ"ע מדוע לא   – ד' אמות של הלכה בלבד  לו להקב"ה בעולמו אלא  אין   – ברכות ח, א 

אמרו בקיצור "אין לו אלא הלכה בלבד"? אלא באו ללמד שלא די שילמד רק אותן ההלכות 

הנוגעות למעשה, אלא כל הסמוך אליהן ]כביכול תוך ד' אמות[ ונקראות ג"כ "הלכה" יש 

ללמוד( – נשמה של שבת, עמ' 72-76

ברכות ח, א – איכא סבי בבבל – )הטעם שיש להתפלא מזה, כי בחו"ל יש טירוף הדעת 

ובלבול המדות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא צא

ברכות ח, א – איכא סבי בבבל וכו' כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו 

דאהני להו – )כי להשיג טהרת הלב צריכים סגולת מקום מקודש. בימי בחרות האדם משלים 

את עצמו ע"י מעשים. אבל לעת זיקנה עיקר ההשלמה היא חובת הלב וטהרתו, ולזה צריכים 

מקום מקודש( – מדבר שור, דרש ל"א, עמ' רצא; טוב רואי, מגילה עמ' רלט-רמ; הגדה של 

פסח, עמ' רמז

ברכות ח, א – אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה - )ד' אמות הוא מקומו 

של אדם ]עירובין מח ע"א[. ולכאורה יש להקשות הרי גברא באמתא יתיב? )סוכה ז, ב(. אלא 

צריכים ד' אמות לכל צרכי תשמישו ופישוט ידיו ורגליו. כך בנמשל, לבירור הלכה צריכים 

להגיע לכל הפרטים הנמשכים ממנה, ולכן אמר ד' אמות( – ביאורי הראי"ה, עמ' רמב 
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ברכות ח, א – אל ידור אדם במקום רבו – )כשאינו כייף לו, כי למען הרגשת הכבוד טובה 

מאד העדר התדירות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא ק

ברכות ח, א – גדול הנהנה מיגיע כפו - עין איה, ברכות פ"א פסקא קא; עולת ראיה ח"ב 

עמ' קנג-קנד

ברכות ח, א – גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים - )הצדיק שכל מעשיו בקדושה אוהב 

את המלאכה "כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההויה מן שליטת התוהו וכו' יוצאת המלאכה 

מכלל ארור ובאה לכלל ברוך( – אורות סח )טז(; שמונה קבצים קו"א תתפז

ברכות ח, א – יכנס אדם שני פתחים – )להסיר מעליו סבל מחשבותיו, ולרומם נפשו אל 

הצרכים המוסריים( - עין איה, ברכות פ"א פסקא צב

ברכות ח, א – יכנס אדם שני פתחים – )עליית האדם היא בשני אופנים. א' מצד מעשיו והיא 

בהדרגה, וא' מצד הסגולה שלא בהדרגה. ואלו נרמזו בב' בפתחים בהם ייכנס האדם לבית 

הכנסת( – מדבר שור, דרש ל"א, עמ' רצא; טוב רואי, מגילה עמ' רמ

ברכות ח, א – יתפלל אליך לעת מצוא, זו אשה וכו' זו תורה, זו מיתה, זו קבורה - עין איה, 

ברכות פ"א פסקאות צג-צח

ברכות ח, א – כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור – )ע"י הכרת האחדות. ומפני 

שלא נגמרה שלמות הכרה זו, אנו כבושים בגולה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא פט

ברכות ח, א – כל העוסק בתורה וכו' ומתפלל עם הציבור כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות 

העולם - )כל יחיד המתכשר בתכונה אלהית, במוסר טהור וכללי וכו' ומשתוקק להעלות את 

נשמת האומה כולה, לרוממה ולשגבה( – אורות, קמה )אורות ישראל, סוף פרק ב(

ברכות ח, א – מי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע – )למה 

נתכנה "שכן רע"? כי שאר האנשים לומדים ממנו( – עין איה, ברכות פ"א פסקא צ; ביאורי 

הראי"ה, עמ' סח

ברכות ח, א – מי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס שם נקרא שכן רע – )כי אחרים ילמדו 

ממנו להיות רחוקים מבית ה'( - עין איה, ברכות פ"א פסקא צ

ברכות ח, א – מצא או מוצא - עין איה, ברכות פ"א פסקא צד

ברכות ח, א – על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא וכו' זו תורה - )"יזהר בכל דרכיו ומעשיו 

וכו' שלא תצא מתחת ידו שום תקלה וכו' להעשות מחיצה בינו ובין האור העליון השופע את 

החיים האמתיים"( – אורות התורה, פרק יא, פסקא ה; שמונה קבצים קו"ג ריח

ברכות ח, א – קשה שבכולם אסכרה - עין איה, ברכות פ"א פסקא צז
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ברכות ח, ב – האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו כאילו התענה תשיעי ועשירי – )ב' ענינים 

ולא להמשך  ועוד להתרגל ללכת בדרך טובים  יש בתשובה. לפרוש מההנאות החומריות, 

אחר תאותיו שלא כדרך השם. אופן ב' זה נשלם בהיותו עסוק בעניני עולם הזה( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא קג

ברכות ח, ב – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – מאורות הראי"ה, 

איתנים, דרוש ד' לשבת שובה, עמ' קעד, ריח; דרוש ליום הכפורים, עמ' ריח

ראש השנה ט, א – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – )מדוע יש 

נוהגים להתענות בערב ראש חודש, ובזה אכילה אחרי תענית, לעומת ערב יום כפור הסדר 

הוא הפוך, אכילה לפני הצום. וזה תלוי בתשובה מיראה או מאהבה( – עולת ראיה ח"א עמ' 

תכב-תכג

ברכות ח, ב – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – )להבחן בתשובה 

שבפועל, לתקן את אשר העוינו בהיותנו עסוקים בעסקי העולם( – מדבר שור, דרוש י, עמ' 

פז; פניני הראיה עמ' 249-250

בררכות ח,  – הזהרו בזקן ששכח תלמודו – )כי עדיין נותרו אצלו המושגים הטהורים הכוש

ללים( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קד

ברכות ח, ב – לא תנסבו גיורתא – )כי ראוי לדאוג שצאצאיו יהיו קשורים להקב"ה גם בטבע, 

מצד גזע, ולא רק מצד בחירה חופשית( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קו

ברכות ח, ב – מעשה רב פפא )החשש הוא לא רק עליו אישית, אלא הנכרים יעלילו על כלל 

ישראל, ומזה צריכים ליזהר מאד( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קז

יום  ברכות ח, ב – סבר לאשלומינהו לכולהו פרשתא – )מדוע העדיף לסיים דוקא בערב 

כפור( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קב; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' ריז

ברכות ח, ב – בשלשה דברים אוהב אני את המדיים – )אסור "לא תחנם", לא תתן להם חן 

– ע"ז דף כ ע"א – נאמר רק על יחיד שבהם, אבל על אומה שלימה אין איסור( – טוב ראיה; 

טוב ראי הרכות פסקא נג, עמ' סט

ברכות ח, ב – פרסיים מקודשים ומזו מנים לגיהנם – )דוקא מפני שהם מקודשים בנימוסים 

ומנהגי דרך ארץ, לכן יש יותר קטרוג עליהם על שחיתותם המוסרית, וילכו לגיהנם( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא קיא

ברכות ט, א – הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא בערב וכשיצאו לא יצאו 

אלא ביום – )שתי גאולות היו( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' מג; הגדה של פסח, עמ' רכט

ברכות ט, א – חפזון דמצרים, חפזון דישראל - עין איה, ברכות פ"א פסקא קיג; גנזי ראי"ה, 
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אביב, עמ' מג; הגדה של פסח, עמ' רכט-רל

ברכות ט, א – ישראל לא נגאלו אלא בערב, ולא יצאו אלא ביום - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

קיב; הגדה של פסח, עמ' רכט

ברכות ט, ב – דבר נא באזני העם, לשון בקשה – )מדוע לא בא בדרך ציווי. ועוד מה התועלת 

בעושרם( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נב; הגדה של פסח, עמ' שיד

ברכות ט, ב – אהיה, אהיה עמכם בשיעבוד גלויות - עין איה, ברכות פ"א פסקא קיז

ברכות ט, ב – אשרי האיש ולמה רגשו – )שלימות האדם להשלים את עצמו ולהשלים את 

הכלל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קכ

ברכות ט, ב – ואחרי כן יצאו ברכוש גדול – )כי כדי לפעול על עמים רבים צריכים לגדלות 

הנפש, ורכוש מקנה וקנין( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קיד

ברכות ט, ב – וישאילום, בעל כרחם דישראל או דמצרים - עין איה, ברכות פ"א פסקא קטו

ברכות ט, ב – ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים – )אודות שם יה, התועלת 

שיש רשעים בעולם( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קכא

ברכות ט, ב – יהיו לרצון אמרי פי וכו', אחרי י"ח ברכות - עין איה, ברכות פ"א פסקא קיט; 

עולת ראיה ח"א עמ' רצב

ברכות ט, ב – כמצודה שאין בה דגן, כמצולה שאין בה דגים – )ההבדל ביניהם( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא קטז

ברכות ט, ב – ענני ה' ענני – )מדוע בחר אליהו בדבר, הרי יש חשש שיאמרו מעשה כשפים 

הוא?( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קיח

ברכות י, א – )חזקיה ובניו מנשה ורבשקה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קלט

ברכות י, א – ]דוד[ נסתכל ביום המיתה ואמר שירה שנאמר "ברכי נפשי את ה'. ה' אלהי 

גדלת מאד הוד והדר לבשת" - )העולם סובל מפחד המוות, והעוסק ברזי תורה, בנשמתא 

דאורייתא, ניצול ממדת הפחד( – אורות הקדש ח"ב שפא-שפב; שמונה קבצים קו"א תפו

ברכות י, א – אפילו חרב חדה מונחת – )גזירת ה' היא לפי שלשלת הנצחיות. אבל תפילה 

פועלת לשנותה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קלח

ברכות י, א – בברחו מפני אבשלום, דרשינן סמוכים – )יסוד האמונה שאין לתלות במקרה 

כל דבר שאפשר לשאוב ממנו תועלת מוסרית( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קכה

ברכות י, א – דוד דר בחמשה עולמות ואמר שירה - עין איה, ברכות פ"א פסקא קכח-קל
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ואמר  וכו' נסתכל ביום המיתה  – דוד ראה במפלתם של רשעים ואמר שירה  י, א  ברכות 

שירה – )המשקיף בעין חודרת ובחכמה בכל עלילות המציאות יכיר איך סוף כל סוף הרע 

עצמו יסבב תכלית של טוב ושלימות. כן יום המיתה המביא עצב ושממון לההולכים אחר 

שררגש, בעל החכמה מכיר שהאדם ההוא עובר מחיי גשם לחיי רוח, מחיים מלאים חשכת הס

פקות ורשעות, לחיים מלאים אור וצדקה ונועם ה'( – עין איה, ברכות פ"א פסקא ל; ביאורי 

הראי"ה עמ' שסג-שסד

ברכות י, א – הני חמשה ברכי נפשי וכו' כנגד הקב"ה וכנגד הנשמה – עין איה, ברכות פ"א 

פסקאות קלג-קלה

אררכות י,  – הקב"ה צר צורה בתוך צורה, אין צייר כאלוהינו - עין איה, ברכות פ"א פסש

קאות קלא-קלב

ברכות י, א – יתמו חטאים מן הארץ – )ר' מאיר אמר שאין להתפלל על הרשעים שישובו 

בתשובה כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וברוריה סברה כי כל אדם, אפילו הרשעים, 

ששש בנשמתו זיק רצון ללכת בדרך הטוב ולמנוע מרע, אלא יצרו אונסו. ויש לבקש עבור הצ

לחת אותו זיק( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קכג; ביאורי הראי"ה עמ' רסט-רע

ברכות י, א – יתמו חטאים מן הארץ - עין איה, ברכות פ"א פסקא קכג; עולת ראיה ח"ב 

עמ' קנא

ברכות י, א – כנסת ישראל לא ילדה בנים לגיהנם – )אנשי ערב רב אינם מישראל( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא קכד

ברכות י, א – למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

קכו

ברכות י, א – לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו – )מלוה ונבואה, הנטיה 

לאחת הקצוות קשה היא ומזקת( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קלו

ברכות י, ב – "והטוב בעיניך עשיתי", זה שסמך גאולה לתפילה - )החפץ האלוהי של "טוב 

ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", זה הוא סוד הגאולה. השקיקה לזה היא תוכיות נשמת האומה( 

– אורות קלט )ד(

ברכות י, ב – אל יעמוד במקום גבוה ויתפלל – )יש לפרש ג"כ לענין רגשת הנפש ורוממות 

הדעת, אלא צריך האדם לחוש גם את הדברים המעיקים, וירגיש מה שחסר לו( - עין איה, 

ברכות פ"א פסקא קנב; עולת ראיה ח"א עמ' רנט

ברכות י, ב – אפילו בעל החלומות – )תפילה ובטחון בהקב"ה יכולים לבטל הוראת החלום( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא קמ
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ברכות י, ב – אשה מכרת באורחים – )כיצד חוננה בכשרון זה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

קמז

ברכות י, ב – גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה – )כי בלימוד תורה יש רק 

השתלמותו של היחיד. אבל קריאת שמע שכל קהל ישראל קורא בעונתה, בזה יש תיקון 

הכלל. וגדול הוא האדם המשתייך אל הכלל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנו 

ברכות י, ב – גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה – )אמנם שלמות כל 

שחחיד ויחיד נערכת לפי לימודו. אבל עולה על כך כאשר כל האומה כולה נושאת נפשה לי

חידו של עולם, בעת ובעונה אחת( ]הערת המלקט: ובמיוחד לפי שיטת הירושלמי וכן פסק 

הרמב"ם כי עיקר זמנה כוותיקין[ – עין איה, ברכות פ"א פסקא קנו; ביאורי הראי"ה, עמ' רו

ברכות י, ב – גנז ספר רפואות, סמך גאולה לתפילה – )מתי טוב שהאדם ישתדל להנצל מרע, 

ומתי לא טוב להשתדל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קמג

ברכות י, ב – המארח ת"ח בתוך ביתו כאילו הקריב תמידין – )מדוע נבחר לשבח דוקא קרבן 

תמיד?( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנא

בררכות י,  – המתפלל צריך שיכוין את רגליו – )לא רק ילך ויעלה האדם ממדריגה למדריש

גה, אלא בעת התפילה צריך לרשום את המעלות הקנויות לו מכבר( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקא קנג; עולת ראיה, ח"א עמ' רסב

ברכות י, ב – הרוצה ליהנות – )מתי אין בזה נזק, ומתי יש בזה נזק( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקא קמו

ברכות י, ב – התולה בזכות עצמו – )מתי יתלה האדם בזכות אבותיו ומתי בזכות עצמו( - עין 

איה, ברכות פ"א פסקא קמד

בררכות י,  – ואותי השלכת אחר גוך – )בעל גאוה אינו מכיר כי אין טובו ממנו אלא מהזוש

לת. אבל התפילה היא להשריש בלב לדעת שכל טובינו מיד ה' הוא לנו. ולכן לא יאכל לפני 

שיתפלל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנה

ברכות י, ב – לא תאכלו על הדם, לפני שתתפללו על דמכם – )שלא יקדים רגשות בהמיות, 

שבהיותו מקדים אותם לרגשי קודש יפעלו עליו לרעה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנד; 

עולת ראיה, ח"א עמ' רנח; מוסר אביך, פרק ב פסקא ג, עמ' כז

ברכות י, ב – לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם - )סוד הדבר( – ביאורי הראי"ה, עמ' 

קלא

בררכות י,  – לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם - )עיקר התפילה אינה על דברים הגשש

מיים( – אוצרות הראי"ה ח"ב 149; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קס-קסא
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ברכות י, ב – מאי קיר? מקירות לבו – )כלומר גם הכחות הגופניים יתפעלו מרגשי התפילה. 

כלומר לא רק רוח הלב, אלא גם בשרו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קמא

ברכות י, ב – על עסקי קיר – )מעלת האמונה בתחיית המתים, ועי"ז תתוקן מוסריות האדם( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא קמב

ברכות י, ב – עליית קיר קטנה וכו' קירוה וכו' חילקוה לשנים – )אם להעדיף שלימות עצמו, 

או לעשות לשלימות זולתו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קמה

ברכות י, ב – קדוש הוא – )גם בעת אכילתו, גם בעת שינתו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

קמח

ברכות יא, א – אבל חייב בכל המצוות חוץ מן התפילין – )תכלית ההידור הוא להשפיע על 

הזולת. וגם תפילין הם לשם כך "וראו כל עמי הארץ" וכו' ולזה צריכים חדוה. אבל אבל 

שהוא ביום עצוב לא יוכל לפעול על הזולת( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנז

ברכות יא, א – זקנך מגודל )ולא אמר "זקנך גדול" כלומר בלי כוונת בעל הזקן, אלא טיפל 

בו למען יופיו, ולכן ראוי להשחיתו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנט

ברכות יא, א – עומדין וקורין, יושבין וקורין – )עת עמידה בתפילה הרגש הטהור מצטרף 

לכח המדמה וצריכים לעמוד. עת קבלת עול מלכות שמים וצריכים לחשוב בשכל צלול, יש 

לשבת( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנח

ברכות יא, ב – כדי להזכיר מדת יום בלילה, ומדת לילה ביום – עולת ראיה ח"א עמ' תי-תיא 

ברכות יא, ב – אהבה רבה – עולת ראיה, ח"א עמ' רמא-רמב

כל  תיקון  )מצד  עולם  בעצמם(, אהבת  ישראל  )מצד הכשרת  רבה  – אהבה  ב  יא,  ברכות 

האומות( – מדבר שור, דרוש כ"ה, עמ' רלט-רמ

ברכות יא, ב – ]כל שלושת הברכות על התורה, הן מדאורייתא[ – טוב ראיה, על תענית ז 

ע"א נימרינהו לתרוייהו; טוב רואי, תענית עמ' פ

ברכות יא, ב – ברוך וכו' לעסוק בדברי תורה וכו' והערב נא וכו' אשר בחר בנו וכו' ברוך 

אתה ה' נותן התורה – עולת ראיה, ח"א עמ' נט-סא; שט

ברכות יא, ב – יוצר אור ובורא חשך וכו' ובורא רע – )גם הרע נברא בצירופו אל הטוב, 

ומועיל( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קס; עולת ראיה ח"א עמ' רלח, תי )בשינויים(

ברכות יב, א – משמר היוצא אומר למשמר הנכנס: מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין 

ביניכם אהבה ואחוה שלום וריעות – מאמרי הראי"ה, עמ' 254 
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ברכות יב, א – כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית – )כשם שהלילה היא 

הכנה ליום הבא, כן האמונה היא הכנה לשלמות הידיעה האמתית. אבל יש לדעת כי גם אחרי 

שלפעמים מבריק לאדם ידיעות שכליות, לפעמים בא אח"כ חושך. גם אז על האדם להשאר 

יציב באמונתו( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קסד; עולת ראיה ח"א עמ' רנג-רנד

ברכות יב, א – כשהוא כורע כורע בברוך וזוקף בשם – )דרך השלמות שבשעה שטרם הגיע 

למעלתו צריך האדם לכופף כחותיו הרעים, ולהכנס בפתח צר. אבל כאשר יגיע לתכלית, 

כל כחות נפשו מזדקפות ברב אומץ( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קסה; עולת ראיה, ח"א 

עמ' רסז

ברכות יב, א – כשהוא כורע כורע בברוך וזוקף בשם – )לפני אמירת המלה "אדני" האדם 

שוורע בתפלה, אבל בעת אמירת מלה זו "יהו"ה זוקף כפופים" "אשגבהו כי ידע שמי". "ושו

ששש הדבר הוא מפני שנפש האדם היא טובה בעצם, וכל דבר טוב יש להוסיף בו אומץ ולחז

קו". לכן יזקוף קומתו( – עין איה, ברכות פ"א פסקא קסה ]עיין עין איה פ"ה פסקא קיד "ויהי 

ככלות שלמה להתפלל אל ה' וכו' קם מלפני מזבח ה' ")מלכים-א ח, נד( מה היא הדגשת 

מלת "קם"? אלא אחר גמר התפילה "מצא שלמה את האומץ ברוח ה', לקום ולהתעודד בעוז 

מלך"[.

ברכות יב, א – מי ששיכן שמו בבית הזה, ישכין ביניכם אהבה ואחוה – )בית המקדש יביא 

את השלום לעולם, ברגש וטבע, שכל ומקרה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קסג

ברכות יב, א – עשרת הדברות, אף בגבולין בקשו לומר כן – )טעות של המינים שבקשו 

לקבוע עיקר היהדות ע"י תקון הדעות בלי תקון המעשים( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קסב

ברכות יב, א – אמת ואמונה – עולת ראיה, ח"א עמ' תיד

ברכות יב, ב – כי כרע כרע כחיזרא, זקיף כחויא – )בסילוק הכחות הרעים, כל מה שימהר 

עין איה,   - יש מדרגות רבות(  האדם לנער מהם חצנו הוא משובח. אבל בקניית המעלות 

ברכות פ"א פסקא קסו; עולת ראיה, ח"א עמ' רסז

ברכות יב, ב – מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, המלך הקדוש והמלך המשפט 

– עולת ראיה, ח"א עמ' רעג, רעז; פנקסי הראיה ח"ג עמ' ערב-רעג

ברכות יב, ב – כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא – עין איה, 

ברכות פ"א פסקא קסז; עולת ראיה ח"א עמ' רעה-רעו

ברכות יב, ב – ואם ת"ח הוא צריך שיחלה עצמו עליו – )אם להתפלל על צרכי כל אדם הוא 

הרגש טבעי, אבל עבור ת"ח ששואף לדרכה של תורה והוא מתרומם על הרגשותיו הטבעיות, 

יש לזה שמתפלל עליו להתרגש בעוצמה יתרה מכחותיו הטבעיים( - עין איה, ברכות פ"א 
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פסקא קסח; עולת ראיה ח"א עמ' רעו

ברכות יב, ב – העושה דבר עבירה ומתבייש בה – )מדות רעות המתעצמות בטבע האדם, 

אינו מתבייש מהן, שהרי כך דרכו. אבל כשירומם נפשו אז ישוב להתבייש בכל פעל רע, וכבר 

אבד הרע ערכו מלהיות לו קנין טבעי( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קסט

ברכות יב, ב – העושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותיו – )מוחלין לו לא 

רק על פרט זה שמתבייש בו, אלא גם על כל השאר. וביאור הטעם לזה. והחידוש הוא שאינו 

צריך ליסורן או מיתה( – טוב ראיה; טוב ראי, ברכות פסקא קט, עמ' קמו

בררכות יב,  – בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע – )יש בפרשה ההיא חסנם של ישש

ראל. אבל לא כל הדעות יכולות להבין כיצד ערכן של המצוות ע"פ תכלית לאומי מביאים 

איה,  עין   - גסה(  לאומית  לאהבה  הקריאה  ויש חשש שתצא  השי"ת,  אחדות  לתכלית של 

ברכות פ"א פסקא קע

ברכות יב, ב – עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור וכו' כל ימי חייך – הגדה של פסח, 

עמ' סג-סח; עמ' רח; עולת ראיה ח"ב עמ' רסט-רעא; פניני הראיה עמ' 351-353

בררכות יב,  – וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? – )ביציאת מצרים זכו ישראל לחיש

רותם ושלמותם. אבל שלמות העולם כל המין האנוש תבוא בימות המשיח( - עין איה, ברכות 

פ"א פסקא קעא; הגדה של פסח, עמ' רע

בררכות יב,  – כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו – )יש לדעת שאין מקרה בעולם. והתש

פילה מועילה לרומם מוסרו של המתפלל. כיון שנודע לו על צורך של חברו, ואינו משתמש 

במקרה ידיעה זו שה' הזמין לו, הוא חוטא( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קסז; עולת ראיה 

ח"א עמ' רעה

ברכות יב, ב – מן העולם עד העולם, שהיו המינים מקלקלים ואומרים שאין עולם אלא אחד 

)והיו מכחישים שיש עולם הנשמות, ונצחיות כל אדם פרטי( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 82

ברכות יב, ב - פרשת ציצית יש בה ששה דברים – )ביאורם, ומדוע דוקא אלו( - עין איה, 

ברכות פ"ב פסקא ב; עולת ראיה ח"א עמ' רנב; הגדה של פסח, עמ' רסט

ברכות יב, ב – פרשת ציצית קבעוה בקריאת שמע מפני שיש בה ששה דברים – )ביאור כל 

אחד, כיצד קשור לקבלת עול מלכות שמים( – עין איה, ברכות פ"ב פסקא ב, עמ' 70; עולת 

ראיה ח"א עמ' רנב; ביאורי הראי"ה, עמ' קפט-קצא; פניני הראיה עמ' 280

בין  פיזורנו  )ע"י   – לו  טפל  מצרים  ויציאת  עיקר  מלכיות  שיעבוד  – שתהא  ב  יב,  ברכות 

האומות נודע בין העמים שם ה'. ולכן גאולת אחרית הימים, וקידוש שמו, עדיפה מגאולת 

מצרים, כי שלמותנו הלאומית טפלה לתיקון כלל העולם( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נג
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ברכות יג, א – לא שיעקר "יעקב" ממקומו, אלא "ישראל" עיקר, ו"יעקב" טפלה לו – )טעם 

ר וחני לענין( – מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' רא, רו

ברכות יג, א – בתחלה נקרא אברם, אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו – )האדם 

השלם אין די שיצמצם עצמו רק לאושר אומתו, אלא ישתדל להביא ישועה לכל האדם ע"פ 

האדמה( - עין איה, ברכות פ"א פסקאות קעד-קעו; מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' רא-רד

ברכות יג, א – כל הקורא לאברהם אברם, עובר בעשה, עובר בלאו – מדבר שור, דרוש כ"ב 

עמ' רד

ברכות יג, א – לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו – )אין מטרתנו 

שלא יהיו כוחות רעים כלל, אלא שיהיו משועבדים לכוחות הטובים( - עין איה, ברכות פ"א 

פסקאות קעב, קעז

ברכות יג, א – נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא מאי דהוה מעיקרא – עולת ראיה ח"א 

עמ' רלד

ברכות יג, א – למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע - עין איה, ברכות פ"ב פסקא א; 

עולת ראיה ח"א עמ' רנא

ברכות יג, ב – המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו – )צריך שיחיה חיים ארוכים כדי 

שיוכל להרבות בהצעות המגיעות אל התכלית( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא ג; עולת ראיה 

ח"א עמ' רמד

ברכות יג, ב – המאריך באחד וכו' וב]אות[ דלי"ת, ובלבד שלא יחטוף בחי"ת – )משמעות 

מספרים ד', ח'( – עין איה, ברכות פ"ב פסקא ד

ברכות יג, ב – כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות, תו לא צריכת – עין איה, 

ברכות פ"ב פסקא ה; עולת ראיה ח"א עמ' רמה ד"ה רבי ירמיה

ברכות יג, ב – פרקדן לא יקרא קריאת שמע – )מפני שצריך להורות שיש עליו עול( – מאמרי 

הראי"ה, עמ' 442

ברכות יג, ב – פרקדן לא יקרא קריאת שמע – )יש גם נמשל. המגיס לבו בתלמודו, להביט 

למעלה, ובכל זאת אינו זז מחומריתו( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא ו; עוד עיין עולת ראיה 

ח"א עמ' רמו 

ברכות יד, א – הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאילו עשאו במה – )ביאור הקשר בין 

שלום ליחידים לבין עשיית במה( – עין איה, ברכות פ"ב פסקאות כ-כב; עולת ראי"ה עמ' 

רנז-רנח
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ברכות יד, א – המתפלל ואח"כ יוצא לדרך - עין איה, ברכות פ"ב פסקא כג

ברכות יד, א – הלן ז' ימים בלא חלום נקרא רע - עין איה, ברכות פ"ב פסקא כד

ברכות יד, ב – כל אמת אמת תפסיה להאי - עין איה, ברכות פ"ב פסקא ז; עולת ראיה ח"א 

עמ' רנג

ברכות יד, ב – ק"ש בלי תפילין כאילו מעיד עדות שקר – )כי עדות-מופשטת על אחדות 

הבורא היא גבוהה מהשגתנו, אא"כ יעשה מעשה היוצא מהלימוד הזה( - עין איה, ברכות פ"ב 

פסקא ח; עולת ראי"ה, ח"א עמ' רמז

ברכות יד, ב – ק"ש בלי תפילין כאילו הקריב עולה בלא מנחה וכו' – )כי משתמש בכח 

הדיבור ובלי כח המעשה, ולא השלים את הכונה הראויה( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא ט; 

עולת ראיה ח"א עמ' רמז-רמט

ברכות יד, ב – הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו וכו' וכאילו בנה 

מזבח – )מה המיוחד בחמש פעולות אלו( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא י-יא; עולת ראיה, 

ח"א עמ' רמג

ברכות טו, א – כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל וכו' כאילו 

בנה מזבח והקריב עליו קרבן – עולת ראיה, ח"א עמ' רמג-רמד

ברכות טו, א – הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה – )מכין בנפשו הכנה לכל דברי 

פרטי שבתורה( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא יג; עולת ראיה ח"א עמ' רמו

ברכות טו, א – למה נמשלו אהלים לנחלים – )יבין האדם כי שהותו בעולם הזה הוא ארעי 

וכמו באהל( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא יד

בררכות טו,  – שא ול ועוצר רחם וכו' מוציאין ממנו בקולי קולות – )על ההירוס שיש בדבש

רים הטבעיים, וכחות התיקון נגדם( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' סד-סה

ברכות טז, א – הוו קא קטרין ליה גננא וכו' איזיל ואשמע מילתא דבי מדרשא – )ללמדך שגם 

בהיותם עסוקים בדבר גמ"ח שמחו על דבר חדש מן התורה( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא טו

ברכות טז, ב – לא כל הרוצה ליטול את השם יטול - )כל מי שקופץ ליטול את השם להתחסד 

במדת חסידות הבלתי הולמתו, שאינה מביאה לו כי א ם ערבוביא בדעותיו והליכת חייו( – 

אוצרת הראי"ה, ח"ב 89

כדי  לזה  )טעם   – אבלים  ברכת  עליהם  אומרים  אין  וכו'  ושפחות  עבדים   – ב  טז,  ברכות 

שהמוסר שהאדם ידבר בפיו לא יהיה רחוק ממה שבלבו. והיחס הנכון לעבדים( - עין איה, 

ברכות פ"ב פסקאות טז-יז
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ברכות טז, ב – אין קורין אבות אלא לשלשה - )כי הם הכינו תכונותיה םשל ישראל, אברהם 

חסד, יצחק גבורה ומסירת נפש, יעקב לימוד תורה( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רלחש

רלט; ביאורי הראי"ה, עמ' מז

נט-סב;  עמ'  תולדות  ראי"ה,  שמועות   - לשלושה  אלא  אבות  קורין  אין   – ב  טז,  ברכות 

שמועות-ב 109-112; מדבר שור, דרוש ט', עמ' עד; מאורות ראיה, איתנים, עמ' קג; מאורות 

ראיה, שבועות, להחזקת תורה בא"י, עמ' רלח

ברכות טז, ב – אברכך בחיי זו קריאת שמע, בשמך אשא כפי זו תפילה – )היחודיות שבכל 

אחד מהם( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא יט; עולת ראיה עמ' רנה

ברכות טז, ב – ר' אלעזר וכו' שתשכן בפוריינו אהבה ואחוה שלום וריעות -  )ומה ההבדל 

בין קורת רוח לבין ייחול לבבנו( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא כה

ברכות טז, ב – ר' יוחנן וכו' שתציף בבשתנו ותביט ברעתנו וכו' – )ההבדל בין הבקשות( - 

עין איה, ברכות פ"ב פסקאות כו-כט

ברכות טז, ב – ר' זירא וכו' שלא נחטא לא נבוש וכו' - עין איה, ברכות פ"ב פסקא ל

ברכת טז, ב – ר' חייא וכו' שתהא תורתך אומנותנו, ואל ידוה לבנו - עין איה, ברכות פ"ב 

פסקא לא

ברכות טז, ב – רב בתר צלותיה וכו' שתתן לנו חיים ארוכים )ביאור פרטי הבקשה( - עין 

איה, ברכות פ"ב פסקאות לב-לו; עולת ראיה, ח"ב עמ' קכא-קכג

ברכות טז, ב – רבי בתר צלותיה וכו' שתצילנו מעזי פנים - עין איה, ברכות פ"ב פסקאות 

לז-לט; עולת ראיה ח"א עמ' פ-פב

ברכות טז, ב – רב ספרא וכו' שתשים שלום בפמליא של מעלה וכו' - עין איה, ברכות פ"ב 

פסקאות מ-מא

ברכות יז, א – ר' אלכסנדרי וכו' שתעמידנו בקרן אורה וכו' - עין איה, ברכות פ"ב פסקא מב

ברכות יז, א – איכא דאמרי וכו' רב אלכסנדרי וכו' גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, 

ומי מעכב? שאור שבעיסה ושיעבוד מלכיות - עין איה, ברכות פ"ב פסקא מג

ברכות יז, א - גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושיעבוד 

שללכיות – )שאור הוא יצר הרע המעכב על המחשבה, ומלכיות מעכבים עלינו במעשה המצ

וות( – מדבר שור, סוף דרוש ב', עמ' כב; הגדה של פסח, עמ' רכג

ברכות יז, א – רבא בתר צלותיה וכו' אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי - עין איה, ברכות 

פ"ב פסקא מו-מח; עולת ראיה ח"ב עמ' שנו-שנח; מאורות הראיה, איתנים, עמ' רסז-רסט
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ברכות יז, א – מר בריה דרבינא וכו' אלהי נצור לשוני מרע - עין איה, ברכות פ"ב פסקאות 

מד-מה; עולת ראיה ח"א עמ' רצא ]בגירסת עין יעקב, פסקא זו בדברי ר' מאיר להלן, פסקא 

נ"ו[ 

ברכות יז, א – נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום – עולת ראיה ח"א 

עמ' רצא-רצב

ברכות יז, א – רב ששת וכו' בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן - עין איה, 

ברכות פ"ב פסקא מט; עולת ראיה ח"א עמ' רצג

ברכות יז, א – ר' יוחנן וכו' סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה וכו' אשרי מי שגדל בתורה 

וכו' ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב - עין איה, ברכות פ"ב פסקאות 

נ-נג

ברכות יז, א – מרגלא בפומיה דר' מאיר גמור בכל לבבך וכו' - עין איה, ברכות פ"ב פסקא 

נד ]בגירסת עין יעקב יש כאן "נצור לשונך מרע", וראי"ה ביאר סמיכות זו ע"פ אריז"ל, שער 

רוח הקדש, עמ' ל"ו - עין איה, ברכות פ"ב פסקא נו[

ברכות יז, א – מרגלא בפומיה דר' מאיר גמור בכל לבבך וכו' – מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קנ

מובא  נבוכים  למורה  )בפתיחה   – תורתי  דלתי  על  ולשקוד  וכו'  מאיר  ר'   – א  יז,  ברכות 

שההשגה הפתאומית היא כמו ברק שכלי המופיע לפעמים. אומר הרב שלמרות שלפעמים 

הדלת להבנה סגורה, ישקוד בלימוד, כי לפעמים ייפתח ויבין( – עין איה, ברכות פ"ב פסקא 

נה; ביאורי הראי"ה עמ' ריט

אררכות יז,  – נצור תורתי בלבך וכו' – )ביאור הפרטים האלו( - עין איה, ברכות פ"ב פסש

קאות נז-נח

ברכות יז, א - מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה ]א[ אני בריה, וחברי בריה ]ב[ אני מלאכתי 

בעיר, והוא מלאכתו בשדה ]ג[ אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו ]ד[ כשם שהוא 

והוא  מרבה  אני  תאמר  ושמא  ]ה[  במלאכתו  מתגדר  איני  אני  כך  במלאכתי,  מתגדר  אינו 

ממעיט? שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים – )ביאור היחודיות 

שבכל פסקא ופסקא( – עין איה, ברכות פ"א פסקא נט; ביאורי הראי"ה עמ' פב-פג; מאמרי 

הראי"ה, עמ' 516

יהא אדם ערום ביראה, אהוב למעלה נחמד  יז, א – מרגלא בפומיה דאביי לעולם  ברכות 

למטה – )החילוק שאומר בענין למעלה "אהוב", ולמטה "נחמד"( - עין איה, ברכות פ"ב 

פסקאות ס-סא
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ברכות יז, א – אני בריה וחברי בריה וכו'  כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי כך אני איני 

מתגדר במלאכתו – )אין לו לאדם להתקנאות במעשים ובתכונות של אדם אחר, אלא כל אחד 

יעבוד את ה' לפי תכונתו הפנימית( – פנקסי-א עמ' ריז-ריח; פנקס יג עמ' מב-מג; קבצים 

מכת"י-א עמ' קא-קב

ברכות יז, א – מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים -  עין איה, ברכות 

פ"ב פסקא סב

בחכש ממנו  שגדול  במי  ובאמו  באביו  ובועט  ושונה  קורא  אדם  יהא  שלא   – יז,   אררכות 

מה ובמנין – )בעת ילדותו של האדם כאשר עדיין השכל לא מפותח, הוא נוהג בטוב ע"פ 

הדברים  כל  ולקיים  לחזק  בו  שישתמש  ראוי  מתרבה,  שכלו  כאשר  גם  התמימה.  האמונה 

הטובים ששמר בצעירותו מפני כח האמונה שבו. אבל אם הוא קורא ושונה ובועט בגדולים 

ממנו, יאבד את הטוב שהאמונה העניקה לו. ולכן סיימו המאמר "ללומדיהם לא נאמר אלא 

לעושיהם" שימשיך לקיים את ההדרכה הטבעית( – עין איה, ברכות פ"ב פסקא סג; ביאורי 

הראי"ה עמ' שצה-שצז

יז, א – מרגלא בפומיה דרב וכו' עולם הבא אין בו אכילה ושתיה וכו' - עין איה,  ברכות 

ברכות פ"ב פסקא סד

ברכות יז, א – צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה – הגדה של פסח, 

עמ' קד-קו; שמועות-ב 265

ברכות יז, א – גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים – )ההבדל בין מה 

תפקידם של האנשים, ומה תפקידן של הנשים( - עין איה, ברכות פ"ב פסקא סה

ברכות יז, א – כי הוו מיפטרי רבנן מבי ר' אמי וכו' עולמך תראה בחייך וכו' - עין איה, 

ברכות פ"ב פסקאות סו-סט 

ברכות יז, א – כי הוו מיפטרי רבנן מבי רב חסדא וכו' אלופינו מסובלים וכו' - עין איה, 

ברכות פ"ב פסקאות ע-עג

ברכות יז, ב – שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה - עין איה, ברכות פ"ב פסקאות עד-עה

ברכות יז, ב – למימרא דרבן גמליאל חייש ליוהרא ורבנן לא חיישי ליוהרא – )נראה לבאר 

פלוגתתם בענין "מיחזי כיהרא" תלוי אם פוסקים כהסמ"ג דאיסור "ורם לבבך" היא דאורייתא, 

ואז שייך לגזור, או כשאר ראשונים שאינו מפורש בקרא, אלא נכלל עם המדות הרעות, ולכן 

לא שייך לגזור במיחזי ליוהרא( – טוב ראיה; טוב ראי, ברכות פסקאות קסה-קסו, עמ' רט(

אררכות יח,  – לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו – )יש להש

תבונן כיאין חסרון בבריאה של הקב"ה, וגם המות היא טובה מאד – בראשית רבה ט – ואף 
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שטובה זו למעלה מהשגת שכלנו. ולכן יש לשבות משלימות תורה וגמ"ח, מפני השלימות 

שיש במיתה( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא א 

ברכות יח, א – המשמר את המת אע"פ שאינו מתו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה וכו' 

מאי טעמא? חוששין לעכברים – )הכבוד המוסכם שאנו נותנים לגופו של אדם במותו, ללמד 

שאין הגוף בהפעילו על השכל רק מקסם כזב ]כדעתם של הפילוסופים[ כי אם היא יצירה 

מוגבלת המביאה טובה רבה כשהיא מודרכת ומדרכת ע"פ מדתה, א םיהיה לבו ישר וילך 

בדרכי התורה והצדק( – עין איה, שבת פ"א פסקא עד

ברכות יח, א – וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה – )ביאור הדימוי ביניהם( - עין 

איה, ברכות פ"ג פסקא ב

אררכות יח,  – הרואה המת ואינו מלוהו – )ע"י כבוד זה יתחנך האדם לתת ערך ויקר לפעוש

לות האדם בחייו, שאינם כלות כעשן. ועי"ז יזהר החי לכבד את ה' בפעולותיו. ועוד יחנכנו 

ההליכה ללוייה ש"נסיעת המות היא למעלה יותר רמה ממציאות חיי החומר"( - עין איה, 

ברכות פ"ג פסקא ג

ברכות יח, א – למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו – )הכבוד שיש לכבד את המתים 

הוא מפני שהם מיועדים לתחיית המתים, ומפני זה יש להם גם עכשיו מושג של כבוד( - עין 

איה, ברכות פ"ג פסקא ד

אררכות יח,  – צדיקים במיתתם קרויים חיים – )צדיקים מתעצמים בכל רגשותיהם ותשוש

קותיהם לדברים שאינם בנוים על הגוף, להשי"ת, לתורתו, לעם ישראל, לצדק ואמת. והם 

משקיפים על מקרי הגוף כדבר שהוא רק מצורף לעצמם. על כן מציירים עניני מיתה לאמיתה 

ואינם נחרדים ממנה יותר מדאי( - עין איה, ברכות פ"ג פסקאות ה-ו

ברכות יח, א – הוא ירד והכה את הרי – )מי שלא בא לתכלית מעלת הגבורה בהנהגת עצמו, 

לא יוכל להנהיג עם שלם( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא ט

בררכות יח,  – הרשעים גם בחייהם קרוים מתים – )עיקר החיים הוא הרגשת הכחות הנפש

שיים. אבל הרשעים שנפלו בתשוקות חומריות, אין כחותיהם הרוחניים יוצאים מן הכח אל 

הפועל, ולכן נחשבו למתים( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא י

ברכות יח, ב – הרשעים גם בחייהם קרוים מתים - )ע"י אמונה גדולה ואהבה רבה נוריד 

אליהם טל של תחיה( - אורות ע )יז(; שמונה קבצים קו"א רכח

ברכות יח, ב – ידע אבון בהאי צערא? כו' בצערא דידה וידעי, בצערא דאחריני לא ידעי - עין 

איה, ברכות פ"ג פסקאות יא-יב

ברכות יח, ב – והקניטתו אשתו והלך ולן בבית הקברות – )כלומר עסק בדברים מעשיים, 
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ולא בהשגות גדולות בסודות אלהיות( - עין איה, ברכות פ"ג סוף פסקא יד

ידיעה זאת( - עין איה, ברכות פ"ג  – )ביאור  יח, ב – מה שמעת מאחורי הפרגוד  ברכות 

פסקא יג

ברכות יח, ב – תשדר לי מסרקאי וגובתא דכוחלא – )הרגשת ההוד והיופי הוא כח נפשיי, 

אינו בא מהגוף ומקריו( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא טו

ברכות יח, ב – דילמא דומה קדים ומכריז – )נקרא "דומה" מפני כח המדמה שהוא יסוד 

והכנה לכח השכלי( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא טז

ברכות יח, ב – בעינא אבא וכו' אבא בר אבא- )בהשגות מתחילים בכולל, ואח"כ מגיעים 

לפרטים( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא יז

בררכות יח,  – כל הנך שני דלא סליקת למתיבתא דרבי אפס – )מי שמעוכב מהשגות שכש

ליות מפני איזה פגם מוסרי, אפשר להועיל לו ע"י תפילת הצדיק וגזירתו( - עין איה, ברכות 

פ"ג פסקא יט

ברכות יח, ב – מניין למתים שמספרים זה עם זה – )ביאור הפלוגתא אם המתים יודעים או 

אינם יודעים( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא כא

ולא  ואיכא דאמרי דידעי  ידעי,  וכו' איכא דאמרי דלא  ברכות יט, א – המספר אחר המת 

איכפת להו – )מעלה שיש בכל צד של הפלוגתא( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא כב

ברכות יט, א – ההוא דאשתעי וכו' ונפל קניא מטללא ובזעא לארנקא דמוחיה – )המוח הוא 

מקום השכל, והקרום הוא מצמצמו ומקיפו, להורות כי שלימות האדם לצמצם מחשבותיו 

ולא ישלחם לחפשי, והוא להקנות לו המדה הטובה לחוס על כבוד קונו, שלא יחקור במופלא 

ממנו. והמבזה ת"ח לאפיקורוס נחשב( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא כג

ברכות יט, א - כל המספר אחר מטתן של ת"ח -  עין איה, ברכות פ"ג פסקא כד; עולת 

ראיה ח"ב עמ' קנג

ברכות יט, א – ת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום – )עת התגברות הטרדות 

והדברים המאפילים על השכל, נקרא "לילה". אבל תיכף כשחוזר לאור התורה הנקרא "יום" 

ודאי עשה תשובה( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא כה

ברכות יט, א – בכ"ד מקומות בית דין מנדין על כבוד הרב וכולן שנינו במשנתנו – )טעם 

שזה נרמז דוקא במשנה, וטעם מספר כ"ד( – עין איה, ברכות פ"ג פסקא כו; ביאורי הראי"ה 

עמ' קפ-קפב

ברכות יט, א – נפק דק ואשכח תלתא – )ביאור שלשה סוגים אלו, ראשי ההשחתות כוללות( 
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- עין איה, ברכות פ"ג פסקאות כז-כח

ברכות יט, א – עקביא בן מהללאל, חכמה וטהרה ויראת חטא – )ביאור גדולת המדות האלו( 

- עין איה, ברכות פ"ג פסקא כט

ומדוע להתרחק  דוקא סקילה?  )מדוע   – ארונו  את  סוקלין  ומת  – המתנדה  יט, א  ברכות 

ממושב הרשעים( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא ל

חוני המעגל -  עין איה, ברכות פ"ג פסקא לא

ברכות יט, א – שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל – )האדם בחיבורו עם הכלל, 

נמצא במציאות חזקה יותר מאשר כשהוא רק לעצמו( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא לב

ברכות יט, א – אל יפתח אדם פיו לשטן - עין איה, ברכות פ"ג פסקא לג

ברכות יט, ב – המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק – )המושכלות האמתיות חשובות 

יותר מאשר ההשגות המפורסמות ]כמו כבוד הבריות[( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא לד

ברכות יט, ב – גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה – )מפני כבוד שמים, גדול 

כבוד כל הבריות וכל היצורים. וזה גם מביא לענוה( – מדות הראי"ה, עמ' פא, כבוד, פסקא א

ברכות כ, א – קמאי דמתרחיש להו ניסא – )הפילוסופיה טוענת שיש דברים הנמנעים. אבל 

ההשקפה הפנימית מלמדת שהקב"ה הוא כח-יכול( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא לה

ברכות כ, א – כי הוה שליף חד מסאניה אתי מיטרא – אורות הקדש ח"ג נג; שמונה קבצים 

קו"ח רלג

ברכות כ, א – רב גידל, יתיב אשערי דטבילה וכו' דמיין באפאי כי קאקי חיורי – )יש הנהגה 

שווסרית הראויה לאיש ישר בינוני. אבל מי שהתרומם להעלות חושיו וכח ציורו למעלה שכ

לית, הוא הגיבור והחסיד עליון שמבחין בכל דבר רק מצד החכמה( - עין איה, ברכות פ"ג 

פסקא לו

ברכות כ, א – אין עין רעה שולטת בהם – )שתי סגולות, כיצד צדיקים ניצולים מזה( – עין 

איה, ברכות פ"ג פסקא לז; ביאורי הראי"ה עמ' קנה-קנו )עוד עיין עין איה, ברכות פ"ט 

פסקאות סב-סג(

ברכות כ, א – אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטה ביה עינא בישא וכו' בן פורת יוסף וכו' 

וידגו לרוב - עין איה, ברכות פ"ט סוף פסקא סב

ברכות כ, ב – אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' הרי אתה נושא פנים לישראל? – )מפני 

מדת הכרת הטובה שיש בישראל( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא לח
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ברכות כ, ב – אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' הרי אתה נושא פנים לישראל? – )מפני 

שאינם עושים לעיקר הנאת עצמם, כי אם כבודו של ה'( – מדבר שור, דרוש ה, עמ' מח-מט; 

פניני הראיה, עמ' 270

ברכות כא, א – ברכת המזון לאחריה מן התורה וכו' ברכת התורה לפניה מן התורה – )יש 

שאאכילה ב' תועליות. ההנאה מהאכילה, ְוֶהְמֵׁשְך ִחיּות האדם. כיון שהשני הוא העיקר, מבר

כים מהתורה בעת העיכול. כן בלימוד תורה יש ב' תועליות. סגולת קדושת התורה, והרחבת 

הידיעות כיצד עלינו לנהוג. כיון שהראשון הוא העיקר, מברכים עת שנגשים ללמוד, ולא 

אחרי הלימוד שהשיג אז את הידיעה( – עין איה, ברכות פ"ג פסקא לט; ביאורי הראי"ה עמ' 

תקז-תקח

ברכות כא, א – ברכת התורה וכו' "כי שם ה' אקרא, הבו גודל לאלהינו" – )צ"ע הרי מברכים 

ברכה זו )ברכות יא ע"ב( גם על לימוד תלמוד ומדרש שהם רק סברותיהם של חכמים? אלא 

כל אלו גם הם דבר ה', כי כך הוא טבע התורה. ובזה נותנים "גודל לאלהינו" להכיר שהכל 

הוא  דבר ה' הפועל על רוחותיהם של לומדי התורה( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קצט  

ברכות כא, ב – כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה – )כל זמן שיחשוב האדם רק 

להשלים את עצמו, אפילו בשלימות רוחנית, אין זה בכלל קדושה, כי סוף כל סוף יש בזה 

גם אהבת עצמו. אלא קדושה היא להשלים את הכלל( – עין איה, ברכות פ"ג פסקא מ; עולת 

ראיה ח"א רעא-רעב; ביאורי הראי"ה עמ' קכט

ברכות כב, א – פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלים טומאה – בחכמות העולם, 

נוטה האדם מן דרך האמת מפני רגשי לבו ונטיה מזגית. אבל לא כן חכמת התורה( - עין 

איה, ברכות פ"ג פסקא מא

ברכות כג, א – שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים וכו' הוי קרוב לשמוע דברי חכמים 

וכו' ואל תהי ככסילים וכו' כי אינם יודעים לעשות רע – )כלומר תתקן תכונותיך הטבעיות( 

- עין איה, ברכות פ"ג פסקאות מב-מה; ]פירוש אחר[ פניני הראיה, עמ' 428-431

ברכות כג, א – שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפילה – )גם כשתגיע למעלות גדולות 

עין איה, ברכות פ"ג   - בדרכי השלימות, אל תזניח לשמור על דקדוק המעשים הקטנים( 

פסקא מו

ברכות כד, א – למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים? – )גם האדם הנושא 

עין לנשגב בהדר טבע של אשת חן, עלול הוא להיגרר אל רגש תאוה בזויה( - עין איה, ברכות 

פ"ג פסקא מז

ברכות כד, א – כל המסתכל באצבע קטנה וכו' באשתו ולקריאת שמע – )לטהרת הרעיונות 

צריכים להשמר מהסתערות החושים. והיא ע"י ג': שוק, קול, ושיער( - עין איה, ברכות פ"ג 
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פסקא מט

ברכות כד, א – התולה תפיליו – )כלומר אין ענין התפילין מוטבע בעצמותו, ואינו שומר על 

כבודם כאיתן הטבע( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא נ

ברכות כד, ב – העולה מבבל לא"י עובר בעשה – )יסוד התמימות והחסידות היא ששלימותו 

של אדם יחידי לא יתפוש מקום לעומת החשק לשלימות הכלל. וסבר ר' יהודה שאין ליחיד 

שדדרוש שלימותו כל עוד עם ישראל לא זכו לשלימותם. אבל לא כמהו סברו כל צדיקי הדו

רות( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא נא

ברכות כד, ב – דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר בלאו – )גם כאשר ישראל גלה 

מארצו, עליו לדעת גדולת עצמיות לאומיותו אשר שם ה' נקרא עליו. בבבל נוסדו הישיבות 

שהפיצו תורה. לכן אף אדם פרטי שכבר השתלם, כל עוד האומה לא השתלמה, צריך שלא 

יטושטש ההמשכה של תורה לתקן את כלל ישראל בגלותם( – עין איה, שבת פ"ג פסקא ב

ברכות כד, ב – היה עומד בתפלה ובקש להתעטש וכו' גלוי וידוע לפניך חרפתינו וכלימתנו 

בחיינו )שינויים רעים במהלכי טבע הגוף רובם הם מפני פשיעת האדם בעצמו בנטותו אחרי 

החושים יותר מדאי וזאת היא חרפה וכלימה. וצריך האדם לצייר בדעתו שמפני נטייתו זאת 

הוא היה מנוע מלהתפלל( – עין איה, ברכות פ"ג פסקא נב; ביאורי הראי"ה עמ' קמא ]עוד 

עיין פירוש עמוק כיצד השכל מתרחק מריח הרע - פנקסי הראיה ח"ג עמ' ל-לג[ 

ברכות כד, ב – היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא קריאת שמע, ולא עוד אלא שאם 

היה קורא ובא פוסק – )ביאור הרע שיש בהריחו ריח רע( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קכב

ברכות כד, ב – היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא קריאת שמע – )טעם סודי לאיסור 

דברי תורה במקום הטינופת( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קמו

ברכות כד, ב – לא פסק מאי? ]והביאו ג' מקראות( ואם פסק מה שכרו? ובדבר הזה תאריכו 

ימים – )ביאור מה הוסיף כל אחד משלשת הפסוקים( - עין איה, ברכות פ"ג פסקא נג-נד

ברכות כו, א – תפילות אבות תקנום, כנגד תמידין תקנום – )יש צד בתפילה לתיקון הפרט, 

וזה נעשה ע"י האבות בטרם היו כלל ישראל. ויש צד כללי, וזה כנגד תמידין( – עין איה, 

ברכות פ"ד פסקא א

ברכות כו, א – תפילות אבות תקנום, כנגד תמידין תקנום – )מעלתו הגדולה של קרבן תמיד( 

– עולת ראיה ח"א עמ' תז-תח

ברכות כו, ב – אברהם, המקום אשר עמד שם, יצחק הלך לשוח, יעקב ויפגע במקום – )ביאור 

ג' המושגים( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא ב; הקדמה לח"א של עולת ראיה, עמ' טז פסקא ו

ברכות כז, ב – המתפלל אחורי רבו, והנותן שלום לרבו, והמחזיר שלום לרבו וכו' – )ביאור 
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הקלקולים שיש בכל פרט ופרט( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא ג

ברכות כז, ב – תפילת ערבית רשות או חובה – עין איה, ברכות פ"ד פסקא ד ]ופירוש אחר 

לזה, עיין עולת ראיה, ח"א עמ' תט[

בררכות כז,  – המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש – )ויכוחים בתורה, שניהם צודש

קים. ולא יוצאים למלחמת תגרה לאבד את הדיעה הנגדית, אלא למלחמת מגן להציל הדיעה 

שאתה מחזיק בה( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא ה

ברכות כז, ב – אמר להם ר"ג כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אל ר' יהושע לאו – )ביאור 

כיצד ר' יהושע אמר דבר אמת( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא ו

ברכות כז, ב – יכול החי להכחיש את המת – )כוונתו בענין דעתהחכמים הקדמונים( – עין 

איה, ברכות פ"ד פסקא ז

בררכות כז,  – תא נעבריה – )נקודת הויכוח בין ר"ג וחכמים, מה עדיף, ערך הנשיאות כמש

רכז הכלל, או כבוד ת"ח פרטיים( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא ח

ברכות כז, ב – נוקמיה לר' עקיבא, לית ליה זכות אבות – )טעם פסול זה( – עין איה, ברכות 

פ"ד פסקא י

ברכות כז, ב – אמר להו איזיל ואימליך באינשי ביתי – )מנהיג הציבור צריך להיות מסור 

לזה בכל נפשו, ומצבו הפרטי יהיה בטל, ויהיה שקוע בעניני הציבור( – עין איה, ברכות פ"ד 

פסקא יב

ברכות כח, א – לישתמש אינש יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר – )אף אם יעבירוהו 

ממשרתו, וכבודו בקלון ימיר, אבל היתרון להנהיג כלל עם ה' הוא שלימות גדול, ואין לחוש 

אם יהיה רק לזמן קצר( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא יג

ברכות כח, א – לית לך חיורתא – )ע"י הדר הזיקנה, תתקבל יותר אצל העם ההנהגה הטובה. 

וגם זיקנה מורה על מדת הרחמים( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא יד

ברכות כח, א – כל ת"ח שאין תוכו כברו – )נקודת המחלוקת בענין זה בין ר"ג וחכמים( – עין 

איה, ברכות פ"ד פסקא טו

ברכות כח, א – ד' מאות ספסלים, או ז' מאות – )במה תלוי מספר זה( – עין איה, ברכות 

פ"ד פסקא טז

ברכות כח, א – חצבי חיורי דמליין קיטמא – )המשל בזה( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא יז

ברכות כח, א – תנא עדיות בו ביום נשנית – )להורות המעלה של ריבוי התלמידים( – עין 

איה, ברכות פ"ד פסקא יח
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ברכות כח, א – אוי לו לדור שאתה פרנסו ]ובגירסת עין יעקב יש הוספה: ואוי לה לספינה 

שאתה קברניטה[ – )ביאור הנמשל של שני מושגים אלו( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא כב

ברכות כח, א – אמר לו נעניתי לך, מחול לי. לא אשגח ביה – )טעם שר' יהושע לא מחללו( 

– עין איה, ברכות פ"ד פסקא כג

ברכות כח, א – מאן דלבש מדא וכו' א"ל ר' עקיבא לרבנן טרוקו גלי דלא ליתו עבדי ר"ג 

ולצערו לרבנן – )הנמשל של "מדא". ונימוק של ר' עקיבא נגד פיצול סמכויות הנשיא. וענין 

ב' שבתות לר"ג ושבת אחת לראב"ע( – עין איה, ברכות פ"ד פסקאות כד-כה

ברכות כח, א – ר' זירא כי הוה חליש מגירסיה וכו' ואקבל אגרא – )מדוע חיזק את עצמו 

בציפייה לקבל שכר( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא כז

אררכות כח,  – מה מקום לתפילה זו? וכו' יהי רצון וכו' שלא יארע תקלה וכו' שאנ ומשש

כימים והם משכימים וכו' שהם עמלים ואינם מקבלים שכר – )מדוע שאלו דוקא על תפילה 

זו? וביאור פרטי הבקשה( – עין איה, ברכות פ"ד פסקאות כח-לא; עולת ראיה, ח"א עמ' 

שמב-שמד ]עיין דברי רצי"ה, עולת ראיה ח"ב עמ' תעו[

ברכות כח, ב – ולא שמת חלקי בין יושבי קרנות – הסכמות ראי"ה, סי' עה עמ' צב-צה

ברכות כח, ב – כשחלה ר' אליעזר וכו' למדנו ארחות חיים וכו' וכשאתם מתפללים דעו לפני 

מי וכו' ומנעו בניכם מן ההגיון – עין איה, ברכות פ"ד פסקא לב

ברכות כח, ב - דעו לפני מי אתם מתפללים – עין איה, ברכות פ"ד פסקא לב, ד"ה וכשאתם 

מתפללים; עולת ראיה ח"א רסג

ברכות כח, ב – ומנעו בניכם מן ההגיון – אל תעסיקו שכלכם בעת טל ילדותכם בענינים 

מופשטים שאין להחיים עסק בהם - עין איה, ברכות פ"ד פסקא לב

ברכות כח, ב – וכשחלה רבן יוחנן בן זכאי וכו' נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק )ביאור 

כל כינוי( – עין איה, ברכות פ"ד פסקאות לג-לה

ברכות כח, ב – אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם 

כועס עלי וכו' – )ביאור המונחים( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא לו

ברכות כח, ב – יהי רצון שתהא מורא עליכם כמורא בשר ודם – )למרות שיש ציורים רבים 

בגדולת השי"ת אבל צריכים להיות קבועים בנפש באותו חוזק של הדברים החושיים( – עין 

איה, ברכות פ"ד פסקא לז

ברכות כח, ב – והכינו כסא לחזקיה מלך יהודה שבא וכו' פנו כלים מפני הטומאה – )חסרון 

שווא שמנהיג האומה אינו פועל להשלמת צרכיה הגשמיים. אבל אם נמנע מפני צרכיה הרוח
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ניים, וכמו שעשה חזקיהו, שבח הוא( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא לח

ברכות כח, ב – פנו כלים מפני הטומאה – )קשר בין מאמר זה לבין בקשתו את יבנה וחכמיה, 

ובטחונו שע"י זה ישוב הכל לטובת ישראל( – הסכמות ראיה, סי' מ' עמ' 45-46

בררכות כח,  – הסדיר י"ח ברכות על הסדר – )גם לדברים רוחניים יש סדר( – עין איה, ברש

כות פ"ד פסקא לט; עולת ראיה ח"א עמ' רסח ]עיין שם תוספת חשובה על ג' חלקי התפילה[

ברכות כח, ב – אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? 

ירד שמואל הקטן ותקנה – )מדוע דוקא שמואל הקטן? כי הוא זה שאמר "בנפול אויבך אל 

תשמח" ולא שרתה בלבו שנאה אפילו לשונאי נפשו, ורק רצה תכלית הטב האמתי הכללי( – 

עין איה, ברכות פ"ד פסקא מ; עולת ראיה ח"א רעז-רעח ]דברים נוספים[; ביאורי הראי"ה 

עמ' שסב-שסג

ברכות כח, ב – כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? - )כי צריכים לאדם שהוא נקי 

מכל מדה של שנאה( – אגרות-ב תקנה )קפז(

ברכות כח סוף ע”ב – לשנה הבאה שכחה והשקיף בה ב' וג' שעות – עין איה, ברכות פ"ד 

פסקא מא; עולת ראיה ח"א עמ' רעח

ברכות כט, א – גמירי, טבא לא הוי בישא – עין איה, ברכות פ"ד פסקא מב

ברכות כט, א – הני שבע דשבתא כנגד מי, הני ט' דראש השנה כנגד מי, הני כ"ד דתעניתא 

כנגד מי – עין איה, ברכות פ"ד פסקאות מג-מה; עולת ראיה ח"ב עמ' של

בררכות כט,  – העושה תפלתו קבע, אין תפילתו תחנונים - )עיין אבות ב – "אל תעש תפיש

לתך קבע אלא רחמים ותחנונים" – כמה שהאדם משער צרכיו ועניניו, עוד לא הגיע להבנה 

במלואה של הצורך לי"ח ברכות אלו. ולכן אין לקבוע נחיצותם רק לפי צרכיו הפרטיים( 

– עולת ראיה ח"ב עמ' קסו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' רכד-רכה; עוד עיין עולת ראיה 

ח"א עמ' תח 

בלשון  אומרה  מי שאינו  כל  עליו כמשוי,  דומה  כל שתפילתו  מאי קבע?   – כט, ב  ברכות 

תחנונים, כל שאינו יכול לחדש בה דבר – עין איה, ברכות פ"ד פסקאות מו-מח; הקדמה של 

עולת ראיה, עמ' יד-טו פסקא ג 

ברכות כט, ב – כל שאינו יכול לחדש בה דבר וכו'. אמר ר' זירא מסתפינא דלא מטרידנא – 

)חשש בן יימשך אל המושכלות יותר מדאי ויפגום ברגש הלב הפנימי( – עין איה, ברכות פ"ד 

פסקא מח; ביאורי הראי"ה עמ' ריב

בררכות כט,  – כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה - )כי בעת זריחת חמה מכיר האדם המש

תבונן בחסדי ה' ונפלאותיו. וכן בשקיעת החמה( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא מט; ביאורי 
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הראי"ה עמ' ריב-ריג; עולת ראיה ח"א עמ' תח )בשינויים(

ברכות כט, ב – לייט עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה – עין איה, ברכות פ"ד 

פסקא נ; עולת ראיה ח"א עמ' תט

)"העוברה   – וכו' בכל פרשת העיבור  ולסטים  גדודי חיה  – המהלך במקום  ברכות כט, ב 

סובלת צער ההריון. אמנם כל הצער הוא לתכלית השמחה של לידת הילדים המשמחים לב 

ההורים. כן כל הצרות הבאות על ישראל הם ודאי לתכלית טובה ונעלה"( - עין איה, ברכות 

פ"ד פסקא נא-נב

ברכות כט, ב – המהלך במקום גדודי חיה ולסטים וכו' ר' יהושע אומר: שמע שועת עמך 

ישראל – )ראוי לשתף בבקשתו את כלל הציבור, ולכן מזכיר שארית ישראל( – עין איה פ"ד 

פסקא נא; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כט פסקא ט

ברכות כט, ב – לא תרתח ולא תחטי, לא תרוי ולא תחטי וכו' המלך בקונך – עין איה, ברכות 

פ"ד פסקא נג; עולת ראיה ח"א עמ' תא-תב ]בפסקא נ"ד כתב: "שיחשוב האדם דרכיו לפי 

מצבו ביראת ה' ולפי ערך הנסיונות שאפשר שיזדמנו לו בדרכו. שאם יצייר שיוכל לעמוד 

בהם, יצא. ואם לאו, יחדל"[

ברכות כט, ב – לעולם לישתף אינש נפשיה בהדי ציבורא – )מדוע יחדו חז"ל מאמר זה רק 

לענין תפילת הדרך? אלא הנמצא בדרך נפרד מהיישוב והוא לבד. ומתוך כך הוא מכיר את 

הצורך להצטרף אל הכלל( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' עט; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קח

ברכות ל, א – רב חסדא אמר מעומד, רב ששת אמר אפילו מהלך – )הרעיון של עמידה ושל 

הליכה( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא נד

ברכות ל, א – סומא שאינו יכול לכוין את הרוחות – עין איה, ברכות פ"ד פסקא נה; עולת 

ראיה הקדמה לח"א, עמ' ל פסקא יב

ברכות ל, א – נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד – עין איה, ברכות פ"ד פסקא 

נו; עולת ראיה ח"א עמ' רסב

ברכות ל, ב – כמה ישהה בין תפלה לתפלה? כדי שתתחונן דעתו עליו )בצרכי היחד( כדי 

שתתחולל דעתו עליו )בצרכי הרבים( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא נז; ]ופירוש אחר, עיין 

עולת ראיה ח"א עמ' רנו[

ברכות ל, ב - לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל 

– )אם יתפלל בלי לכוין, עבירה בידו של ברכות לבטלה( – מצות ראיה, א סעיף ד, עמ' ד-ה

שררכות דף ל, ב - לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפ

לל – )לא רק בתפילה הקבועה, ששם יש חשש שהפה של האדם יגיד מלים רק מתוך ההרגל 
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ובלי כוונתו לבו, אלא גם בתפילה שלא במטבע קבוע והאדם מחדש המלים לפי דעתו, אם 

אין לו ישוב הדעת ביראת ה' אל יתפלל( – טוב ראיה, על ברכות יב ע"ב "כל שאפשר לו 

לבקש רחמים על עברו"; טוב ראי, פסקא קז, עמ' קמד 

ראש"  כובד  הביטוי  )ביאור   – ראש  כובד  מתוך  אלא  עומדין להתפלל  אין   – ל, ב  ברכות 

שהמושגים שיש בשכלו מפני כובד משקלם כאילו שקעו והגיעו עד ללבו, ושום רוח מצויה 

מתאוה וכבוד יזיזו אותו מהם, וינהג בהם בפועל( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא א; ביאורי 

הראי"ה עמ' רנה-רנו, רנט

ברכות ל, ב – חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת – עין איה, ברכות פ"ה פסקא א; עולת 

ראיה, ח"א עמ' שיח-שיט

וכו' ביראתך; השתחוו לה' בהדרת  ואני ברוב חסדך  וכו';  נפש  והיא מרת   – ל, ב  ברכות 

קודש, בחרדת קודש; עבדו את ה' ביראה )הבדלי פירושים לפי ארבעה פסוקים אלו( – עין 

איה ברכות פ"ה פסקאות ג-ו

ברכות ל, ב – וגילו ברעדה – )מפני שהיה אפשר לפרש שהעיקר היא רעדה אלא יש לצרף 

לה גילה, לכן תיקן טעות זו ולימד שהעיקר היא גילה ויש לצרף לה כובד ראש( – עין איה 

ברכות פ"ה פסקא ז

ברכות ל, ב – וגילו ברעדה - )מפני הצער הגדול המקיף כל מרירות החיים, גם מפני הצער 

שלל אומתנו על אסונה ושברה הגדול, יחלק האדם שעותיו, ועת לכל חפץ. כל רגש בעתו וב

זמנו ]הערת המלקט: בעת תיקון חצות, ובעת תחנונים בתפילה על עם, ישראל, בעת אמירת 

"על נהרות בבל" לפני ברכת המזון[( – ביאורי הראי"ה, עמ' תקלג-תקלה

ברכות ל, ב – אנא תפילין מנחנא – )סגולת מצות תפילין( – עין איה ברכות פ"ה פסקא ח

ברכות לא, א – אייתי כסא דמוקרא בת ת' זוזי – עין איה ברכות פ"ה פסקא יד

ברכות לא, א – לישרי לן מר, אל ווי לן דמיתנן – )ישכיל אדם וידע שאפילו על המות אין 

להתעצב, כי אם להשתדל להשלים תכלית החיים כראוי( – עין איה ברכות פ"ה פסקא טו 

– )ראוי לאדם להשכיל שאין  ברכות לא, א – אסור שאדם ימלא שחוק פיהו בעולם הזה 

שלמותו נגמרת כי אם כשתשלם האנושות כולה ע"י ישראל בגדולתן, וימלא הארץ דעה את 

ה'( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא טז

ברכות לא, א – אסור שאדם ימלא שחוק פיהו בעולם הזה – )מפני הצער הגדול המקיף כל 

מרירות החיים, גם מפני הצער של אומתנו על אסונה ושברה הגדול( – ביאורי הראי"ה, עמ' 

תקלג-תקלה

ברכות לא, א – אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, שחוק, שיחה, קלות ראש, דברים 
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בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה – )החסרון שבכל אחד ואחד מהם( – עין איה ברכות פ"ה 

פסקא י; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כט, פסקאות י-יא

ברכות לא, א – וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך, שיחה, שחוק, קלות ראש, דברים בטלים 

– )למרות שלכאורה ענינים אלו הם לצורך ההתחברות, ראוי להכיר את ערכם השפל. אלא 

מתוך דבר הלכה, לאות שהיא תכלית כל התחברות וריעות( – עין איה ברכות פ"ה פסקאות 

יא-יב

ברכות לא, א – אלוייה לרשב"א וכו' בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם –)מעלתם 

של דורות הראשונים, ששלימותם היתה ע"פ גבורת הרוח( – עין איה ברכות פ"ה פסקא יג 

ברכות לא, א – המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים, תכין לבם תקשיב אזנך – )וזה בנוסף 

לכונה לפירוש המלים( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא יז; עולת ראה, הקדמה לח"א עמ' ל 

סוף פסקא יא

ברכות לא, א – מנהגו של ר' עקיבא וכו' וכשהיה מתפלל בינו אדם מניחו בזוית זו וכו' – 

)מדוע לא נהג כשהיה עם הציבור, כמו שנהג כשהיה לא עם הציבור( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא יח; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כח פסקא ח

)"שתקבע פעולת התפלה בעיקר   – קולו בתפלתו  להגביה  – מכאן שאסור  ברכות לא, א 

עצמיותה בפנימיות נפשו לו לבדו וכו' בלי שום רצון של התפארות והזדיינות אצל בני אדם, 

רק חה' לבדו חוקר לב ובוחן כליות( – עולת ראיה, ח"א עמ' רסה

ברכות לא ע”א וע”ב – וחנה היא מדברת על לבה וכו' רק שפתיה נעות וכו' ויחשבה עלי 

לשכורה וכו' מכאן להרואה דבר שאינו הגון בחברו שחייב להוכיחו וכו' ותען חנה לא אדוני 

וכו' מכאן לחושדין אותו בדבר וכו' אל תתן את אמתך לפני בת בליעל וכו' ויען עלי ויאמר 

לכי לשלום – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות יט-כו; עולת ראיה, ח"א עמ' רסג-רסה

ברכות לא, ב – מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו – )לא מפני לסלק צערו, אלא 

שההשיב רגש הכבוד לעולם. כי כשיש תחושת הכבוד, לא יחטאו בני אדם. ובזה שיחזק תחו

שת הכבוד אדם זה משתתף בתיקון הכללי. ולכן גם איש המעלה ינקה את עצמו מהחשד( 

– עין איה, ברכות פ"ה פסקא כד

ברכות לא, ב – מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות – )ביאור 

שם צבאות( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא כז

ברכות לא, ב – אמרה חנה וכו' אלך ואסתתר – )החילוק בין אם היתה עקרה נפקדת, לבין 

מאן דאמר אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא כח

בררכות לא,  – אם היתה עקרה נפקדת או אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח )ביאור הפש
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לוגתא( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא כח

ברכות לא, ב – בעני אמתך, ג' אמתות הללו למה? נדה, חלה והדלקת הנר – עין איה ברכות 

פ"ה פסקא כט

ברכות לא, ב – גברא בגוברין – )שתלד איש מנהיג הכולל כשרונות רבים הנצרכים לעם( – 

עין איה ברכות פ"ה פסקא ל

ברכות לא, ב – זרע שימשח שני אנשים – )מלך שיטפל בצרכי ההוה של ישראל, כמו שאול. 

ומלך שגם יטפל בעניני הנצח של ישראל כמו דוד( – עין איה ברכות פ"ה פסקא לא

ברכות לא, ב – זרע ששקול כשני אנשים, משה ואהרן )משה לחזק את הסיבות, ואהרן להביא 

אל התכלית( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא לב

ברכות לא, ב – זרע שמובלע בין אנשים – )כדי להשפיע על הדור מוכרח שיהיה המשפיע 

קרוב במעלתו אל הדור. על כ ןויתרה חנה על שלימות שמואל ובקשה שיהיה מובלע ביניהם( 

– עין איה, ברכות פ"ה פסקא לג )עוד עיין להלן פסקא נא(

ברכות לא, ב – אני האשה הנצבת וכו' אסור לישב בתוך ד' אמות של תפלה – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא לד; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כז-כח פסקא ז

ברכות לא, ב – מורה הלכה בפני רבו היה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא לה

ברכות לא, ב – מדברת על לבה, על עסקי לבה – )אין שום מקרה נמצא. כל נברא מיועד 

להשלים תפקידו, ואם חסר לו זה או מפני חטא קדום או כדי להעיר אותו לתפילה. אבל הכל 

בהשגחת ה'( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא לו

ברכות לא, ב – כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו וכו' ליתיב תענית לתעניתא – 

עין איה, ברכות פ"ה פסקאות לז-לח

ברכות לא, ב – תענית חלום – )מפני מה באים לו לאדם חלומות מבעיתים, ומדוע תיקונם 

הוא רק בו ביום( – עין איה, שבת פ"א פסקא לח

ברכות לא, ב – חנה הטיחה דברים כלפי מעלה וכו' אליהו הטיח דברים כלפי מעלה וכו' 

מניין שחזר הקב"ה והודה לו לאליהו – )צד לשם שמים שיש בזה( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקאות לט-מ, מב

ברכות לב, א – אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם – )טעם נפרד לכל פסוק( – 

עין איה, ברכות פ"ה פסקא מא

ברכות לב, א – אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם – )הקב"ה הטביע באדם נטיה 

יודע ה' כי בסילוק יצר זה, רצוננו לעשות רצון  לחומריות, ולכן עבודה קשה לפניו. אבל 
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אבינו שבשמים" ]ע"פ ברכות יז, א[( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' מו-מז, עג )ענין שעיר לעזאזל(

ברכות לב, א – אל תקרי אל ה' אלא על ה' – עין איה, ברכות פ"ה פסקא מב 

ברכות לב, א – שהשפעת לישראל עד שאמרו די – )יכיר האדם שאין תכלית ההצלחה לו 

לומר שהשיג כל השלמות הראויה לו, כי אם שיהיה תמיד שוקק להוסיף שלמות( – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא מג

ברכות לב, א – אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן וכו' משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה – 

)עושר המופלג מביא לשרירות לב. שני מיני משל, לענין היצר הבלתי טבעי והיצר הטבעי( 

– עין איה, ברכות פ"ה פסקאות מד-מה

ברכות לב, א – משל לאדם שהיה לו בן וכו' מה יעשה הבן ולא יחטא? – )כי יחשוב הבן 

שלכך הוא נברא, וזה הוא סוף תכליתו( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא מו

"ואכל  ושכחת",  "ורם לבבך  וישבעו",  בישי, "כמרעיתם  זני  – מלי כריסיה  ברכות לב, א 

שששבע ודשן", "וישמן ישורון ויבעט" – )מה ההבדלים בין כל פסוק ופסוק, שלכן הביאו אר

בעתם( – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות מז-מט

ברכות לב, א – מניין שחזר הקב"ה והודה לו למשה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא נ

אררכות לב,  – לך רד, רד מגדולתך - )כי כבר אינו יכול להנהיגם אם ימשיך לעמוד במעש

לתו( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא נא )עוד עיין לעיל פסקא לג(

ברכות לב, א – מיד תשש כחו שלמשה – )כי חשב שיש חסרון בו מפני נפילת ישראל. ענה 

לו הקב"ה "הרף" כי מעלת עצמו היא כמו מקודם, והחסרון הוא רק מצד העם( – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא נב

ברכות לב, א – ועתה הניחה לי וכו' מלמד שתפסו משה – )ביאור מה תיקן משה( – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא נד

ברכות לב, א – ומה כסא של ג' רגלים – )ביאור זכות אבות. אע"פ שבפועל סרו הבנים, 

עדיין מדות טובות טבועות בהן מפני ירושת האבות, ואפשר שיתרפאו ממשובתם( – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקאות נה-נו

ברכות לב, א – ויחל משה, עד שהחלהו, עד שהפר לו נדרו, עד שמסר עצמו למיתה עליהם, 

החלה עליהם מדת רחמים, עד שאמר משה חולין הוא לך, עד שאחזתו אחילו – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקאות נז-סג

ברכות לב, א – וכל הארץ אשר אמרתי, אשר אמרת מיבעי ליה – )חז"ל גילו כאן שאין שינוי 

רצון אצל הבורא, אלא עוד בזמן שגזר הגזירה ידע כי משה יתפלל ויבטל הגזירה( – עין איה, 
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ברכות פ"ה פסקא סה

ברכות לב, א – אלו ואלו דברי תלמיד וכו' עכשיו מה אומר אליהם – )גילו כאן שאפילו 

בחירה היותר רעה מצד ישראל, לא תועיל לבטל עצת עליון ית"ש( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא סו )וכן עין איה, ברכות פ"ז פסקא ב, וכן עין איה שבת פי"ג פסקא א(

ברכות לב, א – מבלתי יכולת ה', יכול ה' מיבעי ליה וכו' תשש כחו כנקבה וכו' לפני ל"א 

מלכים – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות סז-סח

ברכות לב, א - מניין שחזר הקב"ה והודה לו למשה – )על כוחה של נבואה( – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא סט

ברכות לב, א – אמר לו הקב"ה החייתני בדבריך – )ביאור המושג( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא ע

ברכות לב, א – לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא עא; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' יד פסקא ב

ברכות לב, ב – גדולה תענית יותר מן הצדקה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא פא

ברכות לב, ב – גדולה תפילה יותר ממעשים טובים וכו' יותר מן הקרבנות – עין איה ברכות 

פ"ה פסקאות עב-עג; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' לב, פסקא טו

ברכות לב, ב – גדולה תפילה יותר מן הקרבנות – עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כד, פסקא 

א

ברכות לב, ב – כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו – )שאין אהבת הכלל נקנית באדם 

כי אם שילמד עצמו לאהבת כל פרט( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא עד

ברכות לב, ב – רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא – )מדרכי השלימות היא כניעת החומר. 

ובכל זאת אור נפשו יהי חזק ויגל כבודו בישועתו, כדברי הכוזרי שקדרות הנפש לא תוסיף 

שללימות. על כן ביום תענית ראוי להשיב שמחת הנפש ע"י קורת רוח של הדרת הטבע הכ

ללי, שהאור ובהירות הרקיע מביאים לצהלת הנפש( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא פב

ברכות לב, ב – מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא 

עה; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כג פסקא ז

ברכות לב, ב – רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא – עין איה, ברכות פ"ה פסקא פב

ברכות לב, ב – מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים 

-  – עין איה, ברכות פ"ה פסקא עו
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ברכות לב, ב – כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם – עין איה, ברכות פ"ה פסקא 

עז; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כב פסקא ו

ברכות לב, ב – כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא עח )עוד עיין עין איה ברכות פ"ט פסקא כג(

ברכות לב, ב – אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל – עין איה ברכות פ"ה פסקא 

עט; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כה, פסקא ב

ברכות לב, ב – ד' צריכים חיזוק – עין איה, ברכות פ"ה פסקא פ

ברכות לב, א – ותאמר ציון עזבני ה' וכו' אדם נושא אשה על אשתו ראשונה וכו' התשכח 

אשה עולה? וכו' הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות פג-פה; 

מדבר שור, דרוש יט, עמ' קפא

יד( – )שאלו חז"ל "היינו  ברכות לב, ב – ותאמר ציון עזבניה' ואדני שכחני )ישעיה מט, 

עזובה היינו שכוחה"? והראיה מתרץ( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רפח-רפט; פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' קכה, קכז

ברכות לב, ב – המתפלל צריך שישהה שעה אחת אחר תפלתו – )כדי שתתפשט פעולת 

התפלה גם על שאר יומו( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא פז; עולת ראיה ח"א עמ' שלג-שלד; 

ביאורי הראי"ה, עמ' קיד

ברכות לב, ב – חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת – עין איה, ברכות פ"ה פסקא פח

ברכות לב, ב – מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת - )המתרומם לרעיונות עליונים, בא 

לשורש התורה ואח"כ כשלומד פרטי התורה איננו דבר חידוש אצלו אלא כמו זכירה ממה 

שהיה כבר בכחו( – אורות התורה פ"ו פסקא ד

בררכות לב,  – מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת – )ביאור איך משש

תמרת, וביאור מפני מה אין חסידים אלו זקוקים לעסוק הרבה במלאכה( – עין איה, ברכות 

פ"ה פסקא פח

ברכות לב, ב – מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך ובא הגמון אחד – )ההפקרות שאדם 

איה,  עין   – הכללי(  המוסר  ליסוד  מאד  מזקת  ראויה,  במקום שאינה  לסכנה  עצמו  מפקיר 

ברכות פ"ה פסקא פט

ברכות לג, א – ערוד והיה מזיק את הבריות באו והודיעו לר' חנינא בן דוסא – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקאות צ-צא

ברכות לג, א – גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכה של חול, שניתנה בין שתי אותיות – עין 
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איה, ברכות פ"ה פסקאות צב-צג; עולת ראיה ח"א עמ' רעג-רעד

ברכות לג, א – וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו – )הטעם לזה כי יחשוב המקבל שאין 

מדת המשפט בעולם, ומשרישים בו נטיה להפקר( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא צד

ברכות לג, א – גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות – עין איה, ברכות פ"ה פסקא צה; עולת 

ראיה ח"א עמ' רלו 

ברכות לג, א – כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא צו

– עין איה,  גדולה היא  וכו' אין במילתה מיהא  גדולה נקמה?  ברכות לג, א – אלא מעתה 

ברכות פ"ה פסקאות צז-צח

ברכות לג, ב – האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו - )כי יש לעשות הטוב מפני 

הטוב, ולא מצד המיית הרגש( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 194

ברכות לג, ב – האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו – )כי האחדות המוחלטת של 

ה' גוזרת שהוא טוב לכל, לטובים ולרעים. וכאשר מייחסים רחמים רק למין אחד בלבד, יש 

בזה פגם( - עין איה, ברכות פ"ה פסקא צט

ברכות לג, ב – האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו – ]כתב רצי"ה בהקדמתו 

ל"עולת ראיה, עמ' י: "שנקבע לנו מפי קדשו של אאמו"ר הרב זצ"ל בחלוקי הגדרים שבין 

נבוכים'  ב'מורה  החילוק שבדברי קדשו של הרמב"ם  את  ביאר  הואיל  ותפלה. שכן  תורה 

בטעם מצות שילוח הקן שהוא משום צער בעלי חיים, לעומת סתם משנה בפרק חמישי של 

ברכות שנפסקה להלכה בחבורו הגדול בהלכות ברכות, שהאומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' 

משתקין אותו. כי באמת אין המשנה פוסלת כלל בהחלט את נתינת-הטעם הזו למצוה, אלא 

ניתן  כי הטעם הזה כשהוא לעצמו בודאי  פוסלת היא את הכנסתה לתוך מטבע התפילה. 

להאמר בתור הסברה אפשרית למצות ה', וכמו שהראה הגרע"ק איגר בגליון הש"ס לזהר 

פ' אמור, ולמדרש רבה פ' תצא. וכמו שיש מקום לכמה סברות ודעות בחקירת הבנתה של 

תורה, כן יש מקום לדעה זו במהלך דברי 'מורה נבוכים', ולא בתור החלטה שזהו טעמה של 

שממצוה, כי מי בא בסוד ה'?. אבל בתפילה אין מקום לסברות ודעות מסופקות ובלתי מוחל

טות. וכעין זה העיר גם התוספות יום טוב" עכ"ל לעניננו[

ברכות לג, ב – מודים מודים משתקין אותו – עין איה, ברכות פ"ה פסקא ק

ברכות לג, ב - ועל טוב יזכר שמך וכו' ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על 

הטובה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קא

ברכות לג, ב – מפני שמטיל קנאה במעשי בראשית וכו' מפני שעושה מדותיו של הקב"ה 
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רחמים ואינן אלא גזירות – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות קב-קג

ברכות לג, ב – ההוא דנחית קמיה דרבה, אמר אתה חסת על קן ציפור, אתה חוס ורחם עלינו 

כו' לחידודי לאביי הוא דבעא – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קד

ההוא דנחית קמיה דר' חנינא אמר האל הגדול הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ וכו' משל 

למלך שהיו לו אלף אלפים – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קה-קו

ברכות לג, ב - הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קז

ברכות לג, ב – אטו יראה מילתא זוטרתא היא? וכו' אין, לגבי משה – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא קח

ברכות לג, ב - אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר יראת ה' היא 

אוצרו – עין איה, שבת פ"ב פסקא קעה

ברכות לג, ב – הקורא את שמע וכופלה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קט

ברכות לד, א – ג' רובן קשה ומיעוטן יפה, ששאור, מלח, סרבנות – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא קי

ברכות לד, א – מעשה בתלמיד אחד וכו' כמה ארכן הוא זה וכו' כמה קצרן הוא זה – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקא קיא; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כה-כו פסקא ג

ברכות לד, א – כל המבקש רחמים על חברו אין צריך להזכיר שמו – עין איה ברכות פ"ה 

פסקא קכה; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' כו פסקא ד; שו"ת דעת כהן, סי' קלב, עמ' רמט

ברכות לד, א – אלו ברכות שאדם שוחה בהן – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קיב; עולת ראיה, 

ח"א עמ' רסו

ברכות לד, ב – הדיוט כמו שאמרנו, כהן גדול בתחילת כל ברכה וברכה, חלך כיון שכורע 

שוב אינו זוקף – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות קיג-קיד

 – ורגלים  ידים  פישוט  זו  ברכים, השתחוואה  על  כריעה  אפים,  על  קידה   – לד, ב  ברכות 

)ביאור רעיון שונה בכל אחד מהם( - עין איה, ברכות פ"ה פסקא קטו

ברכות לד, ב – אם שגורה תפילתי בפי - עין איה, ברכות פ"ה פסקא קטז; עולת ראיה, 

הקדמה לח"א עמ' כו, פסקא ה

בררכות לד,  – שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת וכו' בורא ניב שפתים וכו' לרש

חוק ולקרוב – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קטז; עולת ראיה, הקדמה לח"א, עמ' כו, פסקא ה

ברכות לד, ב – כל הנביאים לא נבאו אלא למשיא בתו לת"ח וכו' אבל ת"ח עצמם עין לא 
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ראתה אלהים זולתך – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכא

ברכות לד, ב – כל הנביאים לא נבאו אלא לימות המשיח – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קכ

ברכות לד, ב – כל הנביאים לא נבאו אלא לימות המשיח – )ביאור המחלוקת בין ב' הדיעות( 

– מדבר שור, דרוש כ"ה, עמ' רמ

ברכות לד, ב – כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה 

אלהים זולתך – עין איה, שבת פ"ו פסקא מז

ברכות לד, ב – אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד – עין איה, 

שבת פ"ו פסקא מו

ברכות לד, ב – אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה זולתך אלהים – עין איה ברכות פ"ה 

פסקא קיח

ברכות לד, ב – מקום שבעלי תשובה עומדין – אורות התשובה, יג פסקא יא; טו פסקא ח

ברכות לד, ב – לקרוב ולרחוק – עין איה ברכות פ"ה פסקא קיט

ברכות לד, ב – בעלי תשובה וכו' וצדיקים - )מי גדול ממי, יש בחינות שונות( – מדבר שור, 

דרוש כ', עמ' קצב; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעט

ברכות לד, ב – עין לא ראתה, זה יין המשומר בענביו – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכב

ברכות לד, ב – ושמא תאמר גן זה עדן, ת"ל ונהר יוצא – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכג

ברכות לד, ב – ר"ח שהלך ללמוד תורה אצל ר' יוחנן בן זכאי, וחלה בנו – עין איה, ברכות 

פ"ה פסקא קיז; עולת ראיה הקדמה לח"א עמ' כז פסקא ו

בררכות לד,  – כעבד לפני המלך, כשר לפני המלך – )הראשון יש לו יצר הרע וכובשו ]כתוש

ספת על מעלתו הקודמת[, והשני אין לו חפץ כי אם לדברים העליונים ומתענג בעבודתו בלי 

צורך מלחמה( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קצ

ברכות לד, ב – כעבד לפני המלך, כשר לפני המלך – )ר' יוחנן בן זכאי ראוי לנסים גלויים 

אבל אינו מבקש כדי שלא יתמעטו זכויותיו. אבל ר' חנינא מבקש בדרך הטבע, ועי"ז לא 

מתמעטים זכויותיו. ועוד כדי שלא יתקנאו המלאכים – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' 

קצח-קצט

ברכות לד, ב – אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות – עין איה ברכות פ"ה פסקא 

קכד; עולת ראיה, ח"א עמ' רנט-רס

ברכות לד, ב – חציף עלי מאן דמצלי בבקתא – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכו
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ברכות לד, ב – חציף עלי מאן דמפרש חטאיה – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכז

ברכות לה, א – קודש הלולים לה' מלמד שטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם – )ברכת הנהנין 

לפני האכילה היא על הידיעה של מעשה ה' ביצירת כל דבר, וברכה לאחריה היא על ההנאה 

והעונג שנמשך מזה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא א; עולת ראיה, ח"א עמ' שמז-שמח

ברכות לה, א – מניין שאין אומרים שירה אלא על היין – )כי יש לכלול הגוף יחד עם הנפש( 

– עין איה, ברכות פ"ו פסקא ב

ברכות לה, א – אסור לאדם שיהנה מן עולם הזה בלא ברכה – )הוא דין בהכרת טובה( – עין 

איה, ברכות פ"ו פסקא ג; עולת ראיה, ח"א עמ' שמד-שמה

אררכות לה,  – אסור לאדם שיהנה מן עולם הזה בלא ברכה – )בעת העיסוק בענינים חומש

ריים, על פי רוב האדם יורד ממדריגתו, ולכן חייבים להתרומם ע"י ברכה( – פנקסי-א עמ' 

רפג; פנקס יג, עמ' פו; קבצים מכת"י-א עמ' קמו

ברכות לה, א – הנהנה מן עולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים – )כי התכלית 

לשמה נבראו ההנאות הללו, היא נשגבה מן ערך האדם. ואם אינו שם לב לכך, הוא נהנה 

מן קדשי שמים כאשר אינו ראוי לזה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא ד; עולת ראיה ח"א עמ' 

שמה-שמו

ברכות לה, א – לה' הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדם – )כל הענינים הגשמיים הם 

מכשירים לשלימות הרוחנית. ויש להביט בעין טובה על העוסקים בישובו של עולם, לשכלל 

את העולם המעשי גם בצדדיו הגשמיים( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא ה; עולת ראיה, ח"א 

עמ' שמו-שמז

ברכות לה, ב – כאילו גוזל להקב"ה ולכנסת ישראל – )טובת כלל כל היצורים, וטובת כלל 

ישראל( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא ו

ברכות לה, ב – ולקחתי דגני בעתו – )עונשי ה' הם כדי להכריח את האדם לשוב אל תכליתו 

האמתית( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא ז

ברכות לה, ב – הנהג בהם מנהג דרך ארץ – )ביאור הפלוגתא של ר' ישמעאל ורשב"י( – עין 

איה, ברכות פ"ו פסקא ח

ברכות לה, ב – הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידם, כרשב"י ולא עלתה בידם – )כאשר לא 

נוכל לברר ע"י העיון, נסיון החיים יורה לנו דרך( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא ט

ברכות לה, ב – במטותא מינייכו ביומי ניסן וביומי תשרי וכו' – )מפני מה הקב"ה קבע בנפש 

האדם תשוקה למעשים ועבודה, ולא די בעיסוקו בחכמה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא י
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ברכות לה, ב – דורות ראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן. דורות 

אחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן – )כי אדם שהוא מוכתר 

במדות טובות, מסתפק בשמחה ונחת גם מהמעט שיזמין לו ה', ואינו נוטה לתאוה וקנאה 

ההורסות בריאות הגוף. ולכן זכו לזה ולזה. אבל המחוסר תורה, מתפרץ בתאוה וקנאה, וכל 

מה שיאסוף רכוש רב אין לו קורת רוח בכל קניניו( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא יא; ביאורי 

הראי"ה עמ' פט

ברכות לה, ב – דורות ראשונים מכניסין פירותיהם דרך טרקסימון וכו' ואחרונים דרך גגות 

וחצרות – )יש הבדל בין המכיר ערך המצוה ותכליתה הנשגבה, לבין מי שעבודתו רק מצות 

אנשים מלומדה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא יב; עולת ראיה ח"א עמ' שמט-שנ

ברכות לו, ב – שאין א"י חסרה כלום – )א"י היא באמצע היישוב ויש בה גם הדברים הראוים 

שההיות במקומות הקיצוניים. וכל כל טוב הרוחני והחכמות שבעולם, אע"פ שהם ראוים לע

מים אחרים המיוחדים לכך, אי אפשר שיחסרו בא"י( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא טו

ברכות לז, א – יחיד ורבים הלכה כרבים - )כשאין ביכולתנו לברר האמת, צריכים להכריע 

למען השלום וללכת לפי הרבים( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא טז; ביאורי הראי"ה עמ' קז-

קח; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפו-רפח ]דרשה שונה מדברי "עין איה"[

ברכות לח, א – אומר מוציא לחם מן הארץ; אומר המוציא לחם מן הארץ – )האומר "מוציא" 

מכיר את הקב"ה מצד הסתכלות מדעי ושכלי. אבל האומר "המוציא" מכיר את הקב"ה מצד 

הרגשת הלב, וזו חזקה יותר( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא יז )עוד פירוש בפסקא י"ח(; עולת 

ראיה, ח"א עמ' שנה-שנו

ברכות לח, א – דאדם גדול הוא ובקי בברכות – )אדם גדול אינו מסתפק בעיון שטחי כי אם 

מעמיק, וביחוד באלהות( – עין איה, ברכות פ"ו פסקאות יט-כ

ברכות לט, א – כעס בר קפרא, אמר לא על המברך אני כועס וכו' – )על כעס הלב ועל כעס 

הפנים( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כב

ברכות לט, ב – מניח פרוסה תוך השלימה ובוצע – )ביאור ע"פ ההגיון, שלימות העצם או 

לימות המקרה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כד

ברכות דף לט, ב – אמרי הואיל ואתעביד ביה מצה חדא, נעביד ביה מצוה אחריתי – )יש 

חושבים שהעיקר הוא בכמות, להרבות שלמות אצל הרבה אנשים למרות שתהיה זאת רק 

שלימות מועטת. ויש החושבים שהעיקר הוא איכות, שבעל השלימות יגיע לה ברוב יתרון. 

בתי  בין  כחותינו  לפזר  ולא  המדרש,  בבית  הרבה"  תלמידים  "העמידו  חז"ל  למדונו  ולכן 

כנסיות של עמי הארץ. והוא הדין בלימוד. רבוי בקיאים כל אחד במקצוע מיוחד בתכלית 

המעלה, זה עדיף ממי שסופג את הכל אבל רק באופן שטחי( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא 
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כה )עיין שם עוד הרחיב בזה(

ברכות דף מ, א – אסור שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו – )מצד הכרת הטובה, יש להאכיל 

תחלה למי שמפני טרחתו הגיע המאכל לבעל הבית( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כו; עולת 

ראיה, ח"א עמ' שנד-שנה

נהנה ממאכלים מעובדים  )למרות שהאדם   – – אחר אכילתך אכול מלח  ברכות דף מ, א 

ומתועשים, יזכור תמיד להתקרב אל עצם הטבע, מלח בלתי מעובד. וחינוך זה יועל הרבה 

לבריאות הגוף. ויש לזה גם נמשל בענין לימודי התורה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כז; 

מאמרי ראיה, עמ' 212

ברכות דף מ, א – ביום ידאג מפני ריח הפה, ובלילה מפני אסכרה – )יש לזה נמשל בענין 

מחשבותיו של האדם( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כח

ברכות דף מ, א – המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים – )הנמשל הוא לימוד אגדה 

המביאה ברכה והצלחה בלימודי הלכה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא כט

ברכות דף מ, א – הרגיל בעדשים אחד בשלושים יום – )עדשים הם מאכל אבלים – בבא 

בתרא טז, ב - ומזכירים לאדם את המיתה. רק לפרקים ראוי להשתמש בכח המוסרי הזה( – 

עין איה, ברכות פ"ו פסקא ל

ברכות מ, א – הרגיל בחרדל –  )יש ליזהר מהמרירות הנפרזה, חרטה העוברת כל גבול( – עין 

איה, ברכות פ"ו פסקא לא

ברכות מ, א – הרגיל בדגים קטנים – )כח נפשיי( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא לב

ברכות מ, א – הרגיל בקצח – )ליזהר לא לערב התרגשות רוחנית בעניניו הגשמיים( – עין 

איה, ברכות פ"ו פסקא לג 

ברכות מ, א – ברוך ה' יום יום. וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו? – )יום עבור 

הידיעות הפרטיות, ולילה עבור ההשגה הכללית. ובכל מין ומין תברך את ה' על החכמה 

המתיחדת בכל מין ביחוד( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא לח

ברכות מ, א – כלי מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק – )במציאות הרוחנית אין צורה מפסדת 

צורה הקודמת שהיא עילה לה( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא לו

ברכות מ, א – אם שמעת בישן תשמע בחדש – )המבקשים חדש באפס ישן, לא יימצא להם 

בשום אופן( – אגרות-א כט

ברכות מ, א – אם שמעת בישן תשמע בחדש – )אע"פ שהאדם מכיר את המושגים הידועים 

לכל, לפי שטחיותם, עליו להשכיל בהם לפי הכרה עצמית פנימית, הבנה פנימית, ואז ישמע 
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בדברים אלו מושגים חדשים( – פנקסי-א עמ' ריט; פנקס יג עמ' מג; קבצים כת"י-א עמ' קב 

ברכות מ, א – אם שמוע בישן תשמע בחדש. ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע – )יש בידיעת 

התורה בב' אופנים. או מצד ערך התורה באהבה זכה, או מצד טבע האדם החושק ידיעות. 

אם יש באדם אופן ראשון, אז גם הדברים הישנים יחבב ויהיו בעיניו בכל יום כחדשים. ובזה 

יערה עליו ה' רוח להשכיל גם דברים חדשים ויהיה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פסק כי 

נקרא 'עוסק בתורה לשמה'. אבל אם יפנה לבבו ולא יאבה כי אם לשמוע את החדש, סימן 

הוא שנאבד מלבו ערכה המרומם של תורה, ולכן לא יתקבלו על לבו היטב דברי התורה( – 

עין איה, ברכות פ"ו פסקא לז; ביאורי הראי"ה, עמ' תקב

ברכות מ, א – אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה, תאנה היתה, חטה היתה – )ג' סוגי 

יצר הרע שיש בו באדם( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא לד

ברכות מ, ב – ברכה שאין שם ומלכות – )טעם להקפדה זו( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא לה; 

עולת ראיה ח"א עמ' שמח-שמט

ברכות מא, ב – כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה – )מי שיש לו יותר אהבה לארץ ישראל 

יותר אל השלימות( – עין איה,  ויותר השתדלות בענין ישובה הוא מוקדם לברכה, וקרוב 

ברכות פ"ו פסקא מ; עולת ראיה, ח"א עמ' שעד-שעז

ברכות מב, א – שלש תכיפות הן – )ביאור המיוחד שבכל אחד מהם. שחיטה של קרבן בלי 

ידיעת מה תכליתו לא תביא לאושר הראוי. תפילה בלי בקשה על גאולת ישראל היא רק 

אהבת עצמו יותר מדאי. ברכה בלי ההערה על התעלות המעשים תוכל לעשותו נבל ברשות 

התורה. ונותן טעם שלענין ברכת ת"ח הובאו ב' פסוקים( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא מא 

ברכות מב, א – תיכף לנטילת ידים ברכה – עולת ראיה, ח"א עמ' שנו-שנז

בררכות מב,  - כיון דאמרי ניזיל וניכול ריפתא בדוכתא פלניתא, כי הסבו דמי – )ביאור הרש

עיון מתי אכילה בצוותא עם אחרים היא מעליותא( – עין איה ברכות פ"ו פסקא מב; ביאורי 

הראי"ה, עמ' תקטז-תקיח

ברכות מג, א – אהדר קרעיה לאחוריה וקרע קריעה אחרינא – )בסילוקו ש לצדיק יש ב' 

מיני הפסדים. א', חוסר הסגולה, כי המשיך לאחרים את שלימותם. ב', תועלת שהיו מקבלים 

מתלמודו וצדקותיו( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא מג

אררכות מג,  – הנוטל ידיו תחלה באחרונה, הוא מזומן לברכה – )טעם למים אחרונים, להש

עיר על ההרחקה מהרושם הבהמי של השימוש בנאה חושית( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא מד

ברכות מג, ב – מניין שמברכין על הריח? כל הנשמה תהלל יה – )כי היתה הוה אמינא כי רק 

על הנאה חומרית חובה לבטא את הכרת טובת ה', ולא בהנאה רוחנית( – עין איה, ברכות 
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פ"ו פסקא לט; עולת ראי"ה ח"א עמ' שעח-שעט

ברכות מג, ב - עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון ]בגמרא מקבילה, עירובין כא 

ע"ב "שלא טעמו טעם חטא"[ - עין איה, ברכות פ"ו פסקא מה 

בררכות מג,  – הכל עשה יפה בעתו, יפה לו הקב"ה אומנותו בפניו - )דיוק ההשגחה העש

ליונה, שלא יש דבר הנעזב מחכמת אדון כל המעשים( – עין איה, ברכות פ"ו פסקא מו; 

מאמרי ראיה, עמ' 212-213 )עם קצת שינויים, ותוספת בסוף(; עוד עיין  עין איה ברכות פ"ט 

פסקא רפו

ברכות מג, ב – אבוקה כשנים, וירח כשלשה - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות נג-נד

ברכות מג, ב – ורב פפא לאשתמוטי נפשיה - )ביאור שכיון מפני ענוה וגם כבוד הבריות( – 

אגרות-ב תרצד )רצח(

ברכות מג, ב - נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים – 

)מדוע אמרו ניב "נוח" ולא "חייב"? ובירור אם זה דין כפשוטו או מליצה מוסרית( – עין איה, 

ברכות פ"ו פסקא מז; ביאורי הראי"ה עמ' רנג-רנד

ברכות מג, ב – ששה דברים גנאי לת"ח וי"א פסיעה גסה – )ביאור המיוחד שבכל אחד מהם( 

- עין איה, ברכות פ"ו פסקאות מח-נט

ברכות מגב –ששה דברים גנאי לו לת"ח וכו' ויש אומרים וכו' ואל יהלך בקומה זקופה – )כאן 

חז"ל לא אמרו שיעור הליככת ד' אמות, כדלקמן בסוף העמוד. אלא יש לחלק, לכל אדם 

האיסור בד' אמות, ולת"ח אפילו הליכה כל דהו( – מצוות ראי"ה, או"ח ב, עמ' טז

ברכות מג, ב – כל ההולך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי שכינה -  )צריך להיות רשום 

בתכונתו הכללית כי הוא מרגיש יד ה' העליונה עליו( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא ס; ]עיין 

מצות ראיה, או"ח ב סעיף ו עמ' יד-טז, ביאור הלכתי[

ברכות מד, א – עיר אחת היתה לו לינאי המלך שהיו מוציאין  ממנה ס' רבוא ספלי טרית 

לקוצצי תאנים מערב שבת לערב שבת – )ללמדנו בא כי בהיותנו על ארצינו היתה תיקון 

המדות שלא היתה עינו של בעל הבית רעה שהפועלים אוכלים מהפירות יתר על כדי דמי 

מלאכתם( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סא

- )ללמדנו חבת ארץ  גוזלות  וכו' שהיו מורידין ממנו ס' סאה  – אילן אחד  ברכות מד, א 

הקודש, שגם דברים היותר טפלים לעבודת האדמה, א"י נתברכה בהם. והכל בכלל יישוב 

א"י( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סב

אררכות מד,  – עיר אחת וכו' שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהש

נות – )מכאן יש לנו ללמוד כמה שרתה ביניהם אהבה ואחוה, כי אחרי נשואי הזוג הראשון, 
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ראו אח החתן, ואחות הכלה, כמה ברכה שרתה בביתם, והלכו גם הם ונישאו זו לזה. וביאור 

שאר המאמר( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סג

ברכות מד, ב – כל שהוא ]בכמות[ כביצה, כביצה טובה ממנו – )ללמדנו נגד מדת הבלענים 

שבבוחרים מאכל המרובה בכמות. אלא יש לבחור את המועיל וטוב באיכות, אפילו אינו בכ

מות( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סד

ברכות מד, ב – טבא ביעא וכו' לבר מבשרא – )אם היה איזה מאכל אחר מועיל לבריאות 

האדם במקום אכילת בשר, היתה טביחת בעלי חיים לדבר בלתי הגון. אבל כיון שיש תועלת 

לבשר לחזק כחות הגוף, הרי זה כמו מס שמשלמים בעלי-החיים למען תועלת כלל הבריאה( 

- עין איה, ברכות פ"ו פסקא סה

ברכות מד, ב – טחול יפה לשינים וקשה לבני מעיים – )לימוד יש בזה שבכל דבר ודבר יש 

לעיין בצד המועיל שבו וכן צד המזיק שבו, כדי לטכס עצה כיצד להנצל. יש בעלי חסרון 

הלוקחים לעצמם דבר זה בלי להביט בחסרונותיו. ויש בעלי חסרון הנמנעים לגמרי מהדבר, 

ומפסידים גם התועלת שבו( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סו

ברכות מד, ב – כל ירק חי מוריק, וכל קטן מקטין – )לימוד יש בזה, כי בני אדם מתקנים 

ירק זה ע"י מעשה אנוש. אבל באמת אילו המתין היה הטבע משלים מלאכתו, ובלי התערבות 

האדם. ובקחתו הירק בעודו קטן, מקטין תועלתו. וכן הנמשל בארחות החיים, לפעמים יש 

להמתין עד שהזמן יעשה את שלו( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סז

ברכות מד, ב – כל נפש משיב את הנפש – )ללמדך שהכח החיוני משותפים בזה משתתפים 

בני אדם עם בעלי החיים( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא סח-סט

בררכות מד,  – כרוב למזון, תרדין לרפואה – )יש דברים המועילים גם לבריאים, ויש דבש

ודיעות  ויש הדרכות  והדרכות הטובים לכולם.  יש דעות  רים בעיקר לחולים. כך הנמשל, 

שמיועדות לצרכי חולי הדעות והמדות( - עין איה, ברכות פ"ו פסקא ע

בררכות מד,  – אוי לבית שהלפת עוברת בתוכו, אלא אם כן הקדים בשר או יין – )יש פעוש

לות המזיקות, אפילו אחרי הנהגות טובות. אלא אם כן הקדים להן הסברים והשכלות כראוי( 

- עין איה, ברכות פ"ו פסקא עא

ברכות מה, א – שלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן – )נגד מה שאמרו הפילוסופים כי פעולת 

האכילה היא לגנות, אם בקיבוץ חברים ילמדו איש את רעהו את היושר והצדק, יגדל האושר( 

- עין איה, ברכות פ"ז פסקא א

ברכות מה, א – שלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן – עולת ראיה ח"א עמ' שנז-שנט

ברכות מה, א – גדלו לה' אתי – )שלוש השקפות. א', כיצד כל )המעשים( ]היצורים[ כולם 
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ערוכים בחכמה וחסד. ב', כיצד כל סיבובי המעשים הנפעלים בעולם הם אמצעיים להביא 

ג',  לתכלית טובה. גם הדברים הרחוקים והפעולות הנראות זרות, גם הם מעשה ה' המה. 

כיצד גמר כל התכלית היא למטרה נשגבה( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא ב )עיין שם שהאריך(

ברכות מה, א – מניין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך – )טעם לזה כיהעיקר היא 

ההכרה הפנימית, ולא ההתרגשות החיצונית( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא ג

ברכות מה, א – אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא ואם אי אפשר למתרגם 

להגיה קולו ימעך )ינמיך( הקורא קולו ויקרא – )הקורא ואין העם מבין, הוא מול כח סגולת 

ידיעת פרטי התורה. שני כוחות אלו אין לבטל אחד מלפני  התורה. והמתרגם מביא לעם 

השני, ואין להעדיף אחד מהשני. ידיעה גדולה כאן, שאין להכביר על העם להגות רק מצד 

סגולת התורה בלבד, כי בזה יתרחקו מחבת התורה. ויש בזה גם צד האדם הפרטי, וצד צרכי 

הכלל( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא ד; ביאורי הראי"ה, עמ' תקג-תקז; מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' ע-עג

ברכות מו, א – אי מתפח קטין חריך שקיה – )טעם שהחליטו לעשות יומא טבא( - עין איה, 

ברכות פ"ז פסקא ה

ברכות מו, א – בעל הבית בוצע ואורח מברך - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות ו-ז

ברכות מו, א – מאי מברך? יהי רצון שלא יבוש וכו' – )ביאור כל פרטי הברכה שהאורח 

מברך( - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות ח-יא; עולת ראיה, ח"א עמ' שסח-שעא

ברכות מו, ב – גודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת – עולת ראיה ח"א עמ' 

שסז-שסח

ברכות מו, ב – אין מכבדין לא בדרכים ולא בגשרים וכו' אלא בפתח הראוי למזוזה – )המזוזה 

מורה על זכרון השי"ת, ועיקר ההשתדלות הזו היא בהיות האדם בבית ובמנוחת הדעת( - עין 

איה, ברכות פ"ז פסקא יד

ברכות מז, א – אין עונין לא אמן חטופה, ולא אמן קטופה ולא אמן יתומה, ולא יזרוק ברכה 

מפיו וכו' המברך אמן יתומה יהיו בניו יתומים וכו' – )עין איה, ברכות פ"ז פסקאות טו-טז( 

עוד עיין דברינו על שבת קיט ע"ב "כל העונה אמן בכל כחו"

ברכות מז, א – ]ברכת הזימון[ גדול מברך אע"ג דאתא בסוף – )טעם פנימי לדבר( – פנקסי 

ראיה ח"ג עמ' קמד

ברכות מז, ב – איזה ועם הארץ – )ביאור כל השיטות( - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות יז-יט

ברכות מז, ב – אפילו קרא ושנה ולא שימש ת"ח הרי זה עם הארץ - )ביאור לזה( – עין איה, 

ברכות פ"ז פסקא יט עמ' 212 ד"ה אמנם היסוד הכללי; ביאורי הראי"ה עמ' ס-סא 
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בררכות מז,  – שאני רב מנשיא בר תחליפא דמשמע להו לרבנן כו' לשון אחר דשמע שמש

עתתא דרבנן וגריס להו כצורבא מרבנן דמי – )ההבדל בין ב' ההסברים( - עין איה, ברכות 

פ"ז פסקא כ

ברכות מז, ב – תשעה ועבד מצטרפים – )טעם שלא יכול להיות מהתשעה, אבל יכול להיות 

העשירי( - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות כא-כב

ברכות מז, ב – המשחרר עבדו עובר בעשה וכו' מצוה דרבים שאני – )הצורך שיש במשפט 

עין איה,   - ה' כבר אין מקום לעבדות(  ולעת אשר כל האנושות תפנה לעבודת  העבדות. 

ברכות פ"ז פסקאות כג-כד; אגרות-א פט )צה-צח(

ברכות מז, ב – שאפילו מאה באים אחריו קבל עליו שכר כולם - עין איה, ברכות פ"ז פסקא 

כה

ברכות מח, א – קטן היודע למי מברכין, מזמנין עליו. אביי וכו' רבא וכו' - עין איה, ברכות 

פ"ז פסקאות כו-כז

ברכות מח, א – ינאי מלכא ומלכתא וכו' אייתיתיה לשמעון בן שטח וכו' - עין איה, ברכות 

פ"ז פסקאות כט-ל; פנקסי הראיה ח"ג, תחילת עמ' קמ"ה

ברכות מח, ב – משה תקן להם לישראל ברכת הזן וכו' יהושע תקן ברכת הארץ וכו' - עין 

איה, ברכות פ"ז פסקא לא; עולת ראיה, ח"א עמ' שסא-שסז

ברכות מח, ב – מניין לברכת המזון מן התורה? שנאמר ואכלת ושבעת. לפניו מניין? ת"ל 

אשר נתן לך, משנתן לך. ר' נתן אומר אינו צריך, הרי הוא אומר "כבואכם העיר וכו' והוא 

יברך הזבח" - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות לב-לג; עולת הראיה, ח"א עמ' שס-שסא

ברכות מח, ב – וכל כך למה? שהנשים דברניות הן וכו' – )ג' סיבות. א', סיבה טבעית. ב', 

סיבה רצונית. ג', סיבה השגחית( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא לד

ברכות מח, ב – וכל כך למה? שהנשים דברניות הן – )האיש הוא בעל נפש כללית ומשוטט 

שדדברים כלליים ותקצר דעתו מלהתעסק בעסקים קטנים. והאשה להיפך, מוכנה נפשה לה

רגיש כל פרט וכל חלק במציאות ובחיים( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא לד )עמ' 220(

ברכות מח, ב – ברכת התורה מניין? – )טעם ההכרח ללמוד זאת קל וחומר מחיי שעה( - עין 

איה, ברכות פ"ז פסקא לה

ברכות מח, ב – כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרעה – )כל הרעות שלנו הם מתדמים 

לרעות, לפי קוצר הקפותנו את הידיעה האמתית. אבל באמת הן טובות גמורות, תתגלנה 

בעתיד בכל הדרם( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא לו
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ברכות מט, ב – כיצד מזמנין? נברך וכו' ברכו. אל יוציא אדם עצמו מן הכלל - עין איה, 

ברכות פ"ז פסקא לז

ברכות נ, א – מברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו וכו' ובטובו הרי זה ת"ח. ומטובו 

הרי זה בור וכו' והא כתיב ומברכותיו יבורך? - עין איה, ברכות פ"ז פסקאות לח-מ; עולת 

ראיה, ח"א עמ' שמח

ברכות נ, א – שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים - עין איה, ברכות פ"ז פסקא 

מח; הגדה של פסח, עמ' שח-שט 

ברכות נ, ב – ד' דברים נאמרו בפת - עין איה, ברכות פ"ז פסקא מא

פ"ז  עין איה, ברכות   - יין בצינורות  וכו' ממשיכין  זורקין את האוכלין  אין   – נ, ב  ברכות 

פסקאות מב-מג

ברכות נא, א – אספרגוס יפה ללב וטוב לעינים – )ראוי לאדם שישמח בחייו. האמצעיים 

לשמחת הנפש הוא ההרגשה שלהוד ויופי של הבריאה כולה וכו'. אבל מוזהרים אנו לנהל 

את רגשת הלב ופיתוח חוש היופי ע"פ מתג השכל האלהי( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא מד

ברכות נא, א – ג' דברים סח לי סוריאל שר הפנים: אל תטול חלוקך בשחרית מיד השמש 

ותלבש – )ראוי לאדם להתרחק ממדת האדנות על זולתו. במיוחד בתחילת היום, ראשית 

צעד לאורחות חייו( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא מט; מצות ראי"ה, או"ח סי' ד' עמ' כט; 

ביאורי הראי"ה עמ' עד-עה

ברכות נא, א – ג' דברים סח לי מלאך המות – )"הנה באמת לא היה ראוי שיחריד המות כל 

כך את החיים כמו שהוא מחרידם באמת. כי איך אפשר שמציאות טבעי הכולל את כל החי 

יהיה רע ומחריד? וכו'. אבל יצר לב האדם מטעהו לאחוז בדרכים נלוזים שעל ידם הוא מקצר 

את ימיו ומביא עליו מות בלתי טבעי. והבלתי טבעיות הזאת היא המחרידה באמת את כל 

לב"( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא נ

ברכות נא, א – ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת – )"הנה השכל ראוי שיצייר 

את המות באופן טבעי, שהיא אחת מפלאי היצירה של יוצר בראשית האל הטוב והמטיב. אם 

כן הוא קשור בחרצובות עם זרם החיים כולו. אמנם הנשים שדעתן קלה, ויד ההרגש החיצוני 

לבדו עליהן חזקה, בשעה שחוזרות מן המת רוחן נעכר, ומחזה המות לא יעיר בלבם ענין של 

סדר המביא לידי כובד ראש ומחשבה עמוקה וכו' וכו'. ]אלא[ תביאם ההשתוממות הבלתי 

סידורית לידי ֵחֶפץ חיים של הוללות ותענוגות תפל. אם כן מלאך המות עצמו מרקד לפניהן 

להרנין לבם בשמחה של הוללות"( - עין איה, ברכות פ"ז פסקא נא

עוד נצרף לכאן: )איש ההולך בדרכי יושר אינו מזועזע מיום המיתה, כי לא הדביק נפשו יותר 
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מדאי בתאוות החומריות, גם תשוקת החיים הרוחניים ונועמם מצויר יפה בנפשו( - אורות 

התשובה, פי"א פסקא ג; עין איה, ברכות פ"א סוף פסקאות צו- וסוף צז; עוד עיין דברים 

נפלאים עין איה ברכות פ"ז תחילת פסקא נ; ועין איה על מעשר שני, פסקא כא; וכן אורות 

הקודש ח"ב עמ' שפ-שפא

ברכות נא, א – ואי פגע מאי תקנתיה? לינשוף מדוכתיה ארבע אמות - עין איה, ברכות פ"ז 

פסקא נב

ברכות נא, א – המברך על כוס מלא נותנין לו נחלה בלי מצרים - עין איה, ברכות פ"ז פסקא 

מה

ברכות נא, ב – עולא איקלע לבי רב נחמן וכו' - עין איה, ברכות פ"ז פסקא מז

ברכות נא, ב – אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש - עין איה, ברכות 

פ"ז פסקא מו

ברכות נא, ב – אין מסיחין על כוס של ברכה - עין איה, ברכות פ"ז פסקא נה

ברכות נא, ב – אין מברכין על כוס של פורענות - עין איה, ברכות פ"ז פסקא נו

ברכות נא, ב – השותה כפלים לא יברך - עין איה, ברכות פ"ז פסקא נז

ברכות נא,ב – בית שמאי אומרים שברא מאור האש, בית הלל אומרים בורא מאורי האש - 

עין איה, ברכות פ"ח פסקא א

ברכות נא, ב – מי שאכל ושכח ולא בירך - עין איה, ברכות פ"ח פסקא ח

ברכות נב, א – אין משגיחין בבת קול – )גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע( – אגרות-ב תסז 

)קא( תרצ )רצה(; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נ ]עוד עיין דברינו על תמורה טז ע"א "לא בשמים 

היא"[

ברכות נב, ב – בברא כולי עלמא לא פליגי דברא משמע וכו' יוצר אור ובורא חשך וכו'כי 

פליגי במאור ומאורי, הרבה מאורות יש באור - עין איה, ברכות פ"ח פסקאות ב-ה

ברכות נג, א – אור )נר( של בית הכנסת אם מברכים עליו )לכבוד הוא דעבידא, רש"י( - 

)והנמשל על כבודם של ישראל, למרות שאינו ניכר מחמת שליטת האומות המונים לחמה( 

– אורות קסח-קסט )ד(

ברכות נג, א – היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם - עין איה, ברכות פ"ח פסקא ו

ברכות נג, ב – מי שאכל ושכח ולא בירך, בית שמאי ובית הלל, הנהו תרי תלמידי, חד עביד 

בשוגג וכו' וחד עביד במזיד, רבה בר בר חנה אזל בשיירתא אל ואשתלי וכו' ומאי שנא יונה 
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וכו' מה יונה זו כנפיה מגינות עליה – עין איה, ברכות פ"ח פסקאות ח-יג

ברכות נג, ב – גדול העונה אמן יותר מן המברך – )כי אף שאנו מכירים טובתו של הקב"ה 

מצד הנאתנו, ובפרט קדושת המצוות, אבל עיקר המבוקש הוא חפץ הלב מפני שזהו רצונו 

ית', ולא יערך שום כונה מול גדולה זו. והנה מהברכה אין היכר כי אולי הוא רק מטעם הכרת 

נטיית הרצון  יותר מאשר  גבורה  היא  וזו  הוא מצד העונה אמן,  טובה. אבל השבח הכללי 

שמצד המוסר בלבד( - מוסר אביך, פ"ב פסקא ה, עמ' לד

ברכות נג, ב - ענין של "גדול העונה אמן יותר מן המברך"? כלומר ההסכמה לטוב ואמת 

המתגלה ע"י חברו ]הערת המלקט: ה"ל פירושו כי מה שהאדם מאשר ומסכים, ואינו חולק, 

בזה יש לו מעלה נוספת[ – טוב ראי, תענית עמ' צו-צז; טוב ראיה )שם(.

ברכות נג, ב – גדול העונה אמן יותר מן המברך – בשמן רענן-א עמ' רנח; שמועות ראיה, 

כי תשא תרפ"ט; שמועות-ב 347 )יש בלימוד חלקים: ללמוד מהחדש, ולשנן את הישן. אבל 

השינון עדיף, והוא כמו "אמן"(

ברכות נד, א – הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל - עין איה, ברכות פ"ט פסקא א

ברכות נד, א – מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה – )לא להתרגש 

ולהתעסק בחשבונות רחוקים, כי אין לו כי אם מקומו ושעתו( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

קסו ]עיין להלן דף ס ע"א[

ברכות נד, א – הצועק על מה שעבר הרי זו תפלת שוא. כיצד, היתה אשתו מעוברת וכו' – 

עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קסז-קסט

ברכות נד, א – חייב אדם לברך על הרעה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קפב

ברכות נד, א – אפילו הוא נוטל את נפשך – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רכז

ברכות נד, א – בכל מאדך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

קפב; פניני הראיה עמ' 338-339

ברכות נד, א – ורקיקה מקל וחומר, כל חותמי ברכות וכו' התקינו שיהא אדם שואל את 

שלום חברו בשם וכו' ה' עמך גיבור החיל וכו' אל תבוז כי זקנה אמך וכו' עת לעשות לה' 

הפרו תורתך – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רע-רעה

ברכות נד, א – הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל – עין איה, ברכות פ"ט פסקא א – 

עולת ראיה ח"א עמ' שעט-שפ

ברכות נד, א – ויאמר יתרו ברוך ה' - עין איה, ברכות פ"ט פסקא ב

ברכות נד, א – ההוא גברא דהו הקא אזיל בעבר ימינא נפל ליה אריא וכו' - עין איה, ברכות 
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פ"ט פסקא ג

ברכות נד, א – הרואה מעברות הים ומעברות הירדן מעברות נחלי ארנון- עין איה, ברכות 

פ"ט פסקאות ד-ו

ברכות נד, ב – מאי אבני אלגביש וכו' משה כמה הוי? עשר אמין - עין איה, ברכות פ"ט 

פסקאות ז-ט

ברכות נד, ב – ואבן שישב עליו משה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא י

ברכות נד, ב – ואשתו של לוט וכו' פורענותא היא - עין איה, ברכות פ"ט פסקא יא-יב

ברכות נד, ב – אפילו בשעת כעסו של הקב"ה הוא זוכר את הצדיקים - עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא יג 

ברכות נד, ב – וחומת יריחו שנבלעה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא יד

ברכות נד, ב- ארבעה צריכים להודות - עין איה, ברכות פ"ט פסקאות טו-כ; עולת ראיה, 

ח"א עמ' שט-שיב

ברכות נד, ב – מאי מברך? ברוך הגומל לחייבים טובות ]גירסת רי"ף, רמב"ם ורא"ש[ – 

עולת ראיה, ח"א עמ' שיב-שיד

ברכות נד, ב – וצריך לאודויי קמי עשרה וכו' – עין איה, ברכות פ"ט פסקא יז-יט; עולת 

ראיה ח"א עמ' שיב

ברכות נד, ב – שלשה צריכים שימור, חולה, חתן וכלה, וחיה וי"א אף אבל וי"א אף ת"ח 

בלילה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא כא

ברכות נד, ב - ג' דברים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם - עין איה, ברכות פ"ט פסקא כב

ברכות נד, ב – והמאריך בתפילתו מעליותא היא? - עין איה, ברכות פ"ט פסקא כג

ברכות נה, א – כל המאריך בתפילתו – עין איה ברכות פ"ט פסקא כג; עוד עיין ברכות פ"ה 

פסקא עח(

ברכות נה, א – והמוסר דין על חברו - עין איה, פ"ט, לקראת סוף פסקא כג

ברכות נה, א – והמאריך על שלחנו - עין איה, ברכות פ"ט פסקא כד

ברכות נה, א – ג' דברים מקצרים ימיו ושנותי ושל אדם - עין איה, ברכות פ"ט פסקא כה

ברכות נה, א – ג' צריכים רחמים, מלך טוב, שנה טובה, וחלום טוב - עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא כו
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ברכות נה, א – ג' דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו, רעב ושובע ופרנס טוב - עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא כז

ברכות נה, א – אין מעמידין פרנס על הציבור אלא א"כ נמלכין בציבור, בצלאל הגון לפניך? 

- עין איה, ברכות פ"ט פסקא כח

ברכות נה, א – בצלאל על שם חכמתו נקרא וכו' משכן ארון וכלים וכו' יודע היה בצלאל 

לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ - עין איה, ברכות פ"ט פסקא כט-ל; מאמרי הראי"ה, 

עמ' 469

ברכות נה, א – אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

לא

ברכות נה, א – כל חלום ולא טוות - עין איה, ברכות פ"ט פסקא לב

ברכות נה, א – חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקרי - עין איה, ברכות פ"ט פסקא לז

ברכות נה, א - לא חלמא טבא מתקיים כוליה, ולא חלמא בישא מתקיים כוליה - עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא לו

ברכות נה, א – חלמא בישא עדיף מחלמא טבא - עין איה, ברכות פ"ט פסקא לה

ברכות נה, א – חלמא בישא עציבותיה מסתייה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא לג

ברכות נה, א – חלמא טבא אפילו לדידי בדיחותיה מפכחא ליה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

לד

ברכות נה, א – חלמא בישא קשה מנגדא שנאמר 'והאלהים עשה שייראו מלפניו' )קהלת ג, 

יד( זה חלום רע – )חלום רע נועד כדי להחדיר באדם יראת העונש ויפחד מדין ודיין( – עין 

איה ברכות פ"ט פסקא לח; ביאורי הראי"ה עמ' שעב

ברכות נה, א – כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא לט

ברכות נה, א – חלום אע"פ שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים - עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא מ

ברכות נה, ב – לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא מא

ברכות נה, ב – לאדם טוב מראין לו חלום רע, ולאדם רע מראין לו חלום טוב. כל שנותיו 

של דוד לא ראה חלום טוב וכו' איני? והא כתיב 'לא תאונה אליך רעה' - עין איה, ברכות 

פ"ט פסקאות מב-מד
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ברכות נה, ב – שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה שאתה בא מן הדרך - עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא מה

ברכות נה, ב – איהו לא חזי, אחריני חזו ליה. וכי לא חזא איהו מעליותא היא? - עין איה, 

ברכות פ"ט פסקאות מו-מז

ברכות נה, ב – הרואה חלום ונפשו עגומה עליו ילך ויפתרנו בפני שלשה וכו' ולימא להו 

חלמא טבא חזאי וכו' שבע זמנין לגזרו עלך מן שמיא דליהוי טבא וכו' ולימרו ג' הפוכות - עין 

איה, ברכות פ"ט פסקאות מח-נא; עולת ראיה ח"א עמ' שלט-שמב 

ברכות נה, ב - אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בהדי הדדי. אמרי כל חד וחד מינן לימא 

מלתא דלא שמיע ליה לחבריה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא נב

ברכות נה, ב – האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא, ליקום קמיכהני בעידנא דפרסי ידייהו 

- עין איה, ברכות פ"ט פסקא נג

ברכות נה, ב – רבש"ע אני שלך וחלומותי שלך וכו' בין שחלמתי אני לעצמי, בין שחלמו 

לי חברי וכו' אם טובים הם חזקם ואמצם וכו' ואם צריכים רפואה וכו' וכשם שהפכת קללת 

בלעם הרשע וכו' ויסיים בהדי כהני דעני ציבורא אמן וכו' ולאו לימא הכי אדיר במרום וכו' 

- עין איה, ברכות פ"ט פסקא נד-סא

ברכות נה, ב – אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום וכו' – עולת ראיה, ח"א 

עמ' רפה-רפו 

בררכות נה,  – האי מאן דסליק למתא ודחיל מעינא בישא וכו' ואי דחיל מעינא בישא דיש

ליה – )סגולה להנצל מעין הרעה( – עין איה ברכות פ"ט פסקאות סב-סג; ביאורי הראי"ה 

עמ' קנו-קסג )עוד עיין עיין איה על ברכות פ"ג פסקא לז( ]מאמר זה נמצא בקצרה בפנקסי 

יג, עמ'  הראי"ה ח"א עמ' קעז-קעט, ושוב בהעתקת רצי"ה, שם עמ' תקפד-תקפו; פנקס 

יא-יד; וכו ב"קבצים מכתב-יד קדשו" ח"א עמ' פא-פב[

ברכות נה, ב – אנא מזרעא דיוסף קאתינא וכו' בן פורת יוסף וכו' וידגו לרוב - עין איה, פ"ט 

סוף פסקא סב

ברכות נה, ב – האי מאן דחליש, יומא קמא לא לגלי וכו' כי הא דרבא כי הוה חליש – )טעם 

לזה כי לכתחילה האדם צריך להחזיק את כחו העצמי מבלי להשען על עזרת אנשים זולתו, 

ובזה יוסיף שלמות שלא יפול ברוחו אלא יהיה כבוד נפשו יקרה. אבל בהיות הצרה חזקה, אז 

חיי החברה לכך נוצרה לעזור זה לזה( - עין איה, ברכות פ"ט פסקאות סד-סה

ברכות נה, ב – שמואל כי הוה חזי חלמא בישא אמר 'והחלומות השוא ידברו' – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא סו
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ברכות נה, ב – רבא רמי, כתיב 'בחלום אדבר בו' וכו' לא קשיא. כאן ע"י מלאך כאן ע"י 

שד – עין איה, ברכות פ"ט פסקא סז

ברכות נה, ב – כ"ד פותרי חלומות היו בירושלים וכו' וכולם נתקיימו בי – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא סח

ברכות נה, ב – כל החלומות הולכין אחר הפה וכו' והוא דפתר ליה מעין חלמיה וכו' וירא שר 

האופים כי טוב פתר – עין איה, ברכות פ"ט פסקא סט-עא; מדבר שור, דרוש כד, עמ' רכב; 

מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' צא-קא

ברכות נה, ב – השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא עב

בררכות נה,  – ג' חלומות מתקיימים, חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חברו, וחלום שנש

פתר בתוך חלומו וי"א אף חלום שנשנה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא עג

ברכות נה, ב – אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו וכו' תדע דלא חזי אינש בחלמיה לא 

דקלא דדהבא וכו' אמר ליה קיסר וכו' – עין איה, ברכות פ"ט פסקא עד-עו

ברכות נו, א – בר הדיא מפשר לחלמין הוה )וכל הסוגיא של חלומותיהם של אביי ורבא( – 

עין איה, ברכות פ"ט פסקאות עז-קג

ברכות נו, א – אקריון הללא טמצראה בחלמא א"ל ניסא מתרחיש לך – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא צט; הגדה של פסח, עמ' קכג

ברכות נו, א – קללת חכם אפילו בחינם היא באה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קד

ברכות נו, א – גלות מכפרת עון – )החטא אינו נמחל, כי פעל לרע על הכלל. לכן כשנפרד 

מן הכלל כאילו אין לו יחס אל הכלל, מתכפר לו( - עין איה, ברכות פ"ט פסקא קה; מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' כו-כז

ברכות נו, א – אייתוהו לבר הדיא וכו' כפיתו תרין ארזי בחבלא וכו' – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא קח

ברכות נו, ב - הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר "הנני נוטה אליה כנהר שלום" – כי נהר מורה 

על אחדות כללית, שהמים אין להם פירוד מוחשי( - עין איה, ברכות פ"א פסקא מב; מדבר 

שור, דרוש יד, עמ' קיז; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' יא-יב

ברכות נז, ב – ג' נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קט

ברכות נז, ב – ג' מעין עולם הבא, שבת, שמש ותשמיש נקבים – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

קי



145 מפתחות לביאורי הרב למקורות בדברי חז"ל

ברכות נז, ב -  ג' משיבין דעתו של אדם, קול, מראה וריח – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קיא

ברכות נז, ב - ג' מרחיבין דעתו, דירה נאה, אשה נאה, וכלים נאים – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא קיא; מאמרי ראי"ה עמ' 213-214

ברכות נז, ב – חמשה ]הם[ אחד מששים, אש, דבש, שבת, שינה וחלום - )ביאורם( – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא קיב

ברכות נז, ב – הרואה מרקוליס וכו' מקום שנעקרה ממנו ע"ז – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות 

קיג-קיד

ברכות נח, א – נתקללה בבל נתקללו שכניה, נתברכה שומרון נתברכו שכניה -  – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא קטו

ברכות נח, א – הרואה אוכלוסי ישראל אומר "ברוך חכם הרזים" – )עיין פסקא רפט טעם 

סגולי של מספר ששים רבוא ]וכן כתב "קול התור", "התקופה הגדולה" עמ' תע"ה[( - עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא רפד; עולת ראיה ח"א עמ' שפח-שפט

ברכות נח, א – שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה -

)ראוי להתרגל למדת   – הבית  גב מעלה בהר  על  אוכלוסא  זומא ראה  בן   – נח, א  ברכות 

הסבלנות לענין תכונות ודיעות שהן הפוכות מתכונותיו ודעותיו, ולדעת כי לפי חכם הרזים 

ב"ה הכל עולה לתכלית מתאחדת ותיקון כללי( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רפה; ביאורי 

הראי"ה, עמ' תצב

ברכות נח, א – אורח טוב מה אומר? וכו' אורח רע מה הוא אומר? – )בנוסף לפשוטו יש כאן 

לימוד איך מתייחס האדם לפעליו של הקב"ה בעולמנו. אם יש לו עין טובה הוא משבח. ואם 

יש לו עין רעה הוא בעל ייאוש ומגנה( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רפז; ביאורי הראי"ה 

עמ' תמה-תמח

ברכות נח, א – זה ישי אבי דוד שיצא באוכלוסא ונכנס באוכלוסא – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא רפח

ברכות נח, א – נקיטינן אין אוכלוסא בבבל – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רפט; עולת ראיה 

ח"א עמ' שפז-שפח

וכו' מלכי אומות  ליראיו  ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו  – הרואה מלכי  נח, א  ברכות 

העולם  וכו' חכמי ישראל וכו' חכמי אומות העולם – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רצ

ברכות נח, א – הרואה חכמי ישראל מברך ברוך שחלק מחכמתו ליראיו – עולת ראיה ח"א 

עמ' שפו-שפז
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ברכות נח, א – לעולם ישתדל אדם לצאת לקראת מלכי ישראל וכו' אילו לקראת מלכי א 

ומות העולם וכו' רב ששת סגי נהוא הוה אמו לו תא חזי דידענא טפי מינך וכו' חליף גונדר 

קמייתא וכו' כי אתא מלכא פתח רב ששת וקאמר ברוך וכו' ומאי הוה עליה דההוא מינאה – 

עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רצא-רצו

ברכות נח, א - רב שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית וכו' ]כל הסוגיא, עד "והנצח זו 

ירושלים, וההוד זו בית המקדש[ – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רצז-שיד

ברכות נח, א – לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה' 

הממלכה והמתנשא לכל לראש – )ביאור לכל פר ט ופר ט( – עולת ראיה ח"א עמ' רכט-רלב

ברכות נח, א – במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח 

וההוד – )ביאור לפי פרטי דרשת רבי עקיבא( – עולת ראיה ח"א עמ' רלג-רלד

אררכות נח,  – והתפארת זו מתן תורה – )הכיוון והיחס הנכון שבין החלקים, נקרא "תפאש

רת"( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שיג; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קא

ברכות נח, ב – אנחה שוברת חצי גופו של אדם וכו' ביתא דהוי ביה שתין אפייתא וכו' מיום 

להחזירם  הקב"ה  ועתיד  שיחרבו  צדיקים  של  בתיהן  על  גזירה  נגזרה  המקדש  בית  שחרב 

לישובן – )יש שיחשוב האדם שבהוציאו אנחה מלבבו יעביר את כחד כאות נפשו ממנו, וזה 

דמיון כוזב( – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קטז-קכ

ברכות נח, ב – דיו לעבד להיות כרבו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קכא

ברכות נח, ב – הרואה את חברו לאחר ל' יום מברך שהחיינו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

קכב; עולת ראיה ח"א עמ' שפא-שפב

ברכות נח, ב – אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר י"ב חודש – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

קכג; מאמרי הראי"ה עמ' 214

ברכות נח, ב – על הזיקין ועל הזועות אומר ברוך שכחו מלא עולם וכו' כוכבא דשביט – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקאות קכה-קכו

ברכות נח, ב – נהירין לי שבילי דרקיע וכו' ואי עבר כסלא וכו' וילון הוא דמקרע וכו' כוכבא 

הוא דעקר מהאי גיסא דכבלא וכו' וגמירי דאי לאו עוקצא דעקרבא וכו' מאי כימה וכו' מאי 

עש וכו' – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קכז-קלג

ברכות נט, א – שבשעה שהקב"ה בקש להביא מבול לעולם נטל שני כוכבים מכימה וכו' 

וליהדרינהו מדדידיה? אין הבור מתמלא מחוליתו– עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קלד-קלה

ברכות נט, א – מאי זועות? גוהא וכו' רב קטינא הוה קאזיל באורחא וכו' כפיו סופק וכו' 
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אנחה מתאנח וכו' בועט ברקיע וכו' דוחק את רגליו – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קלוש

קמא  

אררכות נט,  – מאי רעמים? ענני ברקיע וכו' ענני דשפכי וכו' ברקא תקיפא וכו' ענני חלש

חולי מחלחלי וכו' ומנהמי ענני – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קמב-קמה; מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' עג-עד

ברכות נט, א - מאי רוחות? זעפא וכו' גמירי דזעפא בליליא לא הוי וכו' דזעפא תרתי שעי 

לא קאי – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קמו-קמח

ברכות נט, א – ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם. מאי ברקים? וכו' ברקא 

יחידאה וכו' הני ענני דצפרא לית בהו מששא – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קמט-קנב; 

עולת ראיה ח"א עמ' שפג

ברכות נט, א – לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שבלב - )תעודת המציאות בכללה 

היא התעודה המוסרית( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קנג

ברכות נט, א – כל הרואה קשת בענן צריך שיפול על פניו וכו'. לייט עלה במערבא וכו' אבל 

ברוכי ודאי מברך. מאי מברך? – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קנד-קנט; עולת ראיה, ח"א 

עמ' שפד-שפה

ברכות נט, א – הרואה רקיע בטהרתה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קס

ברכות נט, ב - הרואה חמה בתקופתה וכו' – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קסא

ברכות נט, ב – הרואה הים הגדול – )פליאה יש בזרמים העצומים המוליכים ממקום למקום( 

– עין איה, ברכות פ"ט פסקא קסב; עולת ראיה ח"א עמ' שפו

ברכות נט, ב – לפרקים עד כמה? שלשים יום - )טעם שנבחר מספר זה( – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא קסג; עולת ראיה ח"א עמ' שפו

ברכות נט, ב – הרואה גשרא דפרת וכו' מאי חדקל – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קסדש

קסה

ברכות ס, א – מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה – )לא להתרגש 

ולהתעסק בחשבונות רחוקים, כי אין לו כי אם מקומו ושעתו( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

קסו

ברכות ס, א – הצועק לשעבר וכו' היתה אשתו מעוברת וכו' ומי לא מהני רחמי? אין מזכירין 

מעשה נסים – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קסז-קסט

ברכות ס, א – משלשה ]ימים[ עד ארבעים יבקש רחמים שיהיה זכר וכו' אשה מזרעת תחילה 
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יולדת זכר – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קע-קעא; פניני הראיה, עמ' 224

ברכות ס, א – איש מזריע תחלה יולדת נקבה – )יש לרמוז כאן כי אם אדם מקדים כח שכלי 

יהיו  יתעורר ע"י המדות,  ואם  יולד פעולות שהן חלשות כנקבה.  בלי הרצון לעשות טוב, 

תוצאות חזקות( – מוסר אביך, פ"ב פסקא א, עמ' כד

ברכות ס, א – מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוה בעיר – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא קעב

אררכות ס,  – אמר רבא כל היכי דדרשת להאי קרא מרישיה לסיפיה מדריש, מסיפיה לריש

שיה מידריש – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קעג

ברכות ס, א – ההוא תלמידא  וכו' בשוקא דציון חזייה דקא מפחיד וכו'  יהודה בר נתן הוה 

שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא אתנח – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קעד-קעה

 – לשטן  פומיה  לפתח  דלא  הכי  אינש  לימא  לא  וכו'  לבית המרחץ  הנכנס   – ס, א  ברכות 

)"ההחלשה והפחד ומיעוט הגבורה, הם מכינות את האדם לנפילות רבות, גשמיות ורחניות"( 

- עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קעו-קעז

ברכות ס, א – כי נפיק ]מבית המרחץ[ מאי אומר? וכו' שהצלתני מן האור וכו' ר' אבהו על 

לבי בני אפחית בי בני – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קעח-קעט

ברכות ס, א – הנכנס להקיז דם וכו' כי קאי מאי אומר? ברוך רופא חנם – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקאות קפ-קפא; עולת ראיה ח"א עמ' שצ

ברכות ס, ב – הנכנס לבית הכסא אומר התכבדו מכובדים וכו' )הסבר מדוע אין נוהגים לומר 

בקשה זו בימינו( – מצות ראיה, או"ח ג, פסקא א עמ' יז-יט

ברכות ס, ב – כי נפיק אומר ברוך אשר יצר את האדם בחכמה – )לבל יחשוב האדם שדחיית 

הפסולת הוא במקרה קרה, אלא ידע שיש בזה מסודות הבריאה )לברר הרע מן הטוב[( – 

מצות ראיה, או"ח ו, א עמ' לג-לה; )על כן אנו חותמים "ומפליא לעשות"( - פנקסי הראיה 

ח"ג עמ' לא-לב 

ברכות ס, ב – כי נפיק אומר ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וכו' – עולת ראיה ח"א עמ' 

נז-נח

ברכות ס, ב – הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע – )מצד כחו 

השכלי רב-אונים הוא נאדם להתיצב נגד כל כחות הרע. אבל מצד חלקו החומרי הוא עלול 

לנפול תחת ידם וכו' על כן רוח הטומאה שורה עליו ויכולה התחזקות כח החומרי לבדו, בעת 

שינתו, לגרום לו תכונה רעה גם אחרי התעוררו. ומסרו לנו חז"ל סגולת קריאת-שמע על 

המטה בשפעת ההרגש הטוב שעל ידה, שהוא חודר גם לכח החומרי שבאדם( – עולת ראיה 
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ח"א עמ' תיח-תיט; ]ובהרחבה[ עין איה ברכות פ"א פסקאות כה-כו

ברכות ס, ב – הנכנס לישן על מטתו וכו' ברוך המפיל חבלי שינה – )יש תועלת במה שהנפש 

מחסירה בעולם הזה את השגותיה העצמיות, כענין התועלת שיש בפעולת השינה, שהיא באה 

ע"י האדים העולים למוח( – עולת ראיה ח"ב עמ' קעו-קעז ד"ה העשן 

ברכות ס, ב – כי מתער אומר: אלהי, נשמה שנתת בי טהורה היא וכו' – עולת ראיה, ח"א 

עמ' סו-ע 

ברכות ס, ב – כי שמע קול תרנגול לימא ברוך שר נתן לשכוי בינה – עולת ראיה ח"א עמ' ע 

ברכות ס, ב – כי פתח עיניה לימא ברוך פוקח עורים – עולת ראיה ח"א עמ' עב 

ברכות ס, ב – כי תריץ ויתיב לימא ברוך מתיר אסורים – עולת ראיה ח"א עמ' עב-עג

ברכות ס, ב – כי לביש לימא ברוך מלביש ערומים – עולת ראיה ח"א עמ' עב

ברכות ס, ב – כי זקיף לימא ברוך זוקף כפופים – עולת ראיה ח"א עמ' עג

ברכות ס, ב – כי נחית לארעא לימא ברוך רוקע הארץ על המים – עולת ראיה ח"א עמ' עג

ברכות ס, ב – כי מסגי לימא ברוך המכין מצעדי גבר – עולת ראיה ח"א עמ' עד 

ברכות ס, ב – כי סיים מסאניה לימא ברוך שעשה לי כל צרכי – עולת ראיה ח"א עמ' עד

ברכות ס, ב – כי אסר המייניה לימא ברוך אוזר ישראל בגבורה – עולת ראיה ח"א עמ' עה

ברכות ס, ב – כי פריס סודרא על רישיה לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה – עולת ראיה 

ח"א עמ' עה 

ברכות ס, ב – כי פריס סודרא לימא עוטר ישראל בתפארה - )טעם הצורך לכיסוי הראש, 

מפני מעלת השכל( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 213-214

ברכות ס, ב – כי פריס סודרא לימא עוטר ישראל בתפארה - )מדוע הודגש כאן "ישראל"( 

– מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רד; פנקס מציאות קטן, אות רז

ברכות ס, ב – עוטר ישראל בתפארה - )הרא"ש היה אומר ברכה זו עת שהניח תפילין של 

ראש, שו"ע  או"ח כ"ה סעיף ג. וביאור הביטוי לענין תפילין( – חבש פאר, דרוש ו, עמ' סז-

סח

ברכות ס, ב – כי מעטף בציצית לימא ברוך וכו' וצונו להתעטף בציצית – עולת ראיה ח"א 

עמ' יט

ברכות ס, ב – כי מנח תפילין אדרעיה לימא ברוך וכו' וצונו להניח תפילין – עולת ראיה ח"א 
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עמ' כט

ברכות ס, ב – ]כי מנח תפילין[ ארישיה לימא ברוך וכו' וצונו על מצות תפילין – עולת ראיה 

ח"א עמ' ע עולת ראיה ח"א עמ' ל-לב 

ברכות ס, ב – כי משי ידיה לימא ברוך וכו' על נטילת ידים – עולת ראיה ח"א עמ' נז 

ברכות ס, ב – כי משי אפיה לימא ברוך וכו' המעביר חבלי שינה מעיני וכו' ברוך אתה ה' 

הגומל חסדים טובים לעמו ישראל – עולת ראיה ח"א עמ' עו-פ

וכו' לקבולינהו בשמחה – )ביאור כיצד עושים  ברכות ס, ב – חייב אדם לברך על הרעה 

זאת( – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קפב-קפד; ביאורי הראי"ה, עמ' תקלז-תקמ; עולת 

ראי"ה ח"א עמ' תג-תו

ברכות ס, ב – לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד כי הא דרבי עקיבא 

דהוה קאזיל באורחא וכו' – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קפה-קפו

בררכות ס,  – לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד – )סוד הענין( – פנש

קסי הראיה ח"ג עמ' רי-רטו; נשמה של שבת עמ' 57-60 ]ובדומה לכך עיין עין איה, ברכות 

ש""א פסקאות סב, פ, קל; וכן פ"ד פסקא מג )"כשאנו רואים התכלית של המציאות והשלי

מות היוצאות מהחורבנות"( ופסקא נב; וכן פרק ה פסקא טו; וכן פרק ז פסקא ב )"מהדברים 

הרחוקים והפעולות הנראות זרות"(, ופסקא לו; ומסכת פאה פסקא ב. וכן עין איה על שבת 

פ"א פסקא כ, פרק ב פסקא יג )"כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם"(; 

פסקא נא, פסקא עח, סוף פסקא פא, פסקא פד, וכן פסקא רעג. ועל הצד העיוני בנושא 

ובמתינות בכל  יעויין היטב בסבלנות  הרחיב הרב ב"אורות הקודש" ח"ב עמ' תעה-תפא. 

המקורות האלו שאספנו. אין מאמר זה של ר' עקיבא מוזכר במקורות אלו, אלא זה התוכן 

שלהם. מובן מאליו שיש להתפלל שלא יארע רע, וגם יש לעשות כל השתדלות למונעו. כאן 

מדובר רק על ההשקפה הפנימית והאמונית[

תוספת הערה: הרע עצמו יסבב את התפתחות הטוב, ולכן הרע הוא מוכרח. עין איה, ברכות 

פ"א פסקאות פ, סוף קכא, קל; פרק ד פסקא מג; פרק ט, סוף פסקא ע"ה ופסקא רפז; שבת 

פ"א פסקא כ; פרק חמישי פסקא נ. עוד עיין דברי עין איה, ברכות פרק ז, פסקא ב; אגרות 

ראיה ח"א עמ' שנד

ברכות סא, א – לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקב"ה – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא קפז

ברכות סא, א – מאי דכתיב 'וייצר ה' אלהים את האדם' בשני יודי"ן וכו' אלא לגבי בהמה וכו' 

אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי וכו' דו-פרצופין ברא הקב"ה באדם הראשון וכו' חד אמר פרצוף, 
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חד אמר זנב )וכל שאר הסוגיא[ – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות קפח-קצז

אררכות סא,  – מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון – )הורה שבנין המשפש

חה האנושית לא די לה הכרח הקיום והתביעות החומריות כי אם צריך להתלוות עמה תכונות 

נפשיות ועינוגים רוחניים, כרגשי היופי והתפארת( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קצח

אררכות סא,  – מלמד שבנאה הקבה לחוה כבנין אוצר – )רמזה התורה לבכר את ערך המוש

עיל, וההתקיימות על היופי( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קצט

ברכות סא, א – עשה הקב"ה שושבינות – עין איה, ברכות פ"ט פסקא ר

ברכות סא, א – הי פרצוף סגי ברישא? מסתברא דזכר סגי ברישא וכו' וכל העובר אחורי 

אשה בנהר וכו' לא ינקה מדינה של גיהנם – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רא-רד

ברכות סא, א – מנוח עם הארץ היה וכו' אפילו בי רב נמי לא קרא – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקאות רה-רו

ברכות סא, א – אחורי ארי ולא אחורי אשה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רז

ברכות סא, א – אחורי ע"ז ולא אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקאות רז-רט

ברכות סא, א – יצר הרע דומה לזבוב וכו' דומה לחטה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רי; 

פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רעח-רעט

ברכות סא, א – שתי כליות יש בו באדם וכו' כליות יועצות, לב מבין, קנה מוציא קול, ושט 

מכניס ומוציא כל מיני מאכל, ריאה שואבת, לשון מחתך, כבד כועס, טחון שוחק, קיבה ישנה 

וכו' ננער הישן – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות ריא-רכ

ברכות סא, ב – כבד כועס, מרה זורקת בו טיפה ומניחתו – )כיצד ישקיט האדם את כעסו? 

ע"י הדיעה המוסרית לצפות כמה רע יוצא מהשלטת הכעס. וזה הנמשל של מרה( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא רטז; ביאורי הראי"ה עמ' קסו

ברכות סא, ב – צדיקים יצר טוב שופטין, רשעים יצר רע שופטן וכו' אמר רבא כגון אנו 

בינוניים וכו' לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות 

רכא-רכג

ברכות סא, ב – לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי וכו' לאחאב בן עמרי 

ולר' חנינא בן דוסא – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רכד-רכה

ברכות סא, ב – אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו וכו' אם יש לך אדם שממונו חביב 

עליו מגופו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רכו 
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ברכות סא, ב – בכל נפשך אפילו נוטל נפשך - )אפילו ביסורין שאין להם קצבה( – אגרות-ד, 

אלף שלד )רנד-רנה(; – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רכז

דברים ו, ה –ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך – עולת ראיה, ח"א עמ' רנ

ברכות סא, ב – גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה וכו' אמשול לךך משל וכו' 

אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רכח-רכט

ברכות סא, ב – והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל – )"ובהיות האדם מגיע למדה 

זו וכו' אינם מרגישים כלל צער, הקדושים הללו, גם בשריפת אש ומסרקות ברזל" ]הערת 

המלקט: וכן כתב מהר"ם מרוטנברג, "תשובות ופסקים ומנהגים", מהד' מוסד הרב קוק, ח"ב 

עמ' רלא[( – פנקסי-א עמ' קצ; פנקס יג עמ' כד; קבצים כת"י-א עמ' פח

ברכות סא, ב – בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה – )תכלית עול 

מלכות שמים בכל יום היא הכנה שתהיה קניה בנפש לעת מצוא של ההצטרכות. אמנם היא 

גם תכלית חשובה נפלאה לעצמה( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רל

ברכות סא, ב – והיה מאריך באחד – )האריך בדבר כדי ללמד בינה שהפרטים המסתעפים 

מדיני התורה הם נחלים יוצאים מהדעת של אחדות ה', ואליה הם שבים( – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא רלא

ברכות סא, ב – יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא וכו' אמרו מלאכי השרת זו תורה 

וזו שכרה? יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי עולם הבא – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקאות רלא-רלד

ברכות סב, א – ולמדתי ממנו ג' דברים וכו' תורה היא וללמוד אני צריך – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא רלה-רלז

ברכות סב, א – מפני מה אין מקנחין בימין – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רלח-רמב

ברכות סב, א – כל הצנוע בביתהכסא ניצול וכו' ההא ביתהכסא דהוה בטבריא וכו' – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקאות רמג-רמד

ברכות סב, א – קבלה דבית הכסא צניעותא ושתיקותא – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רמד

ברכות סב, א – קבלה דייסורי, שתיקותא ומבעי רחמי – )צריכים איזון של שני כחות הנפש. 

האחד לקבל בסבלנות מה שהקב"ה גוזר עליו, זוהי שתיקותא. אבל לא יפול בשפלות ידים 

מההשתדלות לצאת ממצבו, ולכו יתחיל בתפילה לשנות מצבו( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

רמה

וכו'  וכו' רבא  לבית הכסא  אימיה אמרא למיעל בהדיה  ליה  – אביי מרביא  ברכות סב, א 
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מקרקשא ליה בת רב חסדא – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רמו-רמז

ברכות סב, א – ההוא ספדנא וכו' אמר האי צנוע בארחותיו היה כו' כשם שנפרעים מן המתים 

כך נפרעים מן הספדנים ומן העונים אחריהם – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רמח-רמט

ברכות סב, ב – על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע, על כל מושב שב חוץ מן הקורה – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא רנ-רנא

בעת  דעת  הסחת  של  )נמשל  השחר  בעמוד  יציאה  השחר,  בעמוד  שינה   – ב  סב,  ברכות 

פעילותם של הכופרים( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רנב

ברכות סב, ב – בר קפרא הוה מזבין מילי בדינרי – )בתוך שיחות פשוטות היו גנוזות דברים 

גדולים של תועלת. התאמה של מחשבות גדולות גנוזות בחיים הפשוטים עם עסקיהם ושיחתם( 

- עין איה, ברכות פ"ט פסקא רנג

ברכות סב, ב – עד דכפנת, אכול. עד דצחית, שתי – )כי אם יתגבר הכפן והצמאון אולי תגרר 

הפעולה אחר הרצון של הגוף ולא אחר השכל הדבוק בהבורא ית'. על כן עד שלא יצמא ואין 

הרצון שליט כל כך, יעשה מה שצריך( – ביאורי הראי"ה, עמ' קצט-ר; כתי"ק של הראי"ה 

בשיחות הרב צבי יהודה, יתרו, עמ' 196; פניני הראיה, עמ' 396

היא משל ללימודי הלכה,  )אכילה   – – עד דכפנת, אכול. עד דצחית, שתי  ברכות סב, ב 

ושתיה ללימודי אגדה. וילמד אדם לפי תכונת והנפשית( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רנד

ברכות סב, ב – קרנא קריא ברומי, בר מזבין תאני תאני דאבוך זבין – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא רנה

בררכות סב,  – ואמר להרגך ותחס עליך, צניעות שהיתה בך היא חסה עליך וכו' ומאי צניש

עותא? – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רנו-רנז

ברכות סב, ב – כל המבזה את הבגדים, לסוף אינו נהנה מהם – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

רנח

ברכות סב, ב – חייך שאני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו וכו' 

מאי ועד עת מועד? וכו' ר' יוחנן אמר עד חצות ממש וכו' ויאמר למלאך המשחית בעם רב 

וכו' טול הרב שבהם וכו' וינחם ה' על הרעה. מאי ראה? יעקב אבינו ראה וכו' אפרו של יצחק 

ראה וכו' כסף כפורים ראה וכו' בית המקדש ראה  – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רנט-רסז

ברכות סב, ב – ורקיקה מקל וחמר וכו' כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקאות רסח-רסט

ברכות סג, א – כל חותמי ברכות שבמקדש – עין איה, ברכות פ"ט פסקא ער
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ברכות סג, א – וכל כך למה? לפי שאין עונין אמן במקדש – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רעב

תענית טז, ב – לפי שאין עונין אמן במקדש – )המקדש מתוכן על שם העתיד, עולם השלם. 

מתוך כך הברזל פוסל בו ]כי אז לא יהיו מלחמות[. ולכן היו צריכים לדרשה מיוחדת לעשות 

הבדלה בין גברים ונשים במקדש, כי בעתיד לא יהיה חטא, שטן ופגע רע והמקדש הוא על 

שם העתיד. מה ענין של "גדול העונה אמן יותר מן המברך"? ]ברכות נג, ב[ כלומר ההסכמה 

לטוב ואמת המתגלה ע"י חברו. אבל לעתיד "לא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, כי 

כולם ידעו אותו מקטנם ועד גדולם" ]ירמיה לא, לג[ על כן אין מקום לעניית "אמן". כי מתוך 

ידיעה עצמית נותן כל אחד תהלה "ברוך עדי עד שם תהלתו". ואמנם בגבולין יש הסתרה 

ואומרים שם ה' רק בכינוי. אבל בבית המקדש שהוא מכוון מול מקדש של מעלה, אומרים 

השם ככתבו, ואין מקום לענות "אמן"( – טוב ראיה; טוב רואי, תענית עמ' צו-צז

ברכות סג, א – יכול כל הברכות כולן תהא להן תהלה אחת – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

רעג

ברכות סג, א – התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם וכו' עת לעשות לה' הפרו תורתך 

וכו' אל תבוז כי זקנה אמך – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רעא

ברכות סג, א – וכי תימא בועז מדעתיה דנפשיה קאמר? תא שמע ה' עמך גיבור החיל – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא רעד

ברכות סג, א – בשעת המכניסין פזר, בשעת המפזרים כנס. אם ראית דור שהתורה חביבה 

עליו – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רעו-רעז

ברכות סג, א – זלת קבוץ קנה מינה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רעח

ברכות סג, א – באתר דלית גבר, תמן הוי גבר – )עדיף הדבר שמנהיג הציבור יהיה קרוב 

לתכונת הדור וערכו, וגם משפיע עליו. אבל לפעמים אין למנהיג תכונות אלו ובכל זאת הוא 

משפיע על הדור, וזה בדיעבד. זהו הנקרא "באתר דלית גבר". ראי"ה מסביר הנזק שבדבר( 

– עין איה, ברכות פ"ט פסקא רעט; ביאורי הראי"ה, עמ' קלח-קמ

ברכות סג, א – איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה וכו' אפילו לדבר עבירה – 

עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רפ-רפב

ברכות סג, א – לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

רפג

ברכות סג, א – אל ירבה אדם ריעים בתוך ביתו – )כי ראשית הנפילה היא בעזוב האדם את 

הכרתו ונסמך להיות מחקה את אחרים. אלא צריכים כח שפיטה מה לקרב ומה לרחק( – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא שטו; ביאורי הראי"ה עמ' סד
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ברכות סג, א – אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שטז

ברכות סג, א – למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה – )יש קשר השפעה בין כל האנשים 

זה לזה, אפילו הרחוקים זה מזה( - עין איה, ברכות פ"ט פסקא שיז

אלא  עוד  ולא  וכו'  ומעשרות  תרומות  לפרשת  סוטה  פרשת  נסמכה  למה   – סג, א  ברכות 

שנצרך להם וכו' ואם נתנן סוף מתעשר – )כדי להתגבר על רוח תאוה של העם, צריכים הם 

להיות מקושרים לאנשי קודש( - עין איה, ברכות פ"ט פסקאות שיח-שכ

ברכות סג, א – כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא שכא 

ברכות סג, א – המרפה עצמו מדברי תורה אין לו כח לעמוד ביום צרה - )הוא הדין המתרפה 

ממצוה אחת( – אורות התשובה פי"ד פסקא לא; עין איה, ברכות פ"ט פסקא שכג

ברכות סג, א – המרפה עצמו מדברי תורה אין לו כח לעמוד ביום צרה )אע"פ שהוא פונה 

אז להקב"ה בבטחון ואמונה, אם בעת הצלחתו חסר לו הקשר ללימוד תורה, בעת צרה ימצא 

נפשו ריקה ורחוקה מאור ה'(– עין איה, ברכות פ"ט פסקא שכב

ברכות סג, א – כשירד חנינא בן אחי ר' יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוצה 

וארץ ]וכל הסוגיא עד "כי היכי דלא נגררו בתריה"[ – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שכד-שלא

ברכות סג, ב – כנשנסו רבותינו לכרם ביבנה וכו' – )מדוע נמשלה התורה לענבים ולכרם( - 

עין איה, ברכות פ"ט פסקא שלב

ברכות סג, ב - פתחו כולם בכבוד אכסניא – )הנטיה לאחת מהקצוות אינה נכונה. אלא ראוי 

לחבב ישובו של עולם והעוסקים בו, כי על ידם יוכלו להחזיק מעמד ת"ח מאירי אור התורה( 

- עין איה, ברכות פ"ט פסקא שלג

וכו' אמר לו  וכו' ודיבר ה' עם משה פנים אל פנים  ברכות סג, ב – ומשה יקח את האהל 

הקב"ה למשה כשם שאני הסברתי לך פנים, כן הסבר פנים לישראל – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא שלד-שלו

ברכות סג, ב – אמר לו הקב"ה למשה, עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה 

תהא עליהם – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שלז

ויום – עין איה,  יום  ברכות סג, ב – הסכת ושמע ישראל, חביבה תורה  על לומדיה בכל 

ברכות פ"ט פסקא שלח 

ברכות סג, ב – חביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה בסיני - )צריכים לחדש 

את החיבוב בכל יום ויום, וכן הוא בכל המצוות( – פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רסז-רסח; אוצרות 
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הראי"ה, ח"ב 209

ברכות סג, ב – אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא, דומה כמישלא 

קרא ק"ש מעולם – )כי בכל פעם נעשה רושם מחודש על לבו, ורושם העבר לא ימלא נפשו( – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא שלט; ביאורי הראי"ה עמ' רז-רח

ברכות סג, ב – עשו כתות כתות ועסקו בתורה, אין תורה נקנית אלא בחבורה – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא שמ

ברכות סג, ב – חרב אל הבדים וכו' ולא עוד אלא שמטפשין וכו' ולא עוד אלא שחוטאים - 

)ביאור כיצד הלימוד בבדידות מביא שלוש רעות הללו( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שמא; 

ביאורי הראי"ה עמ' ריט-רכ  

ברכות סג, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באהל 

- )אדם המטה את תשוקותיו וכחותיו לעמלה של תורה ושמחת השגתה. אבל מי שאין לו 

הרגשת החיים וזיום הוא לא יכול להיות אדם אשר ימות באהל( – אגרות-א קמו )קפז(

ברכות סג, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באהל – 

)“התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. 

אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעים, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת 

שככלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינ

דדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. 

והם מקבלים באהבה את העול הזה, אם בעלי נפש הם, ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם 

כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע יצליחו את 

בני אומתם בחיים הממוצעים. כן השרידים אשר ד’ קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל 

למשמרת, חומה המה לאומה הישראלית בכללה”( - עין איה, ברכות פ”ט פסקא שמב

ברכות סג, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה – )שמכיר הצד העליון 

שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם( – עין איה, שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי 

הראי"ה, עמ' תקמט

ברכות סג, ב – הס ואח"כ כתת, ילמוד אדם תורה ואח"כ יהגה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא 

שמג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קלד

ברכות סג, ב – כי מיץ חלב יוציא חמאה וכו' במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא 

חלב שינק משדי אמו עליה – )הפדגוגים טועים שמבקשים להביא להקל על מאמץ הלימוד. 

כי הברכה היא במה שהלומד עמל כדי להבין( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שדמ; ביאורי 

הראי"ה עמ' תעט – ]ועוד עיין דברי רבנו, הבאנו על הזוהר ח"ג סה ע"א – בינה, איהי רחמים 

ודינין מתערין מינה. ועוד עיין דברי רבנו, הבאנו על שבת ל ע"ב כל ת"ח שיושב לפני רבו 
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ואין שפתותיו נוטפות מר[

ברכות סג, ב – כל תלמיד שרבו כועס עליו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שמה

ברכות סג, ב – אם נבלת בהתנשא, ואם זמות יד לפה – )מי הוא הראוי לנשיאות על העם? מי 

שאין הנשיאות חשובה בעיניו אלא לשם התכלית, והיא התורה. ומי הוא שידו סמוכה לפיו, 

שמיד יורה לשואליו הלכה למעשה בלי עיכוב מרובה, מי שזמם ולמד היטב עוד לפני שעלה 

לגדולה( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שמו; ביאורי הראי"ה עמ' תקיט-תקכ

ברכות סג, ב – ויאמר שאול אל הקיני וכו' המארח ת"ח בתוך ביתו – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקאות שמז-שמח

ברכות סג, ב – מה היא ברכה שברכו? זו חמות ושמונה כלותיה שילדו ששה ששה בכרס 

נולדים, יכבד על ההורה הטיפול והגידול,  אחד – )מנהגו של עולם כשיש ריבוי גדול של 

הוצאות הפרנסה ופיזור-הנפש בצרכי כל אחד מהם. אבל בהיות האדם חושב על טובת כלל 

ישראל, יש לו כח לקבל ברכה זאת המעולה. הרוח הלאומי תחזק לבו של אדם ותהיה לו 

לששון ולשמחה. עד שגם ההתנדבות הרצונית לצאת למלחמה היתה מתוך אהבה עזה( – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא שמט; ביאורי הראי"ה, עמ' תעח

ברכות סד, א – כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שנ

ברכות סד, א – סיני ועוקר הרים, איצטריכא ליה שעתא וכו' הכל צריכים למרי חטיא – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקאות שנא-שנג; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' סה-סו

ברכות סד, א – לא קבל עליו ר' יוסף דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתין שנין וכו' אפילו אומנא 

לביתיה לא קרי – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות שנד-שנה

ברכות סד, א – ישגבך שם אלהי יעקב, מכאן לבעל הקורה שיכנס בעוביה של קורה – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא שנו; עולת ראיה, ח"א עמ' שכ-שכא

ברכות סד, א – כל הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שנז

ברכות סד, א – הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום )ציור החיים בעמל וחיוב התחזקות, 

תוסיף כח לעבודה וחריצות. ציור המות במנוחה, תמעט את פחד המות ותרגיע את הרוח 

]עוד עיין אורות הקודש ח"ב עמ' שפ-שפא[( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שנח

ברכות סד, א – היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה – עין איה, ברכות 

פ"ט פסקא שנט

ברכות סד, א – ת"ח אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא – עין איה, ברכות פ"ט 

פסקא שס; עולת ראיה, ח"א עמ' תכו-תכז
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ברכות סד, א – ת"ח מרבים שלום בעולם – )יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה 

כי אם ע"י צביון אחד בדיעות ותכונות. א"כ כשרואים ת"ח חוקרים בחכמה וע"ז מתרבים 

הצדדים והשיטות, חושבים שבזה גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן, כי השלום 

האמתי אי אפשר שיבוא לעולם כי א ם ע"י שיתראו כל הצדדים וכל השיטות שיש בחכמה( 

– עין איה, ברכות פ"ט פסקא שסא; עולת ראיה ח"א עמ' של-שלא; ביאורי הראי"ה, עמ' 

קט-קי

ברכות סד, א – אל תקרי בניך אלא בוניך - )ע"י התורה תבנה האומה כולה( – אוצרות 

הראי"ה, ח"ב 38

ברכות סד, א – תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם - )אלו ת"ח האמתיים הנלחמים נגד 

כל פירוד בכללות כנסת ישראל, כי אין להפריד את האומה האחדיית ולהוציא ממנה את 

הרשעים, אלו הנקראים "זרע בהמה" - חולין ה, ב(  - אורות עד-עה )כא(; שמונה קבצים 

קו"ב רפד 

♦ מסכת פאה ♦
פ”א משנה א – אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וכו' – עין איה )סוף ברכות ח"ב( 

פאה, פסקא א; עולת ראיה, ח"א עמ' סב-סו

פ”א משנה ב – מי שאינו מניח את העניים ללקוט – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, פסקא ב

פ”א משנה ב – המניחאתהכלכלה תחת הגפן – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, פסקא ג

פ”ח משנה ה – מי שיש לו חמשים זוז – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, פסקא ד

פ”ח משנה אחרונה –וכל מי שאינו צריך ליטול, ונוטל -  – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, 

פסקא ה

פ”ח משנה אחרונה – וכל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, 

פסקא ו

פ”ח משנה אחרונה – וכל דיין שדן דין אמת – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, פסקא ז

פ”ח משנה אחרונה – וכל מי שאינו לא חגר ולא סומא – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, פסקא 

ח

פ”ח משנה אחרונה – וכל דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין – עין איה )סוף ברכות ח"ב( פאה, 

פסקא ט
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♦ מסכת דמאי ♦
פ”ב משנה ג – המקבל עליו להיות חבר – עין איה )סוף ברכות ח"ב( דמאי, פסקא י

פ”ב משנה ג – אף לא יגדל בהמה דקה וכו' – עין איה )סוף ברכות ח"ב( דמאי, פסקא יא

♦ מסכת שביעית ♦
פרק י משנה ח – המחזיר חוב בשביעית – עין איה )סוף ברכות ח"ב( שביעית, פסקא יב

פרק י משנה ח - כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלטו – עין איה )סוף ברכות ח"ב( שביעית, פסקא 

יג

פרק י משנה ח – המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנו – עין איה )סוף ברכות ח"ב( 

שביעית, פסקא יד

♦ מסכת מעשר שני ♦
פרק ה משנה י – במנחה ביו"ט אחרון היו מתודים – עין איה )סוף ברכות ח"ב( מעשר שני, 

פסקא טו

פרק ה משנה י”א – לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו – )יש לפעמים שרבוי הדקדוקים 

]נשכחת[.  וכו'  מהמה  היוצאת  הכללית  העליונה  שהתכלית  עד  כך  כל  אדם  של  נפשו  יעסיקו 

להודיע ולהודע כי רם ונשא הוא הערך שיש למצוות ה' וכו' שהוא הזכרת שם ה' על ערכה של 

הטהור  והשכל  הער  הלב  את  המונע  מעשי  ענין  רק  הדקדוקים  יהיו  שלא  לשמור  יש  המצוה. 

להתענג על הוד המצוה ויקר ערכה( - עין איה, מעשר שני, פ"ה פסקא יח; עולת ראיה, ח"א 

עמ' שנ

פרק ה משניות יא-יג – ככל מצותיך אשר צויתני, לא עברתי ממצותיך, ולא שכחתי, לא אכלתי 

ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול ה' אלוהי, השקיפה  ולא בערתי ממנו בטמא,  באוני ממנו, 

ממעון קדשך, ואת האדמה, ארץ זבת חלב ודבש – עין איה )סוף ברכות ח"ב( מעשר שני, פסקאות 

טו-כו

פרק ה, משנה יג – השקיפה ממעון קדשך מן השמים, עשינו מה שגזרת עלינו וכו' כאשר נשבעת 

לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש – עולת ראיה, ח"א עמ' רפו-רפט
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♦ מסכת חלה ♦
פרק א, משנה ט - האומר כל גרני תרומה, כל עיסתי חלה, לא אמר כלום – )כי צריכים אנו גם 

לחול וגם לקודש( – מאמרי הראיה" עמ' 257

♦ מסכת ביכורים ♦
פרק ג משניות ב-ג – כיצד מעלין את הביכורים, הקרובים היו מביאים תאנים וענבים, השור 

הולך לפניהם, החליל מכה לפניהם, הגיעו קרוב לירושלים, הפחות והסגנים, ולפי כבוד הנכנסים, 

כל בעלי אומניות, אחינו אנשי מקום פלוני – עין איה, סוף ברכות, ח"ב, בכורים פסקאות כז-לה

פרק ג משניות ד-ו – החליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הבית, הגוזלות, עודה והסל על 

כתפו, והניחו בצד המזבח והשתחוה – עין איה, סוף ברכות, ח"ב, בכורים פסקאות לו-לט

ז – בראשונה כל מי שיודע לקרות קורא – עין איה, סוף ברכות, ח"ב, בכורים  פרק ג משנה 

פסקאות מ-מא

♦ שבת ♦
שבת ג, ב – כי קאי רבי בהאי מסכת לא תשייליה במסכתא באחריתי – )כי סגולה מיוחדת שיש 

ליחידים אינה נמצאת בכל זמן וזמן( – עין איה, שבת פ"א פסקא א

שבת ט, ב – ומאימתי התחלת תספורת, ומאימתי התחלת אכילה – )כי שיעורי חכמים מדוקדקים, 

ולא הכבידו כחוט השערה יותר מהצורך( – עין איה, שבת פ"א פסקאות ב-ג

שבת י, א – רמי פוזמקי, שדי גלימיה ופכר ידיה. ר כהנא וכו' – )יש ב' חלקי התפילה, רנה ואח"כ 

בקשה. בראשון צריכים להדר בלבושו, אפילו בנמוך ביותר כמו רגליו, וכמו בן אהוב. ובשני יזכור 

שפלות עצמו, ופכר ידיו כאילו אין יכולת להשתמש בהן. ורב כהנא חילק ענין הנ"ל לפי תקופות, 

מתי שהיה צער בעולם ומתי אין צער( – עין איה, שבת פ"א פסקאות ד-ה

לשעה  המתקיים  רגש,  חיי  היא  )תפילה   – שעה  בחיי  ועוסקין  עולם  חיי  מניחין   – א  י,  שבת 

כשהרגש מתלהב. אבל התורה היא דבר נצחי( – מאמרי הראי"ה, עמ' 267; עוד עיין עולת ראי"ה, 

ח"א הקדמה, עמ' כ, פסקא ג

שבת י, א – מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? והוא סבר זמן תפלה לחוד וזמן תורה לחוד – 

עין איה, שבת פ"א פסקא ו

שבת י, א – מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה – )כלומר לתת חיות אל השעה, העולם הנוכחי. 
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כי אין לבקש נסים ]כמה גרוע אדם זה – שבת נג ע"ב[ אלא לבקש ברכה בדרך הטבע( – עולת 

ראי"ה, ח"א, תילת ההקדמה "פתלה ותורה" פסקא א, עמ' יט

שבת י, א – מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה – )אין למהר לעזוב הלימוד, כי גם למען 

רגשי קודש צריכים לשאוב ממעיני התורה שיעוריו והגבלותיו( – עין איה, שבת פ"א פסקא ז; 

עולת ראי"ה, ח"א, הקדמה עמ' כא פסקא ד; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רעא

שבת י, א – מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה - )בלי השפעתה של תורה, שוקעת 

התפילה בהזיות וסיגים המקלקלים ומתעבים( – אורות האמונה 107-108 ]65-66[; שמונה קבצים, 

קו"ה ריד, קו"ז קמא; עיין עוד אורות התורה פ"ו פסקא ח

שבת י, א – מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה – )"הסוברים שיוכלו להיות יראי ה' 

ע"י לימוד של מצות אנשים מלומדה, ואין התורה תכלית תפילתם, ע"י זה חרב בית המקדש וגם 

אבדה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילה, ולא למדו להשיג על ידה רצון השי"ת וכו'. הרי תכלית 

ֵׂשֶכל התורה היא לכוין הרצון לשות רצון השי"ת"( – עולת ראיה, ח"ב עמ' קנ

 - דינא  ליה  דאית  איכא  אי  דדשא  אעיברא  טפחי  וכו'  וגרסי  יתבי  הוו   – א   שבתי, 

)ללמדך כי לא די בעיון התורה אלא צריכים להגביר השפעתה על החיים( – עין איה, שבת פ"א 

פסקא ח

יומא הוו קא חליש ליבייהו – )תשוקה הכי גדולה בלבם  י, א  - הוו יתבי בדינא כוליה  שבת 

היתה להועיל אל הכלל כולו כפי אשר תשיג ידם. לימד אותם רב חייא שגם אם חצי היום יעסקו 

במנוחת הלב בשלימות לימודם, יועילו גם בזה לתועלת הכלל. "דן דין אמת לאמתו" הוא רק 

כשיהיו עם אומץ הלב הנמצא בגוף בריא( – עין איה, שבת פ"א פסקא ט

שבת י, א – נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית – )יקבל שכר לא כפועל לפי שכר הקצוב 

מראש, אלא ירויח הרבה כמו שותף מפני תיקון העולם שהביא( – נשמה של שבת, עמ' 64-65

שבת י, א – עד זמן סעודה וכו' ושריך בעת יאכלו וכו' שעה ראשונה מאכל לודים וכו' מכאן 

ואילך כזורק אבן לחמת( – עין איה, שבת פ"א פסקאות י-יב 

שבת י, ב – אסור לאדם שיתן שלום לחברו בבית המרחץ ]כי שמו של הקב"ה שלום[ – )כשם 

שהקב"ה הוא אחד ומיחד, כך מעשהו הוא אחד. על כן כל פרטי המציאות הרבים עד אין חקר 

וכו' כולם עולים לתכלית האחת והמיוחדת וכו'. על כן יסוד דעת ה' מּוָּכר לנו בידיעה זאת ששמו 

הוא "שלום"( – עין איה, שבת פ"א פסקא יג

שבת י, ב – הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – )הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול 

ונשגב( – עין איה, שבת פ"א פסקא יד

שבת י, ב – מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיעם – )שבת מלמדת אותנו 
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על שלמות שתהיה לנו בעתיד, ומזה נבוא להכרת טובה. מפני חטא אדם הראשון, ונפלו בני אדם 

במוסריותם, זקוקים הם לקללת "בזיעת אפך תאכל לחם" כדי שיהיו מוטרדים ולא יעסקו בעון. 

אמנם לא לזה נוצרו אלא לחיות חיים שלמים בששון ושמחה וכל טוב. ובכן השבת מזכירה לאדם 

מה ייעודו, לעלות אל המעלה הרוממה( – עין איה, שבת פ"א פסקא טו

שבת י, ב – מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיעם – )יסוד ההשתלמות לכל 

המין האנושי מבוסס על הכרת הטובה. וזאת נכיר בשלימות רק לעתיד לבוא כאשר כל קדושה 

וקדושה הגנוזה בנו בכל שבת ושבת תצטרף לאוסף גדול שנזכה על ידיהן לשלימות הקדושה 

לעתיד לבוא( – עין איה, שבת פ"א פסקא טו; ביאורי הראי"ה, עמ' קיז-קכ

שבת י, ב – מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיעם – )צ"ע הרי כל שאר 

המצוות גם הם מתן שכרם לא עביד לאיגלויי, ומאי שנא שבת? אלא ברפואות יש ב' מינים. יש 

הפועלים על בריאות האדם לזמן רחוק, ואינו מרגיש מיד בהטבה. ויש שמיד מרגיש שיפור. שבת 

היא מהסוג השני. ע"י שמירת שבת מרגיש האדם מיד שיפור ביראת שמים שלו( – נשמה של 

שבת, עמ' 66-69

שבת י, ב – מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיעם – )שבת מורה על לעתיד 

לבוא יום שכולו שבת. והיה מקום לחשוב ח"ו שלא תשאר לישראל מעלה מיוחדת. על כן אמר 

'אני ה' מקדשכם' בקדושה והפלגה מכל העמים גם לעדי עד( – מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנג

שבת י, ב – הנותן מתנה לתינוק צריך להודיע לאמו – )הנמשל בזה שגם אם כלל ישראל ישמרו 

פשטי ההלכות של שבת, ובתמימות של תינוק, לימודי ה' והם ת"ח המשיגים את ערך התעודה 

ישיגו תורה, ויניקו את העם משדיה של תורה. והנמשל של "שאיף ליה מאותו המין"( – עין איה, 

שבת פ"א פסקאות טז-יז

שבת י, ב – והאמר רב חמא הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו? – )כי לנגד הנחלת מדה טובה 

הנ"ל של הכרת טובה אצל מקבל הטובה, יש גם לחנך את עושה הטובה לקראת עשיית דבר 

הטוב לשם עשיית דבר טוב, ולא לשם הכרת טובה מצד המקבל( – עין איה, שבת פ"א פסקא יח

שבת י, ב - והא שבת דעבידא לאיגלויי – לא יסתפק שום איש ישר מעצם טבעו שצריך האדם 

להקצות חלק מחייו לקדושה ואצילות( – עין איה, שבת פ"א פסקא יח

שבת י, ב – נקט בידיה תרתי מתנתא דתורא – )התורה מרחיקה קצת נוהג אכילת בשר, והתירה 

רק מפני יצר הרע. אמנם התירה למען חיזוק כחות הגוף. כי כאשר עי"ז יגיע האוכל לחיזוק רוחני, 

ירוויחו מזה כל היצורים אף בעלי החיים. מעשה האכילה וכוונתה הוא דומה להעדפת רגש שתילת 

הטהור,  המוסר  של  הנ"ל  לרגשו  במקצת  מעיק  זה  העושה  שאצל  למרות  בזולת,  טובה  הכרת 

להיטיב לזולת למרות שאין המוטב מכיר בכך( – עין איה, שבת פ"א פסקא יט

שבת י, ב – כ למאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב – )מצוה לקבץ כל מאמריו של 
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אותו חכם, להבין מה היא שיטתו הכוללת( – הסכמות הראי"ה, עמ' ל

נטייתו  ע"פ  עצמו  להנהיג  צריך  דעה  רב  איש  )כל   – יקירא  אלבישייהו  מילתא   – ב  י,  שבת 

הפנימית( – עין איה, שבת פ"א פסקא יט

שבת י, ב – אל ישנה אדם בן בין הבנים – )הנמשל, אין לתת למהלך השכלי להפריע למהלך 

הטבעי, בו האדם אוהב לכל בניו, בין מעולים בין אינם מעולים. כך בכל אשר נעשה בעולם, גם 

החסרונות הפרטיים, גם השגיאות, כולם עולים בשקל הקודש להביא למטרה שתיכננה ההשגחה 

העליונה( – עין איה, שבת פ"א פסקא כ

שבת י, ב – יחזור אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה וכו' אמלטה נא שמה –)בכל מקום שהקיבוץ 

הוא עתיק, נתקבצו חטאים רבים של מנהג, מתוך שמציגים רק את חיצוניות החיים( – עין איה, 

שבת פ"א פסקאות כא-כד

שבת יא, א – כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת וכו' אנא עבדי למתא מחסיא דלא חרבה – 

)הנמשל: אם חלילה נקודות חילוניות ייעשו בלב האומה רמים ונשאים יותר מהשאיפה של קדושת 

ברית ה' עם ישראל( – עין איה, שבת פ"א פסקאות כה-כו 

שבת יא, א – כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה – )כי כל קיומנו והצטיינותנו 

בתור סגולה אלהית היא שם השם ית' הנקרא עלינו( – עין איה שבת פ"א פסקא כה; ביאורי 

הראי"ה, עמ' קצג-קצה

שבת יא, א – תחת ישמעאל ולא תחת אדומי וכו' ולא תחת חבר וכו' ולא תחת ת"ח וכו' ולא 

תחת יתום ואלמנה – עין איה, שבת פ"א פסקאות כז-ל

שבת יא, א – כל חולי ולא חולי מעים, כאב, מיחוש, רעה – )ביאור כל פרט( – עין איה, שבת 

פ"א פסקא לא

למהר  )אין   – חקר  אין  מלכים  ולב  וכו'  רשות  של  חללה  לכתוב  מספיקין  אין   – א  יא,  שבת 

להתפרץ להרוס סדרי החברה המדינית גם אם יראה בה פרטים רבים שאינם לפי הצדק והיושר, 

לפי דעתו( – עין איה, שבת פ"א פסקאות לב-לג

שבת יא, א – עבדו ליה עיגלא תילתא – )עדיף היתרון הטבעי, מאשר היתרון המלאכותי שיוצרים 

בני אדם. כי הראשון אינו גורר אחריו חסרון, מה שאין כן השני. ולכן כיוון לכך לכבוד תלמיד 

חכם( – עין איה, שבת פ"א פסקא לד

שבת יא, א – ליטעום מר מידי וכו' בתעניתא יתיבנא, לוה אדם תעניתו ופורע – )ההבדל בין 

טעימה לאכילה, ומעלת התענית( – עין איה, שבת פ"א פסקאות לה-לז

שבת יא, א – תענית חלום – )מפני מה באים לו לאדם חלומות מבעיתים, ומדוע תיקונם הוא רק 

בו ביום( – עין איה, שבת פ"א פסקא לח
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שבת יא, א - כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו וכו' ליתיב תענית לתעניתא – עין איה, 

ברכות פ"ה פסקאות לז-לח

שבת יא, א – לוה אדם תעניתו ופורע - )ערך של תעניתו של יחיד( – עין איה, שבת פ"א פסקא 

לז

שבת יא, א – ר"ש בן יוחי וחביריו שתורתן אומנותן – )המושג של "אומנות" מיוסדת על חכמה( 

- עולת ראי"ה, ח"א הקדמה, עמ' כא-כב, פסקא  ה; פנקסי-א עמ' קלג; קבצים מכת"י-א עמ' נא

שבת יא, א – שהיו עוסקין בתורה וכו' אין מפסיקין לתפילה, כגון רשב"י וחבריו - פנקסי-א עמ' 

קלג; קבצים מכת"י-א עמ' נא 

שבת יב, א – יוצא אדם עם תפילין בערב שבת עם חשיכה – )מפני הנפילה הגדולה של אומתנו 

ופיזורנו בין האומות נשתכחה התורה ורבו הספקות, וצריכים אנו להחמיר בספקות. עד שיזרח 

עלינו אור של שבת( – עין איה, שבת פ"א פסקא לט 

שבת יב, א – למשמש בתפילין כל שעה ושעה קל וחומר מציץ – )צד הדימוי ביניהם, ולמה בציץ 

אזכרה אחת ובתפילין מ"ב( – עין איה, שבת פ"א פסקאות מ-מא

שבת יב, א – חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה – )הנמשל הוא: יסול אדם דרכו 

על החיים החיצוניים להשוותם אל החיים הפנימיים( – עין איה, שבת פ"א פסקא מב; עולת ראיה 

ח"ב עמ' כח-כט

שבת יב, א – הנכנס לבקר את החולה – )מציאות המחלות בעולם פועלת לטובה ללמד בני אדם 

הכנעה מלפני ה'( – עין איה, שבת פ"א פסקא מג

שבת יב, א – יכולה היא שתרחם, המקום ירחם עליך וכו' שבת היא מלזעוק וכו' צריך שיערבנו  

בתוך ]שאר[ חולי ישראל – עין איה, שבת פ"א פסקאות מד-מז

שבת יב, ב – בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת – עין איה, שבת פ"א פסקא מח

שבת יב, ב – אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי – )למרות כל רצוננו לתקן את כל אומות העולם 

זאת היסוד של  אנו מתגדרים בלאומיות שלנו, בכל  אין  יקראו בשמך", כלומר  בני בשר  "וכל 

עולם במלכות  "לתקן  אל התכלית האחרונה  גם  להגיע  אותנו  היא תנחה  אומתנו  אהבתנו את 

שדי". כי מה לי ]ההבדל בין[ אהבת עצמו הנמצאת אצל יחיד או אצל אומה בכללה? ומי שלוקח 

את הלאומיות לבדה, גם לאומיות אין לו כי אם אהבת עצמו גסה בלבוש לאומיות( – עין איה, 

שבת פ"א פסקא מט

ב' בחינות בביקור חולים. או שלבו  )יש   - יב, ב – שכינה למעלה מראשותיו של חולה  שבת 

מצטער בצרתו של חברו, או מצד הקדושה של אהבת הטוב. ובזה מחולקים דרכיהם של האומות 
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ושל ישראל. ולכן בישראל שכינה למעלה מראשו של החולה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 191; עוד 

עיין עין איה, שבת פ"א פסקאות נ-נא

שבת יב, ב – לא יקרא לאור הנר וכו' אמר ר' ישמעאל אני אקרא ולא אטה וכו' כתב על פנקסו 

וכו' שאני ר"י הואיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט – עין איה, שבת פ"א פסקאות נב-נד

שבת יג, א – מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש ת"ח הרבה – )ביאור סדר 

הדברים, וביאור תלונת אשתו, ודחיית תלונותיה( – עין איה, שבת פ"א פסקאות  נה-סא

שבת יג, ב – מי כתב מגילת תענית וכו' שהיו מחבבין את הצרות וכו' אין שוטה נפגע, אין בשר 

המת מרגיש באיזמל – עין איה, שבת פ"א פסקאות סב-סה

פ"א  איה, שבת  עין   – יחזקאל  ספר  נגנז  הוא  לטוב שאלמלא  האיש  אותו  זכור   – יג, ב  שבת 

פסקאות סו-סז

שבת יד, א – האוחז ספר תורה ערום, נקבר ערום – עין איה, שבת פ"א פסקא עד

שבת יד, ב – שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וכו' – עין איה, שבת פ"א פסקא עה

שבת יד, ב – בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים – עין איה, שבת פ"א פסקא עג

שבת טו, א – כשחלה ר' ישמעאל וכו' אמור לנו ב' וג' דברים שאמרת משום אביך וכו' ק"פ 

שנה, פ' שנה, מ' שנה וכו' הלל ושמאי – )פרטי הדברים ההיסטוריים ודיוקם הם נצרכים בתוך 

כלל האומה וכו' ועושה רושם טוב ומרבה אהבת האומה בכלל לב יודעיה( – עין איה, שבת פ"א 

פסקאות סח-עב

שבת יז, א – מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה כו' אם תקניטני וכו' נעצו חרב בבית 

המדרש וכו' אמרו הנכנס יכנס והיוצא אל יצא – עין איה, שבת פ"א פסקאות עו-עט

קשה  והיה  התלמידים  מן  כאחד  שמאי  לפני  ויושב  כפוף  הלל  היה  היום  ואותו   - א  יז,  שבת 

לישראל כיום שנעשה בו העגל – עין איה, שבת פ"א פסקא פ; ביאורי הראי"ה עמ' רנט-רסא

שבת יז, א - ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים – )מדת הדין 

מיוחסת לבית שמאי, היא העליה אל חקר עומק החכמה. אמנם בית הלל מדתם מדת החסד, הם 

הכשירו את הרגש לפי המדה האנושית, ואי אפשר לעולם להתקיים במדת הדין כי אם בשיתוף 

כבית שמאי  הלכה  האומרים שתהיה  ה'  בסוד  הבאים  דברי  גדולים  וכמה  וכו'.  הרחמים.  מדת 

לעתיד לבוא. ואין בזה חילופי דינים ושינוי תורה חלילה, כי כן יהיה ראוי לפסוק ע"פ סנהדרין 

הגדולה ולהם אנו חייבים לשמוע( – עין איה, ברכות פ"ח סוף פסקא ד 

שבת יז, א – וגזור שמאי והלל ולא קבלו מינייהו, ואתו תלמידייהו גזור וקבלו מינייהו – )הצעתם 

הועילה כי אח"כ בימי תלמידיהם וכו' נפקחו עיניהם וכו'. על כן היה העם מוכן באהבה לקבל 
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גזירה זאת( – עין איה, שבת פ"א פסקא פא

שבת יט, א – מנהגו של בית רבן גמליאל שהיו נותנין כלי לבן לכובס ג' ימים לפני שבת וכו' אביי 

היה יהיב ליה וכו' כבר קדמוך רבנן, האי מאן דיהיב לקצרא – )משל על תיקון המדות לפני בוא 

יום השבת( – עין איה, שבת פ"א פסקא פב-פד

שבת יט, ב – ההוא תלמידא דאורי בחרתא דארגיז וכו' שמתיה וכו' באתריה דרב הוה – )אפילו 

אם התלמיד צודק בהוראתו, אם הוא מחליש כחו של מאריה דאתרא יש בזה נזק( – עין איה, 

שבת פ"א פסקא פה

שבת כ, א – ומאחיזין את האור – )כח הזריזות משול לאש, וכח השכל הקר משול לשלג. באזה 

ומבטל את זה( – עין איה, שבת פ"א פסקא פו

שבת כ, א – לא תבערו אש בכל מושבותיכם וכו' אבל אתה מבעיר בבית המוקד – )כל החידושים 

שישכיל האדם ע"י בינה יתרה להמציא ולחדש, הכל מעשה ה' המה, והוא מנהלם ביד והגדולה 

לתכלית נשגבה של כלל המציאות כולה. אבל בבית המקדש שם יש לחנך שאין שביתה לצורך 

העבודה, אלא נמסר הכח לאדם( – עין איה, שבת פ"א פסקא פז

שבת כ, א  - כהנים זריזים הם - )גם הזריזים צריכים להקדים לכך חכמה, פלס ומשפט( – עין 

איה, שבת פ"א פסקא פח

שבת כא, א – ולא בשמן קיק וכו' משחא דקאזא וכו' קיקיון דיונה וכו' – )על החסרון המוסרי 

של יושבי מדינת הים, ועל החובה לעשירים לתמוך במפעלים שיש בהם תוצאות לטובת האומה, 

ושיש לעזור לעניי א"י( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות א-ב; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' ג-ח; 

עולת ראיה ח"ב עמ' כב-כד

שבת כא, א – פתילות ושמנים וכו' מבלאי מכנסי כהנים – )אפילו בגד ממקום נחות בגוף האדם, 

פ"ב  שבת  איה,  עין   - מתקדש(  הוא  גם  הרי  האדם,  חומריות  בעד  לגדור  בו  כיון שהשתמשו 

פסקאות ג-ד; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' שיב-שיד; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' י-יג 

אמר  רב חסדא  וכו'  בהן בשבת  מדליקין  אין  חכמים  ושמנים שאמרו  פתילות   – כא, א  שבת 

לאורה  להשתמש  ומותר  לה  זקוק  אין  כבתה  בשבת, קסבר  ולא  בחול  ]בחנוכה[  בהן  מדליקין 

מחכמת  הנשאבות  רבות  דעות  בישראל  נשמעו  הגוים  בין  ההתערבות  ע"י  כי  הוא  )הנמשל   –

האומות. כדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל היתה יד ה' על עבדיו ובכל דור ודור 

קמו חכמי ישראל לחזק את אור התורה דוקא ע"פ אותן הדעות הנכריות. ואמנם כעבור דור או 

דורות, אותן הנחות של מושכלות ראשונים ]שע"פ חכמות אוה"ע[ חלפו ועוד אינן, מכל מקום אם 

לא היו כלולים באור התורה היו רבים מחלושי הדעות נסוגים מהתורה בשביל הבלי הנכר. וצריכים 

לדעת כי אע"פ שמותר להשתמש לאורם )כנ"ל( דעות אלו לא ינחלו את הנצחיות, ואורן כאשר 

יכבה אין אנו זקוקים עוד לקיים דבריהם. ושם הרב מביא עוד נמשל( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 
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גזירה זאת( – עין איה, שבת פ"א פסקא פא

שבת יט, א – מנהגו של בית רבן גמליאל שהיו נותנין כלי לבן לכובס ג' ימים לפני שבת וכו' אביי 

היה יהיב ליה וכו' כבר קדמוך רבנן, האי מאן דיהיב לקצרא – )משל על תיקון המדות לפני בוא 

יום השבת( – עין איה, שבת פ"א פסקא פב-פד

שבת יט, ב – ההוא תלמידא דאורי בחרתא דארגיז וכו' שמתיה וכו' באתריה דרב הוה – )אפילו 

אם התלמיד צודק בהוראתו, אם הוא מחליש כחו של מאריה דאתרא יש בזה נזק( – עין איה, 

שבת פ"א פסקא פה

שבת כ, א – ומאחיזין את האור – )כח הזריזות משול לאש, וכח השכל הקר משול לשלג. באזה 

ומבטל את זה( – עין איה, שבת פ"א פסקא פו

שבת כ, א – לא תבערו אש בכל מושבותיכם וכו' אבל אתה מבעיר בבית המוקד – )כל החידושים 

שישכיל האדם ע"י בינה יתרה להמציא ולחדש, הכל מעשה ה' המה, והוא מנהלם ביד והגדולה 

לתכלית נשגבה של כלל המציאות כולה. אבל בבית המקדש שם יש לחנך שאין שביתה לצורך 

העבודה, אלא נמסר הכח לאדם( – עין איה, שבת פ"א פסקא פז

שבת כ, א  - כהנים זריזים הם - )גם הזריזים צריכים להקדים לכך חכמה, פלס ומשפט( – עין 

איה, שבת פ"א פסקא פח

שבת כא, א – ולא בשמן קיק וכו' משחא דקאזא וכו' קיקיון דיונה וכו' – )על החסרון המוסרי 

של יושבי מדינת הים, ועל החובה לעשירים לתמוך במפעלים שיש בהם תוצאות לטובת האומה, 

ושיש לעזור לעניי א"י( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות א-ב; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' ג-ח; 

עולת ראיה ח"ב עמ' כב-כד

שבת כא, א – פתילות ושמנים וכו' מבלאי מכנסי כהנים – )אפילו בגד ממקום נחות בגוף האדם, 

פ"ב  שבת  איה,  עין   - מתקדש(  הוא  גם  הרי  האדם,  חומריות  בעד  לגדור  בו  כיון שהשתמשו 

פסקאות ג-ד; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' שיב-שיד; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' י-יג 

אמר  רב חסדא  וכו'  בהן בשבת  מדליקין  אין  חכמים  ושמנים שאמרו  פתילות   – כא, א  שבת 

לאורה  להשתמש  ומותר  לה  זקוק  אין  כבתה  בשבת, קסבר  ולא  בחול  ]בחנוכה[  בהן  מדליקין 

מחכמת  הנשאבות  רבות  דעות  בישראל  נשמעו  הגוים  בין  ההתערבות  ע"י  כי  הוא  )הנמשל   –

האומות. כדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל היתה יד ה' על עבדיו ובכל דור ודור 

קמו חכמי ישראל לחזק את אור התורה דוקא ע"פ אותן הדעות הנכריות. ואמנם כעבור דור או 

דורות, אותן הנחות של מושכלות ראשונים ]שע"פ חכמות אוה"ע[ חלפו ועוד אינן, מכל מקום אם 

לא היו כלולים באור התורה היו רבים מחלושי הדעות נסוגים מהתורה בשביל הבלי הנכר. וצריכים 

לדעת כי אע"פ שמותר להשתמש לאורם )כנ"ל( דעות אלו לא ינחלו את הנצחיות, ואורן כאשר 

יכבה אין אנו זקוקים עוד לקיים דבריהם. ושם הרב מביא עוד נמשל( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

ה; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' ח-י, יד-טז

שבת כא, ב – נפקא מינה לגירסא דינקותא – )מפניכח חזק של זכרון( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

ו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' טז-יז

שבת כא, ב – בית הלל אומרים וכו' מכאן ואילך מוסיף והולך – עין איה, שבת פ"ב סוף פסקא 

ז, ד"ה וראוי לדעת שיסוד מוסיף והולך; ]ופירוש שונה[ עולת ראיה ח"א עמ' תלב-תלג

– מאמרי  בגלות(  על מצבנו  )הנמשל   – ודיו  מניחה על שלחנו  ובשעת הסכנה   – כא, ב  שבת 

הראיה, עמ' 150-151 

שבת כא, ב – מאי חנוכה – עין איה, שבת פ"ב פסקאות ז-יג; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' יח-כז

שבת כא, ב – חנוכה – עין איה, שבת פ"ב פסקא ח; עולת ראיה, ח"א עמ' תלג-תלד

שבת כא, ב – נכנסו יוונים להיכל וטמאו כל השמנים וכו' - )ביאור תוכן הנס שנותר רק פך אחד( 

– אגרות-ג תשצז )עה-עו(; עיין גנזי הראי"ה, חנוכה, דרוש לשבת חנוכה, סוף פסקא א' עמ' קנז; 

מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' כז-לג  

שבת כא, ב – נכנסו יוונים להיכל וטמאו כל השמנים וכו'  פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו 

של כהן גדול – )היוונים טמאו את היהדות הגלוי במגעם, אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות 

שהם עלומים וחתומים ממגע זר( – אורות צד )סג( 

שבת כא, ב – נכנסו יוונים להיכל וטמאו כל השמנים וכו'  פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו 

של כהן גדול – מאמרי הראי"ה, עמ' 152-153

שבת כא, ב – נכנסו יוונים להיכל וטמאו כל השמנים וכו'  פך אחד של שמן – )מדוע אירע נס 

בענין שמן בלבד, ולא אירע נס בענין המנורה? אלא יש להבחין שרוח ישראל היא מעל לכל טבע, 

אפילו כאשר צרות פוקדות את החומר והכלי( – אגרות-ג תשצז )עה(

שבת כב, א – נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה – )להורות כי צריכים לשכל אנושי 

כדי להבין בתורה, וע"י זה יבואו עם הזמן כל אומות העולם ללמוד מהתורה. ולא תהיה גבוהה 

מחוג ראייתם( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פט

שבת כב, א – נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה, וסמוך לו ענין יוסף – שמועות-ב 

144-148

שבת כב, א – והבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו – )הנמשל הוא על גלותנו, 

והוא בור מלא נחשים ועקרבים. אמנם זאת היא קללה מעין ברכה "ובגוים ההם לא תרגיע" למען 

יהיו עיני כל ישראל נשואות להר הקודש ולארץ חמדה( – עין איה, שבת פ"ב פסקא יד; מאורות 

הראי"ה, חנוכה, עמ' לג-לה
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שבת כב, א – והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו – שמועות ראיה, וישב, עמ' 

עח, פד, קט; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פט

שבת כב, א – אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה – )האיש הגס שחושב כל תכלית קשר האומה 

היא בשביל צרכיה החומריים, לא יבין בתעודה רמה של נר חנוכה וירצה מעות כנגדה. ועוד על 

פגם שחיטת בעלי חיים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא טו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' לו-לט

שבת כב, ב – ]נר מערבי[ עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל - עין איה, שבת פ"ב 

פסקאות טז-יז; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' לט-מב

שבת כג, א – כל השמנים כולן יפין לנר ושמן זית מן המובחר וכו' לגבל או לעשן וכו' כל העשנים 

יפים לדיו, כל השרפים יפים לדיו – עין איה, שבת פ"ב פסקאות יח-כא; מאורות הראי"ה, חנוכה, 

עמ' מב-מה

שבת כג, א – מאי מברך? אשר קדשנו במצוותיו – עין איה, שבת פ"ב פסקא כג; עולת ראיה 

ח"א עמ' תלד-תלה

שבת כג, א – להדליק נר של חנוכה – עין איה, שבת פ"ב פסקא כד; עולת ראיה, ח"א עמ' תלה 

שבת כג, א והיכן ציונו? – עין איה, שבת פ"ב פסקאות כב-כה; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' 

מו-מט

שבת כג, א  - לא תסור, שאל אביך ויגדך – )הטעם שחז"ל הביא ו ב' פסוקים( – עי ןאיה, שבת 

פ"ב פסקא כה

פ"ב  איה, שבת  עין   – בסוף שדהו  להניח פאה  תורה  דברים אמרה  ד'  – בשביל  כג, א  שבת 

פסקאות כו-כז; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' מט-נב

שבת כג, ב – הרגיל בנר הויין לו בנים ת"ח. הזהיר במזוזה וכו' הזהיר בציצית, הזהיר בקידוש וכו' 

גהרא רבה נפיק מהכא – עין איה, שבת פ"ב פסקאות כח-ל; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' נג-נו

שבת כג, ב – דביתהו דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת לה וכו' שלא יקדים לא יאחר – עין איה, 

שבת פ"ב פסקא לא; עולת ראיה ח"ב עמ' יד-טו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' נז-נח

שבת כג, ב – דרחים רבנן וכו' דמוקיר רבנן וכו' דדחיל מרבנן – עין איה, שבת פ"ב פסקא לב; 

מאורות הראי"ה, עמ' נח-נט

שבת כה, ב – כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ערב שבת, מביאים לו עריבה מלאה חמין 

וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקא סט

שבת כה, ב – ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת הנר. נשיתי טובה זו בית המרחץ. זו רחיצת ידים 

ורגלים. זו מטה נאה וכלים נאים – עין איה, שבת פ"ב פסקאות סד-סח

שבת כה, ב – ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת נר שבת – עין איה, שבת פ"ב פסקא סד; עולת 

ראיה ח"ב עמ' יג-ד

שבת כה, ב – איזהו עשיר? מי שיש לו מאה כרמים ומאה שדות וכו' אשה נאה במעשיה – עין 

איה, שבת פ"ב פסקאות עא-עב

שבת כה, ב – איזהו עשיר? וכו' כל מי שיש לו בית כסא סמוך לשולחנו – )שביעה מהמאכלים 

יש לשמור מהתקלות האפשריות,  יתרה  צריכה להיות כדי לחזק את כחו. אבל כשיש שביעה 

והסמל לזה הוא "בית כסא" להוציא מה שמיותר. וכך הוא גם בשמירת הקנינים. העושר מיועד 

של  המוסריים  הפנימיים  מהלכלוכים  להזהר  צריכים  אבל  והגונה.  טובה  לתכלית  בו  להשתמש 

עודף עושר, להרחיק גאוה ואבירות לב, פריקת עול תורה ומצוות( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

עג; ביאורי הראי"ה עמ' שטו-שטז

שבת כו, א – ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה וכו' – )הנמשל: יש לאומתנו שונאים הנראים 

כאוהבים, המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, וסוף העצות הרעות הללו להבעיר 

אש במחנה ישראל, להבעיר כל קודש( – עין איה, שבת פ"ב פסקא עד

שבת כו, א – לכורמים וליוגבים וכו' אלו מלקטי אפרסמון, אלו ציידי חלזון – עין איה, שבת פ"ב 

פסקא עה

שבת כו, א – אין מדליקין אלא בשמן זית לבד – )נר של שבת הוא רמז להארת אור השכל. והרמז 

כאן כי בשבת יש לעסוק בתורה בלבד, ולא בשאר חכמות, וכדברי רמב"ם בפירוש המשנה פכ"ג 

מ"ב( – עין איה, שבת פ"ב פסקא עו; עולת ראיה ח"ב עמ' כד

שבת כו, א – מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין? ואנשי מדי שאין להם אלא 

שמן אגוזים? ואנשי אלכסנדריא וכו' – )יש כאן נמשל לאנשים פחותי-דרגא שלא הגיעו לדרגת 

מגיעים  הם  ורסיס  רסיס  ומכל  הלכה,  דיוק  ומכל  שבתורה,  קטן  דבר  מכל  ללמוד  זית"  "שמן 

לאור גדול בנפש. ויש בזה ארבע דרגות נמוכות. ]א[ המבינים רק פשוטי הדברים, קושיא ותירוץ 

ביניהן  יבשות בלי לראות הקשר  ]ב[ העוסקים בהלכות  )דומים הם לשומשומין(  בעיון המעשי 

)דומים לאגוז( ]ג[ עניי הדעת שכדי להשכילם צריכים להביא משל או מליצה )דומים לצנון( ]ד[ 

אלו שהתרגלו בחכמות המורגשות אצל האומות, שצריכים להמשיך אותם עם הצעות לקוחות 

מהחכמות ההן )דומים לנפט(. אנשים אלו שחינוכם כל כך נמוך שאין להם ידיעה כי אם בטבעיות 

ובמדיניות, מלאים דמיונות. לכל אלו המוזכרים אין להזניחם אלא יש לקרבם( – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא עז

שבת כח, ב – ]תפילין שכותבים על קלף רק[ מן המותר בפיך – )כדי שישפיעו התפילין השכליים 

על חומריות גופו של אדם, יש להשתמש בעור שיש בו איכות כחנית שיהיה הוא ממש גופו של 

אדם( – חבש פאר, דרוש ב, עמ' נו
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שבת כב, א – והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו – שמועות ראיה, וישב, עמ' 

עח, פד, קט; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' פט

שבת כב, א – אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה – )האיש הגס שחושב כל תכלית קשר האומה 

היא בשביל צרכיה החומריים, לא יבין בתעודה רמה של נר חנוכה וירצה מעות כנגדה. ועוד על 

פגם שחיטת בעלי חיים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא טו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' לו-לט

שבת כב, ב – ]נר מערבי[ עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל - עין איה, שבת פ"ב 

פסקאות טז-יז; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' לט-מב

שבת כג, א – כל השמנים כולן יפין לנר ושמן זית מן המובחר וכו' לגבל או לעשן וכו' כל העשנים 

יפים לדיו, כל השרפים יפים לדיו – עין איה, שבת פ"ב פסקאות יח-כא; מאורות הראי"ה, חנוכה, 

עמ' מב-מה

שבת כג, א – מאי מברך? אשר קדשנו במצוותיו – עין איה, שבת פ"ב פסקא כג; עולת ראיה 

ח"א עמ' תלד-תלה

שבת כג, א – להדליק נר של חנוכה – עין איה, שבת פ"ב פסקא כד; עולת ראיה, ח"א עמ' תלה 

שבת כג, א והיכן ציונו? – עין איה, שבת פ"ב פסקאות כב-כה; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' 

מו-מט

שבת כג, א  - לא תסור, שאל אביך ויגדך – )הטעם שחז"ל הביא ו ב' פסוקים( – עי ןאיה, שבת 

פ"ב פסקא כה

פ"ב  איה, שבת  עין   – בסוף שדהו  להניח פאה  תורה  דברים אמרה  ד'  – בשביל  כג, א  שבת 

פסקאות כו-כז; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' מט-נב

שבת כג, ב – הרגיל בנר הויין לו בנים ת"ח. הזהיר במזוזה וכו' הזהיר בציצית, הזהיר בקידוש וכו' 

גהרא רבה נפיק מהכא – עין איה, שבת פ"ב פסקאות כח-ל; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' נג-נו

שבת כג, ב – דביתהו דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת לה וכו' שלא יקדים לא יאחר – עין איה, 

שבת פ"ב פסקא לא; עולת ראיה ח"ב עמ' יד-טו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' נז-נח

שבת כג, ב – דרחים רבנן וכו' דמוקיר רבנן וכו' דדחיל מרבנן – עין איה, שבת פ"ב פסקא לב; 

מאורות הראי"ה, עמ' נח-נט

שבת כה, ב – כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ערב שבת, מביאים לו עריבה מלאה חמין 

וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקא סט

שבת כה, ב – ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת הנר. נשיתי טובה זו בית המרחץ. זו רחיצת ידים 

ורגלים. זו מטה נאה וכלים נאים – עין איה, שבת פ"ב פסקאות סד-סח

שבת כה, ב – ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת נר שבת – עין איה, שבת פ"ב פסקא סד; עולת 

ראיה ח"ב עמ' יג-ד

שבת כה, ב – איזהו עשיר? מי שיש לו מאה כרמים ומאה שדות וכו' אשה נאה במעשיה – עין 

איה, שבת פ"ב פסקאות עא-עב

שבת כה, ב – איזהו עשיר? וכו' כל מי שיש לו בית כסא סמוך לשולחנו – )שביעה מהמאכלים 

יש לשמור מהתקלות האפשריות,  יתרה  צריכה להיות כדי לחזק את כחו. אבל כשיש שביעה 

והסמל לזה הוא "בית כסא" להוציא מה שמיותר. וכך הוא גם בשמירת הקנינים. העושר מיועד 

של  המוסריים  הפנימיים  מהלכלוכים  להזהר  צריכים  אבל  והגונה.  טובה  לתכלית  בו  להשתמש 

עודף עושר, להרחיק גאוה ואבירות לב, פריקת עול תורה ומצוות( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

עג; ביאורי הראי"ה עמ' שטו-שטז

שבת כו, א – ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה וכו' – )הנמשל: יש לאומתנו שונאים הנראים 

כאוהבים, המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, וסוף העצות הרעות הללו להבעיר 

אש במחנה ישראל, להבעיר כל קודש( – עין איה, שבת פ"ב פסקא עד

שבת כו, א – לכורמים וליוגבים וכו' אלו מלקטי אפרסמון, אלו ציידי חלזון – עין איה, שבת פ"ב 

פסקא עה

שבת כו, א – אין מדליקין אלא בשמן זית לבד – )נר של שבת הוא רמז להארת אור השכל. והרמז 

כאן כי בשבת יש לעסוק בתורה בלבד, ולא בשאר חכמות, וכדברי רמב"ם בפירוש המשנה פכ"ג 

מ"ב( – עין איה, שבת פ"ב פסקא עו; עולת ראיה ח"ב עמ' כד

שבת כו, א – מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין? ואנשי מדי שאין להם אלא 

שמן אגוזים? ואנשי אלכסנדריא וכו' – )יש כאן נמשל לאנשים פחותי-דרגא שלא הגיעו לדרגת 

מגיעים  הם  ורסיס  רסיס  ומכל  הלכה,  דיוק  ומכל  שבתורה,  קטן  דבר  מכל  ללמוד  זית"  "שמן 

לאור גדול בנפש. ויש בזה ארבע דרגות נמוכות. ]א[ המבינים רק פשוטי הדברים, קושיא ותירוץ 

ביניהן  יבשות בלי לראות הקשר  ]ב[ העוסקים בהלכות  )דומים הם לשומשומין(  בעיון המעשי 

)דומים לאגוז( ]ג[ עניי הדעת שכדי להשכילם צריכים להביא משל או מליצה )דומים לצנון( ]ד[ 

אלו שהתרגלו בחכמות המורגשות אצל האומות, שצריכים להמשיך אותם עם הצעות לקוחות 

מהחכמות ההן )דומים לנפט(. אנשים אלו שחינוכם כל כך נמוך שאין להם ידיעה כי אם בטבעיות 

ובמדיניות, מלאים דמיונות. לכל אלו המוזכרים אין להזניחם אלא יש לקרבם( – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא עז

שבת כח, ב – ]תפילין שכותבים על קלף רק[ מן המותר בפיך – )כדי שישפיעו התפילין השכליים 

על חומריות גופו של אדם, יש להשתמש בעור שיש בו איכות כחנית שיהיה הוא ממש גופו של 

אדם( – חבש פאר, דרוש ב, עמ' נו
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שבת כח, ב – תחש שהיה בימי משה – )הרע שיש בעולם יש גם לו תפקיד במציאות הכללית 

]אמר המלקט: עיין מהר"ל, גבורות השם, פרק חמיש. וכן כתב ראי"ה "מדבר שור" דרוש יד, עמ' 

קיח[. ואע"פ שיש לחוש שנאה ובוז להרע, נכון הוא להכיר שהרע נברא לצורך ]ואמנם אין לזה 

השלכות מעשיות "לגבול המוסר המעשי לא יגש"[. ועור התחש בו נכללו גוונים מרובים מחולפים 

)שבת כח, א( ללמדנו על הצורך לכולם( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות עח-פח

שבת ל, א – מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישתא בשבתא וכו' אנת שלמה מלכא אן חכמתך 

וכו' לא המתים יהללו יה וכו' ושבח אני את המתים וכו' מלך בשר ודם גוזר גזירה ספק מקיימין 

אותה ספק אין מקיימין – עין איה, שבת פ"ב פסקאות לג-לח; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' נט-

ס; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קמה-קמז

שבת ל, א – עשה עמי אות לטובה. אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' כשבנה שלמה את 

בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית קדש הקדשים, שאו שערים ראשיכם )ושאר הסוגיא( – עין 

איה, שבת פ"ב פסקאות לט-נא; עולת ראיה ח"א עמ' שיד-שיח

שבת ל, א – עשה עמי אות לטובה. אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' כשבנה שלמה את 

בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית קדש הקדשים, שאו שערים ראשיכם – )כאשר אדם חוטא 

נפגמים בזה שכלו וכן מדותיו. וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון ]שם ֵׂשֶכל התורה[ אל המקדש, 

ידעו שתשובתו הושלמה( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסו

שבת ל, א – הודיעני ה' קצי )וכל הסוגיא( אבא מת מוטל בחמה וכו'– עין איה, שבת פ"ב פסקאות 

נג-סג

שבת ל, ב – כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת – )גם בעת קבורתו של אדם גדול ואנו מכבדים 

אותו מאד ומרבים לספר בשבחו, אין זה מגיע לכבודו האמתי של האדם החי, הפועל פעולות 

טובות. כי הכבוד שאנו מתארים הוא בחיצוניות, עת שהכבוד האמתי הוא לפי פנימיותו וזה לאין-

ערוך יותר ממה שנוכל לתאר. הוא הדין מה שהאומות משבחים את ערכיהם, אין זה מאומה מול 

הכבוד הפנימי והאמתי של העובדים את הקב"ה( – עין איה, שבת פ"ב פסקא נב

שבת ל, ב – בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת )וכל הסוגיא( – )יש חכם האומר דברים אמתיים, 

אבל אינם מובנים לבני דורו, יש לגנוז עד יבוא דור ויבין( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות פט-צב

שבת ל, ב – בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו? מפני 

שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. תחילתו 'מה יתרון לאדם בכל עמלו שתחת השמש' אבל 

קודם השמש יש לו יתרון. וסופו, 'סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור' – 

)יש ב' חלקי לימוד התורה. ]א[ מה שאינו נוגע למעשה אלא מוסיף קדושה לאדם הלומד ודבקות 

בבוראו ]ב[ מה שמכין אותו לקיום המצוות כי לומד כיצד לקיימן ובזה מקדש את אבריו. זהו 

תחילת ספר קהלת להקנות לנשמתו מעלה הנ"ל, וסופו להכינו לקיים כל המצוות בפועל( – נשמה 

של שבת, עמ' 75-76

שבת ל, ב – כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, העולם נברא לצוות 

לזה – )ביאור ג' שיטות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סה

שבת ל, ב – כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, אלא 

צוות לזה וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צג-צד

שבת ל, ב – טוב כעס משחוק, לשחוק קראתי מהולל וכו' ושבחתי אני את השמחה, זו שמחה 

של מצוה – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צה-צח

שבת ל, ב – דבריו סותרים זה את זה. טוב כעס משחוק. לשחוק אמרתי מהולל – )יחס של כעס, 

ויחס של שחוק, הם פנים של ניגוד מול מקרי החיים שאינם תדיריים. אבל השמחה היא הראויה 

להיות נמצאת בטבע האדם תמיד( – עין איה, שבת פ"ב פסקא צה; ביאורי הראי"ה עמ' קנא-קנג

שבת ל, ב – אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך שמחה של 

מצוה. וכן לדבר הלכה, וכן לחלום טוב – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צט-ק

שבת ל, ב – כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, תכווינה )וכל הסוגיא( – עין איה, 

שבת פ"ב פסקאות קא-קג

שבת ל, ב – כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה – )"נואלו מאד אותם 

שרוצים לעשות את כל מדריגות הלימודים לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. 

לא באופן זה תבוא חכמה בלב עיר פרא האדם בהולדו". ורבנו עוד מסביר מה ההבדל בין הנהנה 

ממחזה השושנה לבין המריח את המור( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קא – ]עוד עיין דברינו על 

ברכות סג, ב – כי מיץ חלב יוציא חמאה וכו' במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב 

שינק משדי אמו עליה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שדמ; ביאורי הראי"ה עמ' תעט. – ועוד עיין 

דברי רבנו, הבאנו על הזוהר ח"ג סה ע"א – בינה, איהי רחמים ודינין מתערין מינה[

שבת ל, ב – ואף ספר משלי בקש ולגנוז, אל תען כסיל כאיולתו, ענה כסיל כאיולתו – עין איה, 

שבת פ"ב פסקאות קד-קה

שבת ל, ב – אל תען כסיל כאיולתו )מדובר באפיקורוס ישראל(. ענה כסיל כאיולתו )מדובר 

ס'  פארמא,  כת"י  חסידים,  ספר  מן  הרב  העתיק  זה  פירוש  המלקט:  ]הערת  נכרי(  באפיקורוס 

תתתתשעא, ע"פ ההלכה בסנהדרין לח ע"ב[ – אורות האמונה 45 ]21[; שמונה קבצים, קו"ח רד

שבת ל, ב – ההוא דאתא לקמיה דרבי אמר ליה, אשתך אשתי ובניך בני וכו' ההוא דאתא ואמר, 

אמך אשתי – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קו-קח

שבת ל, ב – עתידה אשה שתלד בכל יום - )ואז יתבטלו חבלי לידה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 104
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שבת כח, ב – תחש שהיה בימי משה – )הרע שיש בעולם יש גם לו תפקיד במציאות הכללית 

]אמר המלקט: עיין מהר"ל, גבורות השם, פרק חמיש. וכן כתב ראי"ה "מדבר שור" דרוש יד, עמ' 

קיח[. ואע"פ שיש לחוש שנאה ובוז להרע, נכון הוא להכיר שהרע נברא לצורך ]ואמנם אין לזה 

השלכות מעשיות "לגבול המוסר המעשי לא יגש"[. ועור התחש בו נכללו גוונים מרובים מחולפים 

)שבת כח, א( ללמדנו על הצורך לכולם( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות עח-פח

שבת ל, א – מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישתא בשבתא וכו' אנת שלמה מלכא אן חכמתך 

וכו' לא המתים יהללו יה וכו' ושבח אני את המתים וכו' מלך בשר ודם גוזר גזירה ספק מקיימין 

אותה ספק אין מקיימין – עין איה, שבת פ"ב פסקאות לג-לח; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' נט-

ס; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קמה-קמז

שבת ל, א – עשה עמי אות לטובה. אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' כשבנה שלמה את 

בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית קדש הקדשים, שאו שערים ראשיכם )ושאר הסוגיא( – עין 

איה, שבת פ"ב פסקאות לט-נא; עולת ראיה ח"א עמ' שיד-שיח

שבת ל, א – עשה עמי אות לטובה. אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' כשבנה שלמה את 

בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית קדש הקדשים, שאו שערים ראשיכם – )כאשר אדם חוטא 

נפגמים בזה שכלו וכן מדותיו. וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון ]שם ֵׂשֶכל התורה[ אל המקדש, 

ידעו שתשובתו הושלמה( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסו

שבת ל, א – הודיעני ה' קצי )וכל הסוגיא( אבא מת מוטל בחמה וכו'– עין איה, שבת פ"ב פסקאות 

נג-סג

שבת ל, ב – כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת – )גם בעת קבורתו של אדם גדול ואנו מכבדים 

אותו מאד ומרבים לספר בשבחו, אין זה מגיע לכבודו האמתי של האדם החי, הפועל פעולות 

טובות. כי הכבוד שאנו מתארים הוא בחיצוניות, עת שהכבוד האמתי הוא לפי פנימיותו וזה לאין-

ערוך יותר ממה שנוכל לתאר. הוא הדין מה שהאומות משבחים את ערכיהם, אין זה מאומה מול 

הכבוד הפנימי והאמתי של העובדים את הקב"ה( – עין איה, שבת פ"ב פסקא נב

שבת ל, ב – בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת )וכל הסוגיא( – )יש חכם האומר דברים אמתיים, 

אבל אינם מובנים לבני דורו, יש לגנוז עד יבוא דור ויבין( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות פט-צב

שבת ל, ב – בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו? מפני 

שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. תחילתו 'מה יתרון לאדם בכל עמלו שתחת השמש' אבל 

קודם השמש יש לו יתרון. וסופו, 'סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור' – 

)יש ב' חלקי לימוד התורה. ]א[ מה שאינו נוגע למעשה אלא מוסיף קדושה לאדם הלומד ודבקות 

בבוראו ]ב[ מה שמכין אותו לקיום המצוות כי לומד כיצד לקיימן ובזה מקדש את אבריו. זהו 

תחילת ספר קהלת להקנות לנשמתו מעלה הנ"ל, וסופו להכינו לקיים כל המצוות בפועל( – נשמה 

של שבת, עמ' 75-76

שבת ל, ב – כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, העולם נברא לצוות 

לזה – )ביאור ג' שיטות( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סה

שבת ל, ב – כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, אלא 

צוות לזה וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צג-צד

שבת ל, ב – טוב כעס משחוק, לשחוק קראתי מהולל וכו' ושבחתי אני את השמחה, זו שמחה 

של מצוה – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צה-צח

שבת ל, ב – דבריו סותרים זה את זה. טוב כעס משחוק. לשחוק אמרתי מהולל – )יחס של כעס, 

ויחס של שחוק, הם פנים של ניגוד מול מקרי החיים שאינם תדיריים. אבל השמחה היא הראויה 

להיות נמצאת בטבע האדם תמיד( – עין איה, שבת פ"ב פסקא צה; ביאורי הראי"ה עמ' קנא-קנג

שבת ל, ב – אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך שמחה של 

מצוה. וכן לדבר הלכה, וכן לחלום טוב – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צט-ק

שבת ל, ב – כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, תכווינה )וכל הסוגיא( – עין איה, 

שבת פ"ב פסקאות קא-קג

שבת ל, ב – כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה – )"נואלו מאד אותם 

שרוצים לעשות את כל מדריגות הלימודים לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. 

לא באופן זה תבוא חכמה בלב עיר פרא האדם בהולדו". ורבנו עוד מסביר מה ההבדל בין הנהנה 

ממחזה השושנה לבין המריח את המור( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קא – ]עוד עיין דברינו על 

ברכות סג, ב – כי מיץ חלב יוציא חמאה וכו' במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב 

שינק משדי אמו עליה – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שדמ; ביאורי הראי"ה עמ' תעט. – ועוד עיין 

דברי רבנו, הבאנו על הזוהר ח"ג סה ע"א – בינה, איהי רחמים ודינין מתערין מינה[

שבת ל, ב – ואף ספר משלי בקש ולגנוז, אל תען כסיל כאיולתו, ענה כסיל כאיולתו – עין איה, 

שבת פ"ב פסקאות קד-קה

שבת ל, ב – אל תען כסיל כאיולתו )מדובר באפיקורוס ישראל(. ענה כסיל כאיולתו )מדובר 

ס'  פארמא,  כת"י  חסידים,  ספר  מן  הרב  העתיק  זה  פירוש  המלקט:  ]הערת  נכרי(  באפיקורוס 

תתתתשעא, ע"פ ההלכה בסנהדרין לח ע"ב[ – אורות האמונה 45 ]21[; שמונה קבצים, קו"ח רד

שבת ל, ב – ההוא דאתא לקמיה דרבי אמר ליה, אשתך אשתי ובניך בני וכו' ההוא דאתא ואמר, 

אמך אשתי – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קו-קח

שבת ל, ב – עתידה אשה שתלד בכל יום - )ואז יתבטלו חבלי לידה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 104
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וכו' עתידים אילנות  יום  שבת ל, ב – דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל 

שמוציאין פירות בכל יום )וכל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קט-קיא

שבת ל, ב – לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי - )ביאור מדוע אצל שמאי 

עצמו זו מדה טובה, כי היה אדם גדול, ולא אצל אחרים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קיב; ביאורי 

הראי"ה עמ' קמז-קנא

שבת ל, ב – מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה. אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' 

מאות זוז )וכל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קיג-קלד

שבת לא, א – מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם? – עין איה, שבת 

פ"ב פסקאות קלה-קלט

שבת לא, א – שוב מעשה בנכרי וכו' שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת– עין 

איה, שבת פ"ב פסקאות קמ-קמב

שבת לא, א – שוב מעשה בנכרי וכו' בשביל שישימוני כהן גדול וכו' בא לפני הלל וכו' ינוחו לך 

ברכות על ראשך – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קלה-קמג-קנא

שבת לא, א – בא לפני הלל, אמר לו ינוחו לך ברכות על ראשך – )מדוע הדגיש דוקא ראשו?( – 

עין איה, שבת פ"ב פסקא קנא; ביאורי הראי"ה עמ' צ

שבת לא, א – קפדנותו של שמאי וכו' ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה – עין איה, 

שבת פ"ב פסקא קנב

שבת לא, א – והיה אמונת עתך וכו' )ששה סדרי משנה( ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו – עין 

איה, שבת פ"ב פסקאות קנג-קנט

שבת לא ע”א – בשעה שמכניסין אדם לדין, נשאת ונתת באמונה – )אבל בסנהדרין ז ע"א "אין 

תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה" וקושית התוספות שם על הסתירה. והראי"ה 

מיישב( – מאמרי הראי"ה קצח-קצט, שעג; מאורות הראיה, שבועות רסד-רסה; אוצרות הראי"ה 

ח"ב עמ' 163; ביאורי הראי"ה עמ' תכז-תכח

שבת לא ע”א – בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו – )ביאור המושג של ההכנסה אל הדין, 

ומי הוא האומר לו, ותוכן שאלות אלו( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קס-קסה

עתים  קבעת  באמונה?  ונתת  נשאת  לו  אומרים  לדין,  אדם  בשעה שמכניסין   – ע”א  לא  שבת 

לתורה? – )תוספות בסנהדרין ז ע"א שאלו הרי שם הסדר מתחיל "תחילת דינו של אדם על דברי 

תורה". עונה הרב לחלק בין מי הוא הנידון, בן תורה, או אדם העוסק בדרך ארץ ורק קובע עתים 

לתורה. ועוד תירוץ נוסף( – מאמרי הראי"ה, עמ' 198
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שבת לא, א – והיה אמונת עתך וכו' יראת ה' היא אוצרו  - )אם אין יראת ה', גם האמונה אינה 

מבוססת כראוי( – נשמה של שבת, עמ' 55

שבת לא, א – חוסן, זה סדר   נשים – )"הלימוד המעמיד את חיי המשפחה על יסוד טהרתו,  הוא 

הנותן את החוסן והעוז אל החיים לבל יהיו רפים ונובלים וכו'. ואם יזדמנו פרעות ועיכובים באיזה 

משך של תקופת הזמן, העתיד עומד לתקן הכל, והטוב יתגבר ע"פ ההדרכה הטהורה וכו' והם 

המה הלימודים אשר בסדר   נשים"( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קנה

שבת לא, א – פלפלת בחכמה צפית לישועה - )פירושו של "פלפול", ככל שהאדם מצפה יותר 

לישועה כך ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו ביותר( – עין איה, שבת פ"ב פסקא קסה; אורות 

הקדש ח"ג רפח; שמונה קבצים, קו"ו ריא

שבת לא, א – צפית לישועה, פלפלת בחכמה - )אדם האומר שקבל מילוי אור התורה והמצוות 

מצד מצב ההווה, אל תשמע לו. כי בלי "צפית לישועה" אין הצלחה ב"פלפלת בחכמה"( – אורות 

קסג )סוף ו(

שבת לא, א – צפית לישועה - )התשוקה הגדולה לכבודם של ישראל וישועתם, מרוממת לכל 

הכחות הרוחניים הקדושים. ההרגשה הלאומית תפעל( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 59

הצופה  תפקיד  צפה.  מגזירת  "צפיה"  כי  "קוית".  אמרו  )ולא   – לישועה  צפית   – א  לא,  שבת 

להשתמש בכל מאורע שהוא להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה. כך עלינו להשתמש 

בכל המאורעות שבעולם, שעל ידם תוכל לצמוח תשועה לישראל( – מאמרי הראי"ה, עמ' 257; 

עולת ראיה ח"א עמ' רעט-רפ

שבת לא, א – יראת ה' היא אוצרו – )ביאור של המושג: יראת ה'( – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

קסו

שבת לא, א – ַהֲעֵלה לי כור חטים לעלייה וכו' ְמַעֵרב אדם קב חומטין – עין איה, שבת פ"ב 

פסקאות קסז-קסח

שבת לא, ב – דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות חיצוניות לא מסרו לו – עין 

איה, שבת פ"ב פסקא קסט

שבת לא, ב – חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד – עין איה, שבת פ"ב פסקא קע

שבת לא, ב – לא ברא הקב"ה אל עולמו אלא כדי שייראו מלפניו – עין איה, שבת פ"ב פסקא 

קעא

שבת לא, ב – אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא, אמרת לי את דגבר בר אוריין הוא? )וכל 

הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קעב-קעה
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שבת לא, ב – אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא אמרת לי את דגבר בר אוריין הוא? – )מעלת 

דחיל חטאין היא רק אם הגיע לה מחמת לימודו השכלי. אבל אם הוא מתרחק מהחטא מפני 

שמכיר חולשת נפשו, ולא הבין בשכלו, אין בזה מעלה כל כך( – ביאורי הראי"ה עמ' קלד-קלה

שבת לא, ב – אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד – עין איה, שבת פ"ב 

פסקא קעה

שבת לא, ב – הן יראת ה' היא חכמה – )חכמת יראת השם היא יחידאית במה אפשר למסור 

בקיצור את השורש, אבל השומע לא יבין כל הפרטים אם הוא עצמו לא טרח בלימודם( – מוסר 

אביך, פרק א פסקא ב, עמ' יז-יח; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קח-קיא 

שבת לא, ב – שכן בלשון יוני קורין לאחת "הן" - )כאשר לשון יונית היא מיוחדת להוציא את 

המושגים אל הפועל החיצוני, להציגם בעולם המורגש, שזהו יסוד היופי המקנן בה( – עין איה, 

שבת פ"ב פסקא קעה

שבת לא, ב – אל תרשע הרבה, הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע? – עין איה, שבת פ"ב 

פסקא קעו

שבת לא, ב – כי אין חרצובות למותם וכו' זה דרכם כסל למו – עין איה, שבת פ"ב פסקא קעז-

קעח

שבת לא, ב – על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן – עין איה, שבת פ"ב פסקא קעט-קפה; 

עולת ראיה ח"ב עמ' כה

שבת לב, א – אמר רבא נפל תורא חדד לסכינא וכו' תפיש תירוס וכו' שבקיה לרויא וכו' רעיא 

חגרא וכו' אבב חנותאה – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קפה-קפט

שבת לב, א – וגברי היכי מיבדקי? בשעה שעוברים על הגשר וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקאות 

קצ-קצב

שבת לב, א – לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו' מנכין לו מזכיותיו 

וכו' קטונתי מכל החסדים וכו' ביומא דשותא לא נפיק לביני דיקלי – עין איה, שבת פ"ב פסקאות 

קצג-קצו

שבת לב, א – לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר וכו' 

כי יפול הנופל ממנו – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רג-רד

שבת לב, א – מי שחלה ונטה למות אומרים לו: התודה, שכן כל המומתים מתודים – )כל ימי חי 

האדם תנועותיו וציוריו מתחלפים. כיון שהוא עומד לסיים חייו, להגיע למצב בלתי מתחלף, בעת 

ההיא כח החיים הפנימי מתעורר, והרגשת היושר האמתי מתגברת, וקובע את רצונו לפי טבע 

אלוהי שבו( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רה; ביאורי הראי"ה עמ' שנז 



175 מפתחות לביאורי הרב למקורות בדברי חז"ל

שבת לב, א – אדם יוצא לשוק, יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט וכו' חש בראשו וכו' עלה 

למטה )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רו-רח

שבת לב, א – אלו הם פרקליטין של אדם וכו' אפילו תשע מאות ותשעים מלמדים עליו חובה 

וכו' – )צ"ע הרי יש כלל "אחרי רבים להטות"?( - עין איה, שבת פ"ב פסקאות רט-ריא; מדבר 

שור, דרוש י, עמ' פז-פח; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעה

שבת לב, א – נשים מתות יולדות ר"א אומר ילדות, בעון שמכבסות צואת בניהם בשבת וי"א על 

שקורין לארון הקודש ארנא – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קצז-קצט

שבת לב, א – על שקורין לארון הקודש "ארנא", ועל שקורין לבית הכנסת "בית עם" – עין איה, 

שבת פ"ב פסקאות קצט-ר; הגדה של פסח, עמ' רג; מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רלד; 

פנקסי-א עמ' קיט; כת"י-א עמ' מד

שבת לב, א – קוראים לארון הקודש ארנא - )סיבת העונש על כך( – אורות קסח )ג(

שבת לב, א – קוראים לארון הקודש ארנא ולבית הכנסת בית עם - )פגם גדול שיש בזה( – 

אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 177; מאורות הראי"ה, הגדה של פסח, עמ' רג

שבת לב, א – שלשה בדקי מיתה, שלשה דברי מיתה, נדה חלה והדלקת הנר – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא רא 

שבת לב, א – הלכות הקדש תרומות ומעשרות וכו' הן הן גופי תורה ונמסרו לעמי הארץ – )וזה 

יהיה לנו מקום לימוד שלא להתיאש כלל אם נראה נפילה וזלזול תורה ומצוות בדור מן הדורות, 

לומר שחלילה נפל כח קדושתה של תורה בישראל, שלא כן הדבר. שלכתחילה הכין השי"ת הגנה 

באלה החלקים העלולים להיות מרופים אצל מי הארץ וכו' ע"י ת"ח השומרים כראוי, והמשפיעים 

ג"כ על עמי הארץ חבת קדושה( - עין איה, שבת פ"ב פסקא ריב

שבת לב, ב – בעון נדרים )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות ריג-ריח

שבת לב, ב – בעון מזוזה, בעון ביטול תורה, בעון ציצית – עין איה, שבת פ"ב פסקאות ריט-רכ

שבת לב, ב – כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא רכא

שבת לב, ב – בעון שנאת חינם – עין איה, שבת פ"ב פסקא רכב

שבת לב, ב – בעון חלה – עין איה, שבת פ"ב פסקא רכג

שבת לב, ב – בעון ביטול תרומות ומעשרות – עין איה, שבת פ"ב פסקא רכד-רכו

שבת לב, ב – בעון גזל – עין איה, שבת פ"ב פסקא רכז
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שבת לג, א – בעון עינוי דין ועיוות דין וקלקול הדין וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקא רכח

שבת לג, א  -בעון שבועת שוא ושבועת שקר וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקא רכט

שבת לג, א – בעון שפיכות דמים וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקא רל

שבת לג, א – בעון גלוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלות – עין איה, שבת פ"ב 

פסקא רלא

שבת לג, א – בעון נבלות פה וכו' מאי ועוד ידו נטויה וכו' כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנם וכו' 

אף השומע ושותק – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רלב-רלה

שבת לג, א – כל הממרק עצמו לעבירה וכו' הדרוקן וכו' שמואל הקטן חש ביה וכו' אביי חש ביה 

וכו' רבא חש ביה – עין איה, שבת פ"ב פסקא רלו-רמ

שבת לג, א – ארבעה סימנים הם: סימן לעבירה וכו' סימן לשנאת חינם וכו' סימן לגסות הרוח 

וכו' סימן ללשון הרע – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רמא-רמה

שבת לג, ב – אסכרה באה לעולם על המעשר וכו' על לשון הרע וכו' מפני שאוכלים בה דברים 

טמאים וכו' – עין איה, שבת פ"ב פסקא רמו-רנג

שבת לג, ב - נענה ר' יהודה בר אילעאי ראש המדברים בכל מקום – )שהוא בעל ההלכה. כי 

"סתם סיפרא הוא ר' יהודה" – שבת קלז ע"א( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רנא

שבת לג, ב – אסכרה בעון ביטול תורה וכו' נשים יוכיחו וכו' נכרים יוכיחו, תינוקות של בית רבן 

יוכיחו – עין איה, שבת פ"ב פסקא רנד-רנז

שבת לג, ב – בזמן שיש צדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. אין צדיקים בדור, תינוקות של 

בית רבן נתפסים על הדור – )ההסבר לכך הוא שע"י שאין לדור מעלה רמה, כי אין להם צדיקים, 

כי ההכרה  נלקחים,  וטעם שהתינוקות  מן הדין.  ניצול  והדור  גדולה.  אין על הדור תביעה  לכן 

הטבעית בגדולת מעמדם של ישראל ניכרת יותר אצל הצעירים מאשר אצל המבוגרים, שהמיית 

החיים הספיקה לערבב הכרה זו( - עין איה, שבת פ"ב פסקא רנו

שבת לג, ב – ואמאי קרו ליה ראש המדברים? – )כי עם כל דבקותו בתורה, ובקדושתם של 

ישראל, בכל זאת היה יכול לפנות בלבבו מקום גם לכל טוב הנפגש, אפילו מן אומה רשעה זו( – 

עין איה, שבת פ"ב פסקאות רנט, רסג

שבת לג, ב – ר' יוסי שתק – )כי למרות שיש איזה צד טוב באומה רשעה, עדיין יש לפחד שלא 

יתגבר הצד הרע הרבה יותר מהטוב( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רס

שבת לג, ב – נענה רשב"י כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם – )כי יסוד הרשע מהפך 

הכל לרועץ. "תקנו מרחצאות" לא מפני נקיון וטהרה כי אם לשם רדיפת עידונים גסים ופחותים, 
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שמחזיר את המתעדנים לסוף לתשושי ומפונקים, רחוקים מכל עבודה, ריקים מכל גבורה אפילו 

חומרית( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רסא

שבת לג, ב – נענה רשב"י כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם – )"אם על רומי אמר ר' 

יהודה 'כמה נאים מעשיהן' קל וחומר שיש להתבונן בכל תקוני העולם שאומות העולם עושים 

ולקלוט את הטוב שבהם. ועל פי מדה זו נעשה אדם ראש המדברים בכל מקום. ועם זה צריכים 

להמזג עם מדותיו של ר' שמעון, שגינה את התוכן המוסרי המקולקל"( – פנקסי הראיה ח"א עמ' 

שעו; קבצים כת"י-א עמ' קצט

שבת לג, ב – הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם – )מודגש כאן "בן גרים", להודיע שאין שרש 

מחצבתו מישראל ולכן לא היה זהיר כמו שצריך לא לעשות שום דבר העלול חלילה להזיק להם. 

אבל ישראל שהוא מצאצאי האומה, אהבה עמוקה וטהורה לעמו חודרת ללבבו( – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא רסב

שבת לג, ב – יהודה שעילה יתעלה – )הוא הבין כי בשעת הגלות אם מן שמים המליכו עלינו 

אומה נכריה זו, עצת ה' היא כדי שנמצא ממנה סיוע מעשי( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רסג

יגלה לציפורי – )עצת ה' היא להרחיק אותו מהכרך ולא יראה חי  יוסי ששתק   – שבת לג, ב 

פריצות והוללות של הרומיים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רסג

שבת לג, ב – טשו בי מדרשא – )כל עוד שאין העולם יכול לקבל דעות גדולות, יש חסרון במה 

שמתגלות כי מורידים אותן מכבודן. לכן ההשגחה סידרה שיסתתרו. ועוד טעם יפה על "ריפתא 

וכוזא דמיא"( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רסד

שבת לג, ב – נשים דעתן קלות – )כיון שכל עיקר בסיס של האשה הוא רגש, ואין כחה בדעת 

להזיזם  יוכלו  לא  הדעת  בעלי  אבל  חזקים.  מאורעות  מפני  להשתנות  עלולה  היא  המופשטת, 

ממקומם כל כחות היותר חדים ועזים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רסו

שבת לג, ב – איברי להו חרוב ועינא דמיא וכו' בעידן צלותא הוו לבשו מיכסו – )דוקא חרוב, כי 

הנוטעים אותו דעתם עבור תועלת דורות הבאים )תענית כג ע"א( והוא סמל של יושר מושכל 

לעשות בשביל הזולת. ומעין מים שלא נגע בזה יד אדם. וביאור מדוע פשטו בגדיהם, ומדוע לבשו 

בעת תפילתם( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רסז-רסח

שבת לג, ב – תריסר ָׁשִני במערתא )ושאר הסוגיא. וכן מעשה ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני 

אסא( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רסט-רעח; עולת ראיה חב עמ' מה-מז

שבת לג, ב – שמע ר' פנחס בן יאיר חתניה וכו' כ"ד פירוקי – עין איה, שבת פ"ב פסקאות 

רעט-רפב

שבת לג, ב – אמר הואיל ואתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא – עין איה, שבת פ"ב פסקא רפג
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שבת לג, ב – שלם בגופו שלם בממנו שלם בתורתו – )בנוהג שבעולם שהשלמת הגוף דורשת 

השלמת הממון. ובסוף הגוף נדחה מפני דרישת הממון שהדמיון הכוזב עושה מהממון חטיבה 

בפני עצמה, ומרוב שקיעה בזה וחרדתו האדם הורס את גופו. ויש שהמוסר הקיצוני מדלדל וגורם 

לבריחה מהעיסוק בממון עד שהאדם נחלה בגופו. אבל אצל יעקב השלימו זה את זה. וזה ע"י 

שהיה שלם בתורתו, ללמד שאין שלימות אחת דוחה לחברתה( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רפד

שבת לג, ב – ויחן ]יעקב[ את פני העיר, מטבע, שווקים, מרחצאות תיקן להם – יעקב הבין את 

הצורך לחברה הקיבוצית. על כל אדם להכיר כי ע"י שחבירו נמצא בעולם, וגם לו יש צרכים, עסק 

השוק יועיל לשניהם. ואין מקום לשנאה ותחרות, כי המבט הפנימי מלמד אותנו שככל שיתרבו 

בני אדם יועילו זה לזה ע"י התחלפות הכחות. וכן הבין יעקב את הצורך לחנך לרגש הנקיון, ולכן 

תקן מרחצאות( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רפה

שבת לג, ב – ויחן ]יעקב[ את פני העיר, מטבע, שווקים, מרחצאות תיקן להם - )יעקב עסק גם 

בתורה וגם בתיקון חומרי של הבריות( – אגרות-ג תשמג )ז(; – אוצרות הראי"ה, ח"ב 205

– )מה המקום בעולם לתיקון הנעשה עי  – איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה  לג, ב  שבת 

ספקות בהלכה, ומה מקום שע"י אורה מבהקת של זהר תורת אמת, לסלק את הספקות. ושאר 

הסוגיא כאן( – עין איה, שבת פ"ב פסקאות רפו-רפט

שבת לד, א – רשב"י ]תיקן עבור הכהנים[ )ואית להו צערא לכהנים לאקופי - עסק גם בתורה 

וגם בתיקון חומרי של הבריות( – אגרות-ג תשמג )ז( 

שבת לד, א – נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות – )מדוע העניש אותו( – עין איה, שבת פ"ב 

פסקא רצא

שבת לד, א – ג' דברים צריך אדם לומר וכו' וצריך למימרינהו בניחותא – עין איה, שבת פ"ב 

פסקאות רצב-רצג; עולת ראיה ח"ב עמ' כו-כז

שבת לד, ב  - איזהו בין השמשות – )הנמשל הוא הזמן שיש עדיין גלות, אבל כח הגאולה מעורב 

בו( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רצד

שבת לה, א – הרוצה לראות בארה של מרים וכו' מעיין המיטלטל– )ביאור הנמשל( – עין איה, 

שבת פ"ב פסקאות רצה-רצו

שבת לה, ב – העושה מלאכה בשני בין השמשות, חייב חטאת וכו' אדשמשא אריש דיקלא אתלו 

שרגא וכו' ביום המעונן מאי, במתא חזי תרנגולא – )ביאור הנמשל( - עין איה, שבת פ"ב פסקאות 

רצז-רצט

שבת לו, א – נתהפכו השמות, חצוצרות ושופרות - )טעם לזה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 169

שבת מא, א – ר' זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל – )יש תורה 



179 מפתחות לביאורי הרב למקורות בדברי חז"ל

נאזר  הוא  ואז  נפשו האלהית,  מפני טבע  בלב האדם  הנקבעת  תורה  ויש  לומד מרבו,  שהאדם 

בגבורה להיות גבוה יותר מהשפעת רב ומורה( – עין איה, שבת פ"ג פסקא א

שבת מא, א – דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר בלאו – )גם כאשר ישראל גלה 

הישיבות  נוסדו  בבבל  עליו.  נקרא  ה'  שם  אשר  לאומיותו  עצמיות  גדולת  לדעת  עליו  מארצו, 

צריך שלא  לא השתלמה,  האומה  עוד  כל  פרטי שכבר השתלם,  אדם  אף  לכן  תורה.  שהפיצו 

יטושטש ההמשכה של תורה לתקן את כלל ישראל בגלותם( – עין איה, שבת פ"ג פסקא ב

שבת מא, א – העולה מבבל לא"י עובר בעשה – )יסוד התמימות והחסידות היא ששלימותו של 

אדם יחידי לא יתפוש מקום לעומת החשק לשלימות הכלל. וסבר ר' יהודה שאין ליחיד לדרוש 

שלימותו כל עוד עם ישראל לא זכו לשלימותם. אבל לא כמהו סברו כל צדיקי הדורות( - עין 

איה, ברכות פ"ג פסקא נא

שבת מא, א – אכל ולא שתה, אכילתו דם. אכל ולא הלך ד' אמות, אכילתו מרקבת. הנצרך 

לנקביו ואכל וכו'. רחץ בחמין ולא שתה מהם. רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן. רחץ ולא סך – 

)הלימודים המוסריים שיש בהוראות אלו( – עין איה, שבת פ"ג פסקאות ג-ז

שבת מט, א – תפילין צריכים גוף נקי – )הוא נמשל לטהרתה מדות, מוסר הטבעי. בלעדיהם לא 

יול לעלות אל הקדושה העליונה שיש בתפילין. וגם עמידת האדם בחזקו ותוקפו גם בעת צרה, 

תלוי עד כמה הוא מזדהה אם הדבר הקדוש  שאליו הוא נושא את נפשו( – עין איה, שבת פ"ד 

פסקא א

שבת מט, א – כנפי יונה – )טעם שהמצוות נמשלו לכנפי יונה( – עין איה, שבת פ"ד פסקא ב

שבת מט, ב – אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, כנגד מי? – )ודאי שאין מקרה, וגם המספר 

מכוון נגד מושג אחר בעל המספר ההוא. אבל בכל זאת יש לצרף לכך גם טעם הגיוני לדימוי 

ההוא( – עין איה, שבת פ"ד פסקאות ב-ו

שבת מט, ב – וליתי ספר תורה ולימני, מי לא אמר וכו' לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה 

ללמוד  או  חקירה,  הקודמים,  מהדורות  קבלה  ספק:  כל  להתיר  יש  דרכים  )שלשה   – ומנאום 

מהנסיון. במקום שקצרה ידם של שנים אחרונים אלו תועיל לנו הקבלה. אבל חלילה להשתמש 

באמצעי זה כאשר יש בידינו לברר ע"י אחד משני דרכים אלו( – עין איה, שבת פ"ד פסקא ז

שבת מט, ב – "והמלאכה היתה דים" ממנינא הוא או לא? – עין איה, שבת פ"ד פסקא ח

שבת נ, ב – ואם לייפות עצמו, אסור – )הנטיה אל היופי, פעם הוא טוב ופעם הוא רע. "יסוד 

ההצלחה הפנימית היא שידע האדם שאושרו ימצא תמיד בעצמו, בקרב נפשו ולבבו, ולא ילך 

לבקש אותה אצל אחרים. כי הנטיה ליופי משעבדת את האדם לזולתו"( – עין איה, שבת פ"ד 

פסקא ט
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שבת נא, א – כבר הורה זקן. בא וראה כמה מחבבין זה את זה – )למרות שהוא היה מיקל, במקום 

שיש מחמירים, זה עצמו מוסיף קדושה בעם ישראל, שמוסיפים בכבודם של עבדי ה'( – עין איה, 

שבת פ"ד פסקאות י-יא

שבת נא, א – אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה וכו' שמע ר' אמי איקפיד. אדם חשוב שאני – )מה 

היה סבור רב נחמן ומדוע הקפיד עליו רב אמי? אלא בהשפעה של אדם חשוב על בני דורו יש שני 

ענינים, וכל אחד מהם הוא בניגוד לשני. כיון שהוא אדם חשוב ולומדים ממנו, עליו לנהוג להקל. 

כי אם יראו שהוא מחמיר בעניניו בחסידות מעשית יותר מהדין, לא יבואו ללמוד ממנו ודוגמת 

מעשיו. אבל מצד שני, כדי שיעריצו אותו עליו להיות מורם מעם ומדקדק מאד בזהירות מופלגת. 

וכאן רב נחמן סבור כך, ורב אמי סבר להיפך( – עין איה, שבת פ"ד פסקא יב 

שבת נג, א – נותנים מרדעת על גבי חמור בשבת וכו' וכן תרגמה אריוך בבבל -  )ר' זירא בבואו 

לא"י הרגיש שירה עילאית בכל ההלכות, כלומר יש טעם מוסרי לכל הלכה. הוא הבין שעל האדם 

"לרדת" מרום מחשבותיו האציליות ולחוש על צער בעלי חיים, שהחמור קר לו. וכאשר שמע כי 

גם בבבל אמרו כך, ייחס לכך כח תרגום בלבד, כמו צל ולא היה בזה האופי המקורי של ההלכה, 

שהוא הרעיון והמוסר שבו( – עין איה, שבת פ"ה פסקא א

שבת נג, ב – מעשה באדם אחד שמתה אשתו וכו' ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את 

בנו – )ע"פ האמת אין הבדל בין נס וטבע, וכל דבר בעולם הוא "גדול". הכל בהשגחה, וכן מדוע 

נבחר דוקא אדם זה למופת זה( – עין איה, שבת פ"ה פסקא ב

וכו' כמה גרוע אדם זה – )הופעות הנסים בעולם הוא מפני  שבת נג, ב - כמה גדול אדם זה 

שרירות לבם של הבריות, וסוטים הם מן האמת והשכל הישר, לכן צריכים הם להשפעה מיישרת 

כזאת. וזה עצמו מראה על גריעות האדם( – עין איה, שבת פ"ה פסקא ג 

שבת נג, ב – כמה קשין מזונותיו של אדם וכו' דאתרחיש ניסא – )כל סדרי הכלכלה מסודרים הם 

לפי סיבות עליונות. ומפני צרכי אדם זה העדיפו בשמים לשנות עבורו סדרי בראשית, ולא לשנות 

הסדרים הטבעיים של הכלכלה. הסדרים הטבעיים נערכו כך למען יעסקו בני אדם בצדק ובמוסר, 

ולפי בחירה חופשית( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות ד-ה

שבת נג, ב – מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת וכו' כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו 

החלקים  שרק  בזהירות,  שסביבו  למציאות  להתייחס  חובה  בעצמו  מוצא  בעל-מעלה  )אדם   –

שישפיעו עליו השפעה של הוד והדר יתראו מול עיניו. ומה שיקטין את נפשו בציורים שפלים 

ופחותי-ערך, אותם יסיר מנגד עיניו. ועוד ביאור על צניעות האשה ועל צניעות האיש( – עין איה, 

שבת פ"ה פסקא ו

שבת נד, א  - הרחלים יוצאות כבולות וכו' מאי ארץ כבול? ארץ חומטון – עין איה, שבת פ"ה 

פסקאות ז-ט
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שבת נד, ב – פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה )כל הסוגיא, והרעיון שיש בענין, 

שהציווי "למען ינוח שורך" איננו מפני רגש ורכות לב לצערו של השור, אלא דקדוק שכלי בחק 

האלוהי שהוא מרומם ונשגב משכלנו. והאשה הזו לא היתה בדרגא  להבין זאת, וגם ראב"ע לא 

חש להוכיח כי היתה שכנתו. ונתבע על כך( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות י-יב

שבת נד, ב – רב ורב חנינא, ר' יוחנן ור' חביבא מתנו. בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגר חלופי 

ר' יוחנן ומעייל ר' יונתן – )חשיבות הענין של האומר דבר בשם אומרו, כי צריכים להכיר כלליות 

שיטתו של האומר. רושם היכר זה פועל בגניזה על כל האומה. אבל בסדר מועד ישנם כמה עניני 

ספק, וגם זה נכנס בחשבון( – עין איה, שבת פ"ה פסקא יג

שבת נד, ב – כל שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה, נתפס וכו' באנשי עירו וכו' בכל העולם 

כולו, נתפס – )בתוכחה יש ג' מעוררים. קשר טבעי כמו התענינות בשלום בני משפחתו, ולכן אמר 

כאן "באנשי ביתו". ויש התעוררות רגשית, עבור בני עירו. ויש התעוררות שכלית – עין איה, שבת 

פ"ה פסקא יד

שבת נד, ב – והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא -  )אע"פ שאין בידי השלטון לשלוט 

בפועל על כל מעשיהם של העם, אבל יש ביכולתם לדבר, לבטא מחאה( – עין איה, שבת פ"ה 

פסקא טו

שבת נה, א – אוטם אזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה – )אע"פ ששמואל לא היה ממונה 

על הדין ואין בכחו להושיע, אבל ציור המוסר הוא לחוש בצערו של המצטער. ולפעמים זה עולה 

בערכו הרבה על עצם הערך של הפעולה לטובה. וזה הוא יסוד מטרת התפילה עבור אחרים. 

והרב מסנגר על שמואל( – עין איה, שבת פ"ה פסקא טז

שבת נה, א – לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא – )אע"פ שלא יועילו דבריו בהוה, יש הבטחה 

שדיבור ההוה ישפיע על העתיד להיות( – עין איה, שבת פ"ה פסקא יז

)כל  זה  וחזר בה לרעה חוץ מדבר  יצתה מדה טובה מלפני הקב"ה  נה, א – מעולם לא  שבת 

הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות יח-ל

שבת נה, א – אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף עד תיו – עין איה, שבת פ"ה פסקא 

לד 

שבת נה, א – תמה זכות אבות, תחון זכות אבות וכו' מאימתי תמה זכות אבות – עין איה, שבת 

פ"ה פסקאות לא-לה

שבת נה, א - זכות אבות – )כשמתעורר רוח מלא אור באחת התקופות של החיים באומה, לכונן 

מתגלה  אבות  וזכות  הבנים[.  של  אח"כ  לדורות  עוברת  ההשפעה  ]ומזה  אדיר  היסתורי  מעשה 

בסגולת הגזע, העולה למעלה מכל בחירה גלויה ומכל לימוד( – אגרות-א רפג )שכ-שכא(
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שבת נה, א – תחון זכות אבות – )"גם כשכלה הרושם של גילוי הטוב, לא יוכל לכלות לגמרי מבלי 

להשאיר אחריו ניצוץ גנוז, העלול להיות מתעורר לתחיה ע"י התעוררות רבה היוצאת ומתפרצת 

ממעמקי הנשמה, ותחון זכות אבות ע"י רחמים גם כעבור זמן הקבוע לה"( = אגרות-א רפג )שכא( 

שבת נה, ב – והרי משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו וכו' יען לא האמנתם בי וכו' ארבעה 

מתו בעטיו של נחש – עין איה, שבת פ"ה פסקאות לז-מד

שבת נה, ב – הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולם – )הביטוי היחודי של 

"ליפטר מן העולם" כי אם לא החטא היה המעבר מעולם הגופות לעולם הרוח מעבר שכולו נאה 

ומתקבל, בלי חושך. היתה בכך תכנית מלאה שמחה, של חופש ופטור, של עול שכבר מילא את 

חובתו( – עין איה, שבת פרק חמישי, פסקא לט

שבת נה, ב – מתו בעטיו של נחש – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 104; עין איה, שבת פרק חמישי, 

פסקאות מ, מב

שבת נה, ב – בת נחש, בת ישי – )טעם סודי שנקרא "נחש"( – פנקסי-א עמ' רפט ]עיין שם 

ההערות[; פנקס יג, עמ' צא; קבצים מכת"י-א עמ' קמט  

שבת נה, ב – כל האומר ראובן חטא וכו' )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות מה-נב

שבת נה, ב – כל האומר בני עלי חטאו וכו' )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות נג-נה

שבת נה, ב – כל האומר בני שמואל חטאו וכו' – עין איה, שבת פ"ה פסקאות נו-נז

שבת נו, א – כל האומר דוד חטא וכו' )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות נח-סד

שבת נו, א – כל האומר דוד חטא, וכו' )דוד ובת שבע, מפני מה לא אסרוה. ביאור הלכתי של 

ההיתר( – דעת כהן, סי' ח עמ' יח; ושוב בסי' י, עמ' לב

שבת נו, א – קבל דוד לשון הרע )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות סה-סז

שבת נו, ב – וכי מריב בעל שמו? מפיבושת שמו וכו' אתה וצבא תחלקו את השדה )כל הסוגיא( 

– עין איה, שבת פ"ה פסקאות סח-סט

שבת נו, ב – אלמלי לא קבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד )חילוק הלאומיות החולית 

]החילונית[ והמקודשת( – עין איה, שבת פ"ה פסקא ע

שבת נו, ב – כל האומר שלמה חטא וכו' )כל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות עא-עז

שבת נו, ב –בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו' – עין איה, שבת פ"ה פסקאות – עח-עט

שבת נו, ב – אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב – עין איה, שבת פ"ה פסקא פ

יותר  גדול בבעלי תשובה  אין לך  וכו'  יאשיהו חטא אינו אלא טועה  – כל האומר  נו, ב  שבת 
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מיאשיהו בדורו – עין איה, שבת פ"ה פסקאות  פא-פב

שבת נו, ב – עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן צוציתא - )להפוך את הרעה לטובה, ואת 

הכחות הרעים לטובים( – עין איה, שבת פ"ה פסקאות פג-פד

שבת נט, א – לא תצא האשה בעיר של זהב – )לא גזרו כך מפני איזה ניגוד אל ההידור והיופי, 

כן  ונאה,  יקרה היא  ומחוייה. כי כשם שהמדה הנכונה  אלא מפני חשש שחצנות, שמא שלפא 

הפרזתה מכלה ומאבדת מנפש ועד בשר( – עין איה, שבת פ"ו פסקא א

שבת נט, ב – אתא גברא רבה אריכא לנהרדעא ומטלע – )מדוע קראו לו "אריכא" ומדוע איטלע? 

כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, 

ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש. וביאור הניב "הטיח דברים כלפי מעלה"( – עין איה, שבת פ"ו 

פסקאות ב-ג

שבת נט, ב – שמע מינה נח נפשיה דרבי אפס ויתיב ר' חנינא ברישא וכו' – עין איה, שבת פ"ו 

פסקאות ד-ו

שבת ס, א – סנדל המסומר )וכל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות ז-יד

שבת סא, א – כשהוא נועל, נועל של ימין ואח"כ נועל של שמאל – )נכבד את המקום הגופני 

שבנו שבו כח רוחני יותר גדול מתגלה( - עין איה, שבת פ"ו פסקא טו

שבת סא, א – כשהוא רוחץ, רוחץ של ימין ואח"כ של שמאל וכו' והרוצה לסוך כל גופו, סך ראשו 

תחלה – )הנמשל של הענינים( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות טז-יז

)סוד    – תפילין  של  יו"ד  תפילין,  של  דל"ת  שי"ן,   אות  עור,  דמחופה  תפילין   – סב, א  שבת 

האותיות( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות יח-כא; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' סב-סד

שבת סב, ב – השוכבים על מטות שן וכו' – )אותה ְנָבָלה של השחתת המוסר המתלבשת בכלים 

של נימוס, שאין השכלול המדיני מכריח את סתירתם( – עין איה, שבת פ"ו פסקא כב

שבת סב, ב – ג' דברים מביאים לידי עניות – עין איה, שבת פ"ו פסקאות כג-כו

שבת סב, ב - יען כי גבהו בנות ציון וכו' )וכל הסוגיא( – )העיורון של הגאוה, כשהוא מגיע לְמרום 

מדריגתו, מאבד את העולם. מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים, 

כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכשרונות שהוא נמצא על ידם 

חסר, וישתלם רק ע"י עזר חבריו( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות כז-ל 

שבת סב, ב – אנשי ירושלים אנשי שחץ היו וכו' – עין איה, שבת פ"ו פסקא לט

שבת סג, א – עצי ירושלים של קנמון היו וכו' ומשחרבה ירושלים נגנזו – עין איה, שבת פ"ו 

פסקאות מ-מא
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שבת סג, א – לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת וכו' תכשיטין הן לו וכו' וכתתו חרבותם לאתים 

וכו' לא ישא גוי אל גוי חרב – )הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך הרי הוא מתיקוני 

העולם. אבל כיון שיש ניגוד מוכרחת היא יראת המלחמה להמצא ]כדי ששום גוי לא יעיז להתקיף 

את הגוי האחר[ שעל ידי כח החרב מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. והיא שומרת את השלום 

לפי הערך, ותעודתה שלא תהיה לכלי שימוש כי אם לתכשיט( - עין איה, שבת פ"ו פסקאות 

מב-מד; פסקאות מח-מט

שבת סג, א – אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד – עין איה, שבת פ"ו 

פסקא מו

שבת סג, א – כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים 

זולתך – עין איה, שבת פ"ו פסקא מז

נפרדים  דברים  כשני  הנראים  והשכל,  )הדמיון   – פשוטו  מידי  יוצא  מקרא  אין   – סג, א  שבת 

ולפעמים מתנגדים זה לזה, הם בכל זאת חזיון אחד וענין אחד. פשוטו של מקרא פעמים רבות 

הוא לבוש דמיוני לרעיון הפנימי, ולא תהיה ביניהם סתירה כי אם התאמה גמורה פנימית( – עין 

איה, שבת פ"ו פסקאות נ-נא

שבת סג, א – דליגמר איניש והדר ליסבר – )רק אחר העושר הסיכומי במדה כללית, ראויה היא 

ההפריה הרוחנית לבוא, למסבר אחר המגמר. אז תבוא החידוש בכל מעדניה. שהסימן היותר יפה 

שלה הוא במה שידע המחדש, הרוחף בשמי שמים של הרעיונות היותר רוחניים, שהבסיס הפשטי 

שהיא ההבנה היותר פשוטה וברורה, הוא היסוד שעליו נבנה הכל( – עין איה, שבת פ"ו פסקא נא

שבת סג, א – שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה )וכל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות נב-נז

שבת סג, א – שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם – )הראוי שיהיה לאדם 

צמאון להשתלמות, וזה בא ע"י ההכרה של מה שעדיין חסר לו. בעל גסות הרוח יש לו תכונה של 

עצלות בבקשת האמת. החידוד מרחיב כל ציור קטן שיהיה למרחב גדול( – עין איה שבת, פ"ו 

פסקא נה; ביאורי הראי"ה עמ' תקמא-תקמב

שבת סג, א – למיימינים בה אורך ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד. למשמאילים בה עושר וכבוד 

איכא, אורך ימים ליכא – עין איה, שבת פ"ו פסקא נח

שבת סג, א – שני ת"ח הנוחים זה לזה בהלכה – )השקפות שונות שיש בין ת"ח, והן לפעמים 

מנגדות זו לזו, אינן אלא חלק מההקשבה העליונה הכוללת כל והיא מקור התורה האלהית ]הערת 

יט-כ[. על כן לפי אותו הערך שהאורה האלהית  המלקט: עיין דברי מהר"ל, באר הגולה עמ' 

הכללית שורה בלב דורשי התורה, כך תיולד בלב יותר נחת רוח לשמוע השקפות שהן שונות 

ומתנגדות מההשקפות שלו, וידע איך להשתמש בהרכבת כל הדיעות( – עין איה, שבת פ"ו פסקא 

נט
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שבת סג, א – ולחושבי שמו, אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב 

כאילו עשאה – עין איה, שבת פ"ו פסקא ס

שבת סג, א – כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות וכו' ואפילו הקב"ה גוז 

גזירה הוא מבטלה – עין איה, שבת פ"ו פסקאות סא-סב

ע"י  מתגלה  בעולם  האלהית  )ההופעה   – בהלכה  לזה  זה  המקשיבים  ת"ח  שני   – א  סג,  שבת 

ההקשבה לכל מהלכי הדעות, ולדעת שיש מקום בעולם גם לדעה השונה מדעתו( – עין איה, 

שבת פ"ו פסקא סג

שבת סג, א – שני ת"ח המדגילים זה לזה בהלכה – )בעת הלימוד, גם כשהאמת הפשוטה נעלמת 

מהלומדים והם מחפשים אנה ואנה, האהבה האלהית מתרבה ע"י חיפוש זה( – עין איה, שבת 

פ"ו פסקא סד

שבת סג, א – גדול המלוה יותר מן העושה צדקה – עין איה, שבת פ"ו פסקא סה

שבת סג, א – אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא, חגרהו על מתניך. אם עם הארץ הוא חסיד אל 

ד  תענית  ]עיין  הרעים  מהמעשים  סלידתו  מחמת  ורוגז  נרגז  הוא  ות"ח  )יש   – בשכונתו  תדור 

ע"א[. ויש לעומתו עם הארץ שהוא מלא נחת ורגשות חסידות כי אין חוש המוסרי חודר בקרבו. 

מהראשון אפשר להרויח תיקון מעשי החברה. והשני עלול להשפיע על מקורביו חולשה מוסרית(  

- עין איה, שבת פ"ו פסקא סו; ביאורי הראי"ה עמ' קלז-קלח

שבת סג, א – כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, אף פורק ממנו יראת שמים וכו' ההיא איתתא 

דעיילא לההוא ביתא למיפא וכו' – עין איה, שבת פ"ו פסקאות סז-סט

שבת סג, ב – שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי יצר הרע – )אין זה מצב הנעלה שבנפש 

האדם שיהיו נטיות החיים הטבעיות בכל מילוי חוסנן וסערת רוחן ניטלות ממנו, כי אז תהיה הויתו 

לקויה ופגומה וכו' טענותיו של יצר הרע צריכות להמצא בקרב הלב, דברי יצר הטוב יסוד כח 

השופט, מלא חשבון, צריכים להיות מתלוים עמהם( – עין איה, שבת פ"ו פסקא ע

שבת סג, ב – עד כאן לדברי תורה. מכאן ואילך למעשים טובים – עין איה, שבת פ"ו פסקא עא

שבת סג, ב – ציץ כמין טס של זהב ורחבו ב' אצבעות וכו' וכתוב עליו בשני שיטין יו"ד ה"א – עין 

איה, שבת פ"ו פסקאות עב-עג

עין איה, שבת פ"ו   – )כל הסוגיא(  וכומז  עגיל  וכו' טבעת  ה'  ונקרב את קרבן   – שבת סד, א 

פסקאות עד-עט

שבת סד, ב – מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים – עין איה, שבת פ"ו 

פסקא ט
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שבת סד, ב- כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור וכו' ולא בזוג 

אע"פ שהוא פקוק – עין איה, שבת פ"ו פסקא פ-פא

שבת סד, ב – שלא תתגנה על בעלה וכו' זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול וכו' – עין איה, 

שבת פ"ו פסקאות פב-פג

שבת סה, ב – אין המים מטהרין בזוחלין – )טעם שצריכים טבילת מקוה באשבורן( – לנבוכי 

הדור, עמ' 98 )סוף יד(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' סו

פ"ו  שבת  איה,  עין   – לחשים(  וכן  רפואות  של  )הסוגיא  וכו'  צמירתא  לאשתא   – סז, א  שבת 

פסקאות פד-צה

שבת סז, א – כל ישראל בני מלכים הם – גנזי ראי"ה, חנוכה, עמ' קמו

שבת סז, א – כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי – עין איה, שבת פ"ו 

פסקאות צו-צז

שבת סז, ב- האומר גד גד )על עניני לחשים, וביאור נמשל ורעיון לכמה מהם( – עין איה, שבת 

פ"ו פסקאות צח-קיב 

שבת סז, ב – האי מאן דמיכסי שרגא וכו' בל תשחית – עין איה, שבת פ"ו פסקא קיג

שבת סז, ב – חמרא וחיי לפום רבנן ולפום תלמידיהון – עין איה, שבת פ"ו פסקא קיד

שבת סט, ב - היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע מתי שבת – עין איה, שבת פ"ז פסקא א

שבת ע, א – דברים הדברים, אלה הדברים, אלה ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיני – עולת 

ראיה ח"ב עמ' מז-מט

שבת עד, א – שדא קמייהו כלכלה דפירי ולא ידענא אם משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור 

או משום עין יפה הוא דמכוין – )בעולם מחשבות המוסר יש ב' אופני בירור. או לבר את הפסולת 

ולזרוק אותה חוצה, אבל גדולי הדיעה מבררים את הטוב, וממילא נדחה הרע( – עין איה, שבת 

פ"ז פסקא ב

שבת עד, ב – הקושר והמתיר וכו' קושר על מנת להתיר, אורגי יריעות שנפסק להם נימא, צדי 

חלזון קושרין ומתירין )וכל שאר הסוגיא( – )הנמשל של ההלכות, בענין קשרי המחשבות אפילו 

העוברות והחולפות, הינן קשורות להמחשבה הקבועה החיה וקיימת לעד, היא המחשבה האלהית( 

– עין איה, שבת פ"ז פסקאות ג-ט

שבת עה, א – המותח חוט של תפירה – )פעולת המלאכה אינה נמדדת לפי המאמץ כמה כח 

צריך האדם להפעיל, אלא לפי איכות הפעולה( – עין איה, שבת פ"ז פסקא י  
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שבת עה, א – הלומד דבר אחד מן המגוש – )אודות דרכי חושך( – עין איה, שבת פ"ז פסקאות 

יא-יד

שבת עה, א – היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, אסור לספר הימנו – )טעמים לזה( – עין 

איה, פ"ז פסקאות יב, טו-טז; ביאורי הראי"ה עמ' שג-שז

שבת עה, א – ואת פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו – )ראוי לכל חכם-לבב לשאוב מי-

היראה ממעיין הנחמד של המציאות כולה, שכולו אומר כבוד ליוצרו( – עין איה, ברכות פ"ד 

פסקא מט; עין איה, שבת פ"ז פסקאות טו-טז

שבת עה, א – מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות? – עין איה, שבת פ"ז פסקא טז

שבת עה, א – מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות? – )כל החכמות אף שאינן עיקריות, 

מכל מקום ראוי לישראל ובפרט לחכמי תורה שידעו אותן שעי"ז מתקדש שם שמים, ויוכלו להגיע 

עי"ז לתכלית שפיזרם הקב"ה בעולם, כדי להוסיף עליהם גרים ולפרסם יחודו בעולם. ועוד כי 

לפי הגר"א עוד יוסיף ע"י זה הבנה בדברי התורה( – מאמרי הראי"ה, עמ' 438 ]עיין אדר היקר, 

עמ' קכט[

שבת עז, ב – כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה )והדוגמאות שיש בגמרא( 

– )החכמה חודרת בכל פרטי הפרטים של סעיפי היצירה( – עין איה, שבת פ"ח פסקאות א-ד

שבת עז, ב- חמשה אימות הן – עין איה, שבת פ"ח פסקאות ה-ח

שבת עז, ב – חזייה דהוה בדיחה דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה )והרב מבאר 

הנמשל של הרבה מהשאלות הללו( – )עת התרוממות הנפשית העליונה, עוברת שמחה הפנימית 

כל גבול. העולם כולו נשקף הוא מפנימיותה של הנפש החכמה. התעלות רוחנית זו מתרוממת 

מעל כל הגבלה אפילו מההגבלות של פרטי התורה. אדם זה עומד על פתחה של החכמה העליונה, 

בית אב( – עין איה, שבת פ"ח פסקאות ח-לו

שבת עז, ב – שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה – )אצל בני אדם, ככל שיש יותר זקנה 

הזקנה  הגופניות,  בחשכת  השקועים  אלו  שלשה  אבל  נחלשים.  הגוף  כחות  שלמות,  ומוסיפים 

מוסיפה גבורה( – עין איה, שבת פ"ח פסקא לז

שבת עח, א – ]שיעורים שבהם מתחייבים על הוצאה לרשות הרבים בשבת[ דם, סיד – עין איה, 

שבת פ"ח פסקאות לח-לט

שבת פ, ב – בנות עניים טופלות אותן בסיד, בנות עשירים בסולת, בנות מלכים בשמן המור – 

)בא ללמד בענין לגרום נוי הגוף, למרות שיש דרכים שונות להביא לכך אבל עצם טבע הנפש שוה 

בכולן, כולם מכובדות הן, כי מתת ה' היא( – עין איה, שבת פ"ח פסקא מ 

שבת פ, ב – מאי שמן המור? – עין איה, שבת פ"ח פסקאות מא-מב
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וכו'  בשבבותיה  נכרי  ההוא  הוה  וכו'  אבר  אבר  טפלה  ברתא  ליה  הוה  ביבי  רב   – ב  פ,  שבת 

טפלה בחד זימנא ומתה – )צריכים סבלנות מוסרית גם ברדיפת טהר וזיכוך הנפש. ע"י המצוות 

התדיריות בכל יום ויום, האדם מקדש את האברים כולם. לא כן הנכרי, הוא קופץ בבת אחת 

לפרישות ונזירות מוחלטת, ומזה למות תוצאות( – עין איה, שבת פ"ח פסקא מג

נתון במצב  או שהאדם  ב' דרכים,  יש  )להשיג טהרה   – אנן דלא שתינן שיכרא   – פ, ב  שבת 

מיוחד וצריך לעמול מאד על טהרת מדה אחת. או שהאדם מתנזר מכל דבר המגשם אותו בעניני 

הרשות, וממילא אינו צריך לעמל מיוחד על כל מדה פרטית. השומר גדרי התורה במצותיה, אינו 

צריך עמל מיוחד( – עין איה, שבת פ"ח פסקא מד

שבת פ, ב – קום דרוש לנו במעשה מרכבה וכו' ונפקא ערעיתא – )נזק זה בא למי שמחדש בסתרי 

תורה על דעת עצמו. אבל כל זמן שהוא נזהר לא לשנות מהתוכן והלשון של אבות החכמה שדברו 

ברוח הקודש, לא יהיה לו מכשול( – עין איה, שבת פ"ח פסקא מה

שבת פ, ב – מי שמיע לך ביצה קלה מאי היא – )אין לסמוך יותר מדאי על החוש, כי אם על 

השכל( – עין איה, שבת פ"ח פסקא מו

שבת פא, א – עשרה דברים מביאים לידי תחתוניות – )רמזים שלהם( – עין איה, שבת פ"ח 

פסקא מז

שבת פא, ב – הוו קא אזלי באורחא. אמרה לה ההיא מטרוניתא אותבן בהדייכו, ולא אותבוה. 

אמרה איהי מילתא וכו' – )ביאור הכח שיש בכשפים( – עין איה, שבת פ"ח פסקאות מח-מט

שבת פב, א – מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה וכו' דכי אזלינא לגביה 

מותיב לי במילי דעלמא – )התגברות שכלית אצל לומדי המערכת הלימודית בלי דליגה ולקותא,  

מפרה עד שמבין בהמון פרטים לאין חקר, בעולם שכולו טוב, אור ושכל. איש זה עוסק בחיי 

הבריות, מהרום שלהם ועד שפלותם. לכולם הוא מקדיש את התבוננותו( – עין איה, שבת פ"ח 

פסקא נ

שבת פב, א – מניין לע"ז שמטמאה במשא כנדה – עין איה, שבת פ"ט פסקאות א-ב

שבת פג, ב – זבוב בעל עקרון וכו' מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו 

– עין איה, שבת פ"ט פסקא ג

שבת פג, ב – מניין לספינת הירדן שהיא טמאה – עין איה, שבת פ"ט פסקא ד

שבת פג, ב – לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת – )יש לפעמים 

שעה מברקת שהאור הרוחני מתגלה בה, והאושר המעולה הזה לא ימצא בשעה אחרת( - עין 

איה, שבת פ"ט פסקא ה

שבת פג, ב – אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה – )ב' פנים יש 
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לתורה. הצד החברתי, כל עוד האדם מעורב עם בני אדם אחרים; וצד של תורת השם, עם נטיעה 

בחיי עולם. אם כן גם ברגע אחרון של חיי האדם בעומדו לעלות לחיים הנצחיים, יפנה לחברותא 

של ת"ח וחידוד בית המדרש( – עין איה, שבת פ"ט פסקא ו; ביאורי הראי"ה עמ' תקמח-תקמט

שבת פג, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באהל – 

חיים ממוצעים מסודרים.  יושבי הארץ  בני אדם  היא שיחיו  )“התכלית של ההנהגה הקיבוצית 

עבודת  משמרת  על  עומדים  יחידים,  אנשים  צריכים  אמצעים,  לחיים  יגיע  שהכלל  כדי  אמנם 

הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו 

שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. והם 

מקבלים באהבה את העול הזה, אם בעלי נפש הם, ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק 

בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע יצליחו את בני אומתם 

בחיים הממוצעים. כן השרידים אשר ד’ קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה 

המה לאומה הישראלית בכללה”( - עין איה, ברכות פ”ט פסקא שמב

שבת פג, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה – )שמכיר הצד העליון 

שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם( – עין איה, שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי הראי"ה, 

עמ' תקמט 

שבת פה, א – לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים – עין איה, שבת פ"ט פסקאות ח-ט

שבת פה, א – שמריחין את הארץ וכו', שנעשו בני חורין מנכסיהם – עין איה, שבת פ"ט פסקאות 

י-יא

שבת פו, א – מנין לפולטת שכבת זרע ביום ג' שהיא טמאה וכו' מנין שמרחיצין את המילה וכו'  

מנין שקושרין לשון של זהורית וכו' מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפורים – עין איה, שבת 

פ"ט פסקאות יב-טו

שבת פו, א – משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד - )דוקא בהשכמה, כי אם היה מתעכב עד 

שחיי הבריות מתחילים הומים ומשפיעים, היה נפגם טוהר האור העליון( – עין איה, שבת פ"ט 

פסקא טז

שבת פו, ב - בששי בחודש, ר' יוסי אומר בשבעה בו – )טעם יחודי למספרים אלו( – עין איה, 

שבת פ"ט פסקא יז

הזה  'החודש  וכתיב התם  סיני,  הזה באו מדבר  "ביום  – בראש חודש, כתיב הכא  פו, ב  שבת 

לכם ראש חדשים' – )חידוש הזמן מחדש הרוח באדם. וכשם שההכנה ליציאת מצרים, מעבדות 

לחירות, הותאמה עם חידוש זמן החודש, כן חידוש הרוח הפנימי, בראש חודש( – עין איה, שבת 

פ"ט פסקא יח
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שבת פו, ב – בשבת ניתנה תורה )וכן שאר הסוגיא( - )בעצם הנקודה העליונה הזמנית שהיא 

שופעת את אור חייה( – עין איה, שבת פ"ט פסקאות יט-כג

שבת פו, ב – ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – )להודיע שהמטרה היותר אחרונה בטוחה 

היא וכו'. והמכשירים הטובים והרעים כולם משמשים הם להופעתה( – עין איה, שבת פ"ט פסקא 

כג

מידי,  וכו' ברביעי עבוד פרישה, בתרי בשבא לא אמר להו לא  – בתלתא בשבא  פז, א  שבת 

ובתלתא אמר "ואתם תהיו לי" – עין איה, שבת פ"ט פסקאות כא-כח

שבת פז, א – יום אחד הוסיף משה מדעתו – עין איה, שבת פ"ט פסקאות כט-לא, לד-לז, מו

שבת פז, א – יום אחד הוסיף משה מדעתו – )יום ו' סיון הוא "מתן תורה", יום ז' סיון הוא "קבלת 

התורה". וההבדל ביניהם( – בשמן רענן-א עמ' רל; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' סח-סט; פניני 

הראיה עמ' 166-167

שבת פז, א – משה פירש מן האשה – עין איה, שבת פ"ט פסקאות לא, לח

שבת פז, א – שבר את הלוחות – עין איה, שבת פ"ט פסקאות לג, לט-מה

שיסוד  תיקון.  לצורך  קלקול  של  דרך  )"יש   – כח ששברת  יישר  שברת,  אשר   – א  פז,  שבת 

הקלקול הוא מוכרח לבוא מפני שאי אפשר להתיקון להופיע בעולם כי אם ע"י הקלקול ֶׁשָקְדמֹו"( 

– עין איה, שבת פ"ט פסקא מה

שבת פז, א – אשר שברת, יישר כח ששברת – מדבר שור, דרוש ל"ג, עמ' רצט, שה

שבת פז, א – וישב משה את דברי העם אל ה' – ויגד משה את דברי העם אל ה' - )ההבדל בין 

הסגנונות, משה העלה ורומם את דברי העם אל צורה נשגבה יותר( – עין איה, שבת פ"ט פסקא מז

בין רישא  )יש להבדיל   – ומה אמר משה לישראל  לו הקב"ה למשה,  – מה אמר  פז, א  שבת 

לסיפא. ה' אמר למשה ציורים עליונים, ורק הוא היכול להבין אותם. והוא מסר לישראל העתקה 

שניה, פשוטה יותר( – עין איה, שבת פ"ט פסקא מח

שבת פז, א – בתחילה פירש עונשה וכו' ולבסוף פירש מתן שכרה. ואיכא דאמרי להיפך – )כי 

בתחילה צריכים לערוך מלחמה נגד הכח העיור השורה בגוף האדם. כלומר מטרה היא לעוקרו 

ולהחלישו. אבל "איכא דאמרי" מלמד לפי הדרכה אחרת, להאיר את הנשמה באור קדוש מלא, 

להגביר כח הקדושה ובזה לשעבד את הרע אל הטוב( – עין איה, שבת פ"ט פסקא מט

שבת פז, א – ששי, ששי בשבת, קשיא לרבנן וכו' )וכל הסוגיא של מחלוקת ר' יוסי ורבנן( – עין 

איה, שבת פ"ט פסקאות נ-נה

שבת פז, ב – מדחמיסר בניסן משה בשבת, ריש ירחא דאייר בשבת – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נ-נא
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שבת פז, ב – ויהי בחודש הראשון בשנה השנית – )ראש לחדשים, המורה על קישור גדול שיש 

לכל היקום עם חידוש הצורה הישראלית. והנה משך שנה ראשונה הגיעו ישראל לחירות ]מתן 

תורה[ אבל גם עבר עליהם כוס התרעלה של חטא העגל. אבל באמת כל מרירותו נהפכת לטובה 

לאומה  הוד הקודש אשר  לא תשבית את  איומה  היותר  הרוחנית  הנפילה  להורות שגם  בא  כי 

עליונה. ולכן הוזכר שוב "בחודש הראשון"( – עין איה, שבת פ"ט פסקא נו

שבת פז, ב – אותו יום נטל עשר עטרות – )היחודיות שבכל עטרה ועטרה( – עין איה, שבת פ"ט 

פסקא נז

שבת פז, ב – אין בין עצרת לעצרת וכו' אלא ד' ימים בלבד )ושאר הסוגיא( – )האדם מתואם 

גם לפי סיבב החודש, לעניניו הפרטיים, וגם מתואם עם סיבוב השנה, לפי רשמיו הכלליים( – עין 

איה, שבת פ"ט פסקא נח-ס

שבת פח, א – דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא – )הרב עונה מדוע לא הוזכר מה שמו של 

אותו הגלילי, אלא ציון מקומו. גם מה נוגע לעניננו להזכיר גם את רב חסדא( – עין איה, שבת 

פ"ט פסקא סא

ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי,  שבת פח, א – אוריאן תליתאי, לעם תליתאי, על 

כרבנן – )הרעיונות שיש ללמוד מאלו( – עין איה, שבת פ"ט פסקאות סב-סו

שבת פח, א – כפה עליהם הר כגיגית, מודעה רבה לאורייתא – עין איה, שבת פ"ט פסקאות 

סז-סח

שבת פח, א – כפה עליהם הר כגיגית, מודעה רבה לאורייתא – )כדי לפטור דורות הבאים מעונש 

גדול על עון עבודה זרה( – מדבר שור, דרוש ד, עמ' מב

ואינה תלויה  היא עצמית להם,  כי מעלתם  )להורות   – כגיגית  - כפה עליהם הר  שבת פח, א 

בבחירה חופשית בלבד( – מדבר שור, דרוש כג, עמ' ריד, שד. )ועוד להורות כי קשר להקב"ה 

באהבה לבד אינה מספיק אלא צריכים גם מדת היראה( - מדבר שור, דרוש ל, עמ' רעח.

שבת פח, א – אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם - )ולמה לא אמר 

ביאורי  שח-שט;  עמ'  ל"ג  דרוש  מא-מב;  עמ'  ד,  דרש  שור,  מדבר   – קבורתכם"?(  תהא  "כאן 

הראי"ה, לו-לז; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' נה-נו

שבת פח, א – שם תהא קבורתכם – )צ"ע מפני מה לא נאמר "כאן תהא קבורתכם( – מדבר שור, 

דרוש ד, עמ' מא 

יוכלו לזכות לתחיית המתים( - מאורות הראי"ה,  שבת פח, א – שם תהא קבורתכם – )שלא 

שבועות, עמ' נו

שבת פח, א – שם תהא קבורתכם – )ויתיצבו בתחתית ההר. כיון שבימי העומר סלקו חסרונותיהם, 
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עלה על דעתם שגם אם לא יקבלו את התורה עדיין ישארו בשלימותם האנושית שהשיגו בימי 

– מאורות  יפלו לשפל המדריגה, בתחתית ההר(  יקבלו התורה  לא  ה' שאם  ענה להם  העומר. 

הראי"ה, שבועות, עמ' קמ

שבת פח, א – ָהדּור קבלוה בימי אחשורוש – עין איה, שבת פ"ט פסקא סט; לנבוכי הדור, עמ' 

218 )מה(; אגרות-ג תתח )פז(; טוב רואי, שבת; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רלז-רלח; 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' רלט 

שבת פח, א – בתחילה יראה, ואח"כ שקטה – )עומק הענין( – עין איה, שבת פ"ט פסקא ע-עא

ישראל התורה אתם  – מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, אם מקבלים  שבת פח, א 

מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו - 

שבת פח, א – בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע – אורות האמונה 129 ]80[; שמונה קבצים 

קו"ז קד

שבת פח, א – ישראל הקדימו נעשה לנשמע - )כי נפשותינו חומדות את הטוב מצד עצמו, לא 

190; פנקסי  מצד השקפת התכלית היוצאת ממנו לתקן את הבריאה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 

הראי"ה ח"ג עמ' רס-רסא; ביאורי הראי"ה, עמ' תקכא-תקכב; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' 

קיא

שבת פח, א – ישראל הקדימו נעשה לנשמע - )מפני הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית, 

יותר ממה שהיא מועילה לדעת המעשה שיעשו( – אורות התורה, פ"ח פסקא א; פנקסי הראי"ה 

ח"א עמ' קטו

שבת פח, א – ישראל הקדימו נעשה לנשמע – מדבר שור, תחילת דרוש ג', ודרוש י"ז )עמ' כה, 

קס(; עין איה, שבת פ"ט פסקא עז; מאורות הראי"ה, הגדה של פסח, שיר השירים פרק ב עמ' 

קנ; מאורות הראי"ה שבועות )כמה לקוטי מאמרים( עמ' קז-קכה

שבת פח, א – באו ששים רבוא של מלאכי השרת. לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים 

וכו' בחורב טענו ובחורב פרקו וכו' וכולן זכה משה ונטלן וכו' וכולן עתיד הקב"ה להחזירן לנו – 

עין איה, שבת פ"ט פסקאות עב-עה; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קלח

שבת פח, א – מי גילה לבני רז זה? - )על הקדמת אמירת "נעשה" לפני "נשמע"( – אורות קסח 

)ג(; פנקסי הראי"ה, ח"א עמ' קיז; – עין איה, שבת פ"ט פסקא עו

שבת פח, א – נעשה ונשמע – )"נעשה, כדי שתהיה העשיה הכנה להוסיף שמיעה והבנה לבוא 

עי"ז לחינוך יותר גדול"( – מדבר שור, דרוש יג, עמ' קד

שבת פח, א – נעשה ונשמע – מדבר שור, דרוש יז, עמ' קס-קסד,  קסח-קסט; דרוש ל"ג עמ' שד; 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קנח; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קטו, קכב
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שבת פח, א – כתפוח בעצי היער – )רעיון פנימי והנמשל( – עין איה, שבת פ"ט פסקא עז; מדבר 

שור, תחילת דרוש יז, עמ' קס, קסג-קסה; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קטו-קכג

שבת פח, א – עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו – )ישרי לב בעת עלייה רוחנית בטוחים הם 

מכל מכשול גם בעת הדממת הכחות החומריים( – עין איה, שבת פ"ט פסקא עח

שבת פח, ב – לבבתיני אחותי כלה, באחת מעיניך, לכשתעשי בשתי עיניך – )יש החושבים כי 

המצות הן רק סמלים ]סימבולים[ לרעיונות מסויימות שצריכים אנו להבין. זהו בעין אחת. אבל 

האמת היא שגם המעשה בפועל כשלעצמו חשוב מאד ואי אפשר מבלעדיו, וזה "בשתי עיניך"( – 

עין איה, שבת פ"ט פסקא עט

שבת פח, ב – עלובה כלה וכו' עד שהמלך במסבו, ועדיין חביבותא הוא גבן – )הסבר כיצד נכשלו 

לעשות העגל, כי היה להם חשק עז ללמד לעולם כולו אודות אלהות, ונכשלו לעשות סימבול 

מצוייר( – עין איה, שבת פ"ט פסקאות פ-פב

שבת פח, ב – הנעלבים ואינם עולבים – )לא מדובר על אדם שאינו מרגיש צער, והוא אדיש, אלא 

מדובר שנעלב ומצטער אבל אינו מגיב ]בדומה לכך כתב ב"עין איה", ברכות פ"ט פסקא קפג[( 

- עין איה, שבת פ"ט פסקא פג

שבת פח, ב – המבשרות צבא רב, כל דיבור נחלק לשבעים לשון - )זה הקודש שיש בכל לשון 

ולשון, ומשה מצא את הערך הטוב האמתי שבכל לשון( – אורות סח )טז(; שמונה קבצים, קו"א 

תתפז; עוד עיין עין איה, שבת פ"ט פסקא פד

שבת פח, ב – וכפטיש יפוצץ סלע וכו' שבעים לשונות – עין איה, שבת פ"ט פסקא פה

שבת פח, ב – המבשרות צבא רב, כל דיבור נחלק לשבעים לשון – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמט-

רנ

שבת פח, ב – שמעו כי נגידים אדבר וכו' למיימינים בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא 

וכו' קושרין לו שני כתרים – עין איה, שבת פ"ט פסקאות פו-פז

שבת פח, ב – צרור המור דודי לי – )שתי תכונות בנפש האדם, ההתרחבות הנפשית, וכן לערוך 

התאמה בין הנושאים, הרמוניה. אהבת האל מעניקה שתי תכונות אלו( – עין איה, שבת פ"ט 

פסקא פח

שבת פח, ב – מי שהכל שלו מכפר על עון גדי שכרמתי לי – )ביאור עון העגל, ולמה נקרא "גדי"( 

– עין איה, שבת פ"ט פסקא פט

שבת פח, ב – לחייו כערוגת הבושם, נתמלא כל העולם כולו בשמים – עין איה, שבת פ"ט פסקא 

צ
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שבת פח, ב – כיון שמדיבור ראשון נתמלא, דיבור שני להיכן הלך? – גנזי ראי"ה, מתן תורתנו, 

עמ' צג; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' נט-סא

פ"ט  איה, שבת  עין   – לאחוריהם  ישראל  חזרו  וכו'  ישראל  נשמתם של  יצתה   – פח, ב  שבת 

פסקאות צא-צב

שבת פח, ב – בשעה שעלה משה למרום וכו' מה לילוד אשה בינינו וכן חמדה גנוזה, אחוז בכסא 

כבודי וחזור להם תשובה ]והפרטים מהמצוות שהשיב משה למלאכים שאין ביכולתם לקיים[. מיד 

כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר וכו' ואף מלאך המות מסר לו דבר – עין איה, שבת 

פ"ט פסקאות צג-קו; מדבר שור, דרוש ד', עמ' לח-מא; גנזי ראי"ה, מתן תורתנו, עמ' צד; מאורות 

הראי"ה, שבועות, עמ' נב-נד

שבת פט, א – בא שטן לפניו ואמר רבש"ע תורה היכן היא? הלך אצל ארץ, הלך אצל ים, הלך 

אצל תהום )ושאר הסוגיא( אמר לו הקב"ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך– עין איה, 

שבת פ"ט פסקאות קז-קיח

שבת פט, א – בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות – עין איה, 

שבת פ"ט פסקא קיט

שבת פט, א – וירא העם כי בושש משה וכו' לסוף מ' יום בא שטן וערבב את העולם – עין איה, 

שבת פ"ט פסקא קכ

שבת פט, א – מאי הר סיני? שנעשו בו נסים לישראל וכו'  – עין איה, שבת פ"ט פסקא קכא; 

מאמרי הראי"ה עמ' קסח

שבת פט, א – מאי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו – מאמרי הראי"ה, עמ' 168

שבת פט, א – סיני, חמשה שמות יש לו – )ביאור ליחודו של כל שם( – עין איה, שבת פ"ט 

פסקאות קכב-קכט

שבת פט, ב – מניין שקושרין לשון של זהורית וכו' אם יהיו חטאיכם כשנים וכו'  – עין איה, שבת 

פ"ט פסקאות קל-קלא

שבת פט, ב – לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם וכו' נלך אצל אברהם שאמרת לו "ידוע תדע" 

ולא בקש רחמים עלינו? – עין איה שבת פ"ט פסקא קל"ה; הגדה של פסח, עמ' עב-עג

שבת פט, ב – לכו נא ונוכחה וכו' אמר להן הקב"ה הואיל ותליתם עצמכם בי, אם יהיו חטאיכם 

כשנים וכו' – עין איה, שבת פ"ט פסקאות קלב-קל

שבת פט, ב – כי אתה אבינו וכו' לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה וכו' ]ולימודי זכות של יצחק 

אבינו[ – עין איה, שבת פ"ט פסקאות קלז-קמו; שמועות ראיה, ויגש, תרצ"ב 
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שבת פט, ב – ראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל – עין איה, שבת פ"ט 

פסקא קמז; הגדה של פסח, עמ' עד-עה; גנזי הראי"ה, עמ' 42

שבת צ, א – האומר הרי עלי ברזל – עין איה, שבת פ"ט פסקא קמח

שבת צב, א – המוציא משא למעלה מעשרה טפחים )וכל הסוגיא( – עין איה, שבת פ"י פסקאות 

א-ז

שבת צב, א – אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר ובעל קומה – עין איה, שבת פ"י 

פסקאות ח-יא

שבת צד, א – ]המוציא[ את החי במטה, פטור אף על המטה – )ביאור כחו של החי( – עין איה, 

שבת פ"י פסקא יג )וביאור שאר הסוגיא – פסקאות יד-טז(

שבת צה, א – גודלת ופוקסת ]חייבת[ משום בונה, מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה אצל 

אדם – )שתי תעודות בבנין. א' לחסות בו מפני קור ומזרם מטר. ב' להרחיב דעתו של אדם ע"י 

הודו והדרו( – עין איה, שבת פ"י פסקא יז

שבת צו, א – המושיט חייב והזורק פטור – )טעם הגיוני לחלק ביניהם מפני אופיה של מלאכת 

ההוצאה( - עין איה, שבת פי"א פסקא כ

שבת צו, ב – מקושש זה צלפחד – )קשר רעיוני בין הענינים( – עין איה, שבת פי"א פסקא א

שבת צו, ב – בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין וכו' אלא מהיכא הוה? ויעפילו – )צ"ע 

מה הועיל בדבריו אלו, כי גם "ויעפילו" היה חטא? אלא מקושש היה יחיד, ואין רשות לרשום בו 

חטא מפורש כל עוד הענין סתום. אבל חטא ויעפילו הוא חטא של רבים, ונשאר ערכו הפרטי 

סתום כמו שהיה. ועוד יש לחלק שהמעפילים נכשלו בזה מפני גדולת רוח האומה, וקשר הקודש 

עם ארץ ישראל, ויש בזה איזה שהוא אור "גודל להבת הקדושה הפנימית הגנוזה בנשמתם של 

ישראל"( – עין איה, שבת פי"א פסקא ב-ו 

שבת צז, א – ויחר אף ה' בם, אף אהרן נצטרע וכו' אתה מוציא לעז על אותו צדיק – עין איה, 

שבת פי"א פסקאות ז-י

שבת צז, א – החושד בכשרים לוקה בגופו – עין איה, שבת פי"א פסקא יא 

שבת צז, א – והן לא יאמינו לי וכו' אלה הן מאמינים בני מאמינים וכו' אתה אין סופך להאמין 

וכו' הבא נא ידך בחיקך – עין איה, שבת פי"א פסקאות יב-טז

שבת צז א – מדה טובה ממהרת לבוא ממדת פורענות – עין איה, שבת פי"א פסקא יז

שבת צז, א – נס בתוך נס – )ביאור המושג הכפול( – עין איה, שבת פי"א פסקא יח; הגדה של 

פסח, עמ' רל
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שבת צז, ב – דברים, הדברים, אלה הדברים, אלה ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיני – )אופן 

הלימוד המשולש( – עין איה, שבת פי"א פסקא יט

שבת צח, ב – חרוצים היו הקרשים, וחלולים היו האדנים – עין איה, שבת פי"א פסקא כא

שבת צט, א – יריעות התחתונות של תכלת של ארגמן וכו' וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה 

בחכמה טוו את העזים – )הרעיון שבטוויה יחודית זו( - עין איה, שבת פי"א פסקא כב

– עין איה, שבת פי"ב  ונסכיה, בשביעי כמשפטם  ונסכיהם, בששי  – נאמר בשני  שבת קג, ב 

פסקא א

שבת קג, ב- ומדפתוח ועשאו סתום כשר, סתום נמי אם עשאו פתוח כשר וכו' )וכל הסוגיא( – עין 

איה, שבת פי"ב פסקאות ב-ה

 – התיבה(  בסוף  האות,  כח  לחדש  שצריכים  )טעם   – אמרום  צופים  מנצפ"ך   – א  קד,  שבת 

פנקסי-א עמ' קכו-קכז; קבצים מכת"י-א עמ' מח

שבת קד, א – שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה – עין איה, שבת פי"ב פסקא ד

שבת קד, א - מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין – )תוכן סודי של אותיות אלו( – עין איה, 

שבת פי"ב פסקא ו

שבת קד, א – כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ – )כל דבר שבמציאות מיועד למטרה 

אידיאלית נשגבה, כי אין לך דבר שאין לו מקום )אבות, ג(. הקלקול הוא מפני שאין אנו משימים 

כל ענין על מקומו, להעריכו לפי מדתו, לדעת מה מהם חשיבותו כפנים, ומה מהם הוא בדרגת 

חוץ כי רק משמש את הפנים( – עין איה, שבת פי"ב פסקא ז; ביאורי הראי"ה עמ' שלד

שבת קד, א – כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, נבוב בו בן, רהב בהר, סרו, ורס – 

)ביאור כל דרשה ודרשה( – עין איה, שבת פי"ב פסקאות ז-י; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' 

קל-קלד

שבת קד, א – ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו - )מדוע נקטו יהושע 

ולא משה?( – עין איה, שבת פי"ב פסקא יא

שבת קד, א – ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו )דרשות חז"ל על כל 

האותיות, וגם על צירופי האותיות( – )ביאור לכל ענין וענין( – עין איה, שבת פי"ב פסקאות יא-נא

שבת קד, א – פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת, שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים 

– )כוונתם להורות שנתינת צדקה איננו למלאות חסרון של העניייים, שזה בתפקידו של הקב"ה. 

אוצרות  רנט-רס;  עמ'  ח"ג  הראיה,  פנקסי   – הנותנים(  את  להשלים  היא  התכלית  עיקר  אבל 

הראי"ה, ח"ב עמ' 189
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שבת קד, א - מ"ם פתוחה מ"ם סתומה. מאמר פתוח מאמר סתום – )"פתוחה" הוא מאמר בודד 

של חז"ל. "סתומה" היא ערך ההשפעות הנוספות שאפשר לו להשפיע כשיתבאר( - הקדמה של 

עין איה, עמ' יד, כב; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רנד-רנח 

שבת קד, א – מ"ם פתוחה, מ"ם סתומה – אוצרות הראי"ה, ח"ב 186

שבת קד, א – מ"ם פתוחה, מ"ם סתומה, מאמר פתוח, מאמר סתום – הקדמת עין איה, עמ' 

כא-כב

שבת קד, א – מאי טעמא שקר מקרבן מיליה, אמת מרחקן מיליה – עין איה, שבת פי"ב, פסקאות 

לב-לג )עוד עיין ביאורי הראי"ה, עמ' קה-קו(

שבת קד, א – פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה ליה נפשיה - )יש ב' תועליות בנתינת 

צדקה. לטובת המקבל, ולטובת הנותן(– אוצרות הראי"ה, ח"ב 189; פנקסי הראי"ה ח"ג רנט

שבת קה, א – מנין ללשון נוטריקון מן התורה )כל הסוגיא( – )ביאור לכל דרשה ודרשה( – עין 

איה, שבת פי"ב פסקאות נב-נט; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' עה-עו

שבת קה, א – קללה נמרצת, נוטריקון נואף הוא, מואבי הוא וכו' – עין איה, שבת פי"ב פסקא 

נח; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רפו-רפז

שבת קה, ב – העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' למה זה דומה? לספר תורה 

שנשרף – מאמרי הראי"ה, עמ' 240, 373, 384-385, 387,

שבת קה, ב – המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרה 

– )כשיש קבלת עול מלכות שמים, הרי נפשו מקבלת יישב וריצוי. כל הדברים בעולם שהם נגד 

רצונו לא יוכלו להרגיז אותו עד היסוד הנפשי עד כדי אבידת שלטון הצדק והשכל לגמרי על 

פעולותיו. כי הידיעה שטוב ה' לכל )תהלים קמה, ט( וכי כל המעשים הם ע"י הקב"ה המנהיג את 

עולמו, ובודאי משמשים לטובה באחרית( – עין איה, שבת פי"ג פסקא א; ביאורי הראי"ה, עמ' 

תיז-תיח

שבת קה, ב – לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכרי )תהלים פא, י( – המדות הרעות נקראו 

"נכרי", והכעס נקרא "זר". ]הערת המלקט: הרמב"ם בהל' דעות פ"ב כתב להרחיק את הכעס 

עד הקצה האחרון[ אם ישמור האדם שלא יכעס, שהוא זר שלא ישלוט בו, ממילא הוא מוגן גם 

מהנכרי, שאר המדות הרעות( – עין איה, שבת, פי"ג פסקא ב; ביאורי הראי"ה עמ' תיט-תכ

שבת קה, ב – לא יהיה בך אל זר וכו' ואי עביד למרמא אימתא אאינשי ביתא וכו' דרב יהודה 

שליף מצבייתא וכו' – עין איה, שבת פי"ג פסקאות ב-ד

שבת קה, ב – כל המוריד דמעות על אדם כשר – עין איה, שבת פי"ג פסקא ה



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 198

שבת קה, ב – כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו – )מה ענין 

ספירה לכאן, ומה ענין בית גנזיו? אלא לא מדובר על התרגשות של הרגע, של מקרה עובר, אלא 

של התבוננות והבחנה מכל שטחי חייו של אדם כשר זה שמת. ולכן דמעות אלו נגנזות באוצר 

הנצח. וענין "כשר" הא לא תואר של פרט מסוים, אלא של צורה כללית של הנפטר( – מאמרי 

הראי"ה, עמ' 393-394 

שבת קה, ב – כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו – )בעבר היה קל 

לבני אדם לבכות על מיתת אדם כשר, כי ידעו להעריך כראוי ערכו של החיים, וידעו מה ההפסד. 

אבל בדורות אחרונים נזדלדזל  ערך החיים, כי אצל אנשים רבים החיים הם עם נטיה לבהמיות 

וריקנות. ולכן אינם מתרגשים לבכות על ההפסד. והמוריד דמעות הוא מתוך הוקרה של מעלותיו 

של הנפטר. ]הערת המעתיק: אפשר לומר שלכן לא אמרו חז"ל בקיצור "הבוכה", אלא האריכו 

לשון "המוריד דמעות" וזאת מפני פעולה מחשבתית המביאה להורדה זו[( – מאמרי הראי"ה, עמ' 

395-396; עיין פנקסי-א עמ' קז-קט; קבצים כת"י-א עמ' עא-עב

שבת קה, ב – כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו – פנקסי הראיה 

ח"ג עמ' רפט-רצ

מזכיר את הסגולה הנסתרת שפעולותיו  )שאינו   - – המתעצל בהספדו של חכם  שבת קה, ב 

השפיעו על העולם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 207; בשמן רענן ח"א שיז

שבת קה, ב – המתעצל בהספדו של חכם – )משמע שהוא כן מספידו אינו אלא מפרש כל כבודו 

של הנפטר, ויהושע בן נון נכשל בזה( - עין איה, שבת פי"ג פסקא ו

שבת קה, ב – כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים - עין איה, שבת פי"ג פסקא ח-ט

שבת קה, ב – אחד מן האחים שמת ידאגו כל החבורה - עין איה, שבת פי"ג פסקא י

שבת קו, ב – בציפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות – )"החירות היא השאיפה היותר 

עליונה בחיים. על כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזכרון כללות הקודש 

בישראל וכו'. החירות הנפשית הפנימית, שלא להכנע משום עול זר המונע את ההשלמה הנפשית, 

ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את דגל הקודש, 

את אור התורה"( - עין איה, שבת פי"ג פסקא יא

שבת קז, ב – ההורג כינה בשבת כהורג גמל ]אבל רבנן מתירים כי אינו פרה ורבה[ – )אם היצור 

אינו ממשיך חיים לדורות אין בו משפע הנצחיות העליונה, ועל כן גם חייו הארעיים אינם קרוים 

חיים בעצם. ועוד בענין ביצי כנים( - עין איה, שבת פי"ד פסקא א

שבת קח, א – שמואל וקרנא, חזינהו למיא דהוו דלי ועכירי וכו' גברא רבה קאתי ממערבא כו' 

- עין איה, שבת פי"ד פסקא ב
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שבת קח, א – מניין שאין כותבין תפילין אלא על גבי עור בהמה טהורה - עין איה, שבת פי"ד 

פסקא ג

שבת קח, א – מניין לדם שהוא אדום – )"רצה להזכיר את התכונה שנתקשרה באומה לחיבת 

הארץ ע"י שפך דם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה 

האויב המחריב לקחת את ארצם ולגרשם מתוכה. הדם האדום הזה, המורה על דבקות טבעית 

של מסירות נפש, הקבועה באומה בקשר עם החיבה הנצחית של הארץ, הוא מתקשר עם ברית 

יוכלו לנתק את הקשר הקדוש הזה. ועל כן  הקדושה של הארץ, עד שכל סיבות שבעולם לא 

ראוי לדאוג, בעת אשר הסיבות גורמות חלישות קשר האומה עם הארץ, עד שגם גדול הדור הוא 

מוכרח לצאת ממנה ]תוספת המלקט: רמז כאן אל רב, שירד לבבל, מפני מעשה עיין יומא פז ע"ב[ 

להזכיר את כל הדברים המקשרים את הכלל אל ארץ ירושתו, בין מצד הקדושה העליונה, בין 

מצד הצמידה הטבעית הקשורה בברית הדם והנפש הישראלית"( - עין איה, שבת פי"ד פסקא ד 

שבת קח, א – מניין למילה שהיא באותו מקום - עין איה, שבת פי"ד פסקא ה

שבת קח, א – מאי שמך? קרנא וכו' - עין איה, שבת פי"ד פסקא ו

שבת קח, א – לסוף עייליה שמואל לביתיה – )ביאור הפלוגתא בין שמואל לרב, בענין מה תפקיד 

הגלות( - עין איה, שבת פי"ד פסקא ז

שבת קח, א – שאל ביתוסי אחד וכו' מניין שאין כותבין תפילין על עור בהמה טמאה – )רעיון 

עמוק בתשובתו של ר' יהושע( - עין איה, שבת פי"ד פסקא ח

שבת קח, ב – אתרוג צנון וביצה - עין איה, שבת פי"ד פסקא ט

שבת קח, ב – מעולם לא טבע גברא בימא דסדום )וכל הסוגיא( – )רעיונות שיש בדבר( - עין 

איה, שבת פי"ד פסקאות י-יב

שבת קח, ב – לישדר לן מר מהנך קילורין דמר שמואל וכו' א"ל הכי אמר שמואל טובה טפת 

צונן שחרית ורחצת ידים ורגלים בחמין ערבית מכל קילורין שבעולם – )למרות חידושים מתמידים 

באופני רפואות ותרופות, בל נשכח לשמור על הטבע הפשוט של האדם, לנהוג תכונה פשטות 

החיים( - עין איה, שבת פי"ד פסקא יג

שבת קיא, א – כל ישראל בני מלכים הם – גנזי ראי"ה, חנוכה, עמ' קמו

שבת קיב, ב – אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם - )ובכל זאת יש דברים שכוחם של בני 

אדם יפה מכח המלאכים. כמו כן בענין דורנו מול דורות ראשונים, חשבונות שונים הם( – אורות 

הקדש ח"ג ריח; שמונה קבצים, קו"ג ח

שבת קיג, ב – )שבת( דיבור אסור, הרהור מותר – )טעם לזה, כיון שהקב"ה נותן לנו דרגותינו 

במתנה, ולא זכינו בכחות עצמנו, פרט לחסיד המוזכר בשבת קנ ע"ב( – ביאורי הראי"ה, עמ' רב; 
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מאורות הראי"ה, שבת קודש, רמה-רמו

שבת קיד, א – בנאין, אלו ת"ח שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהן – )דקדק לומר "עוסקין" 

כלומר לומדים תורה ביגיעה ועמל, וכדברי הט"ז על או"ח מז( – הסכמות ראי"ה, עמ' ב )הסכמה 

זו חתומה ע"י אדר"ת, אבל נוסחה ע"י הראי"ה, עיי"ש סוף עמ' ד(

שבת קיח, א – המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים - )כי הגוף הוא בעל מצר וגבול, 

מה שאין כן השכל טבעו להתפשט עד אין קץ( – חבש פאר, דרש ב, עמ' נו

שבת קיח, א – המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, נחלת יעקב – מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' ס

שבת קיח, א – המענג את השבת - עולת ראיה, ח"ב עמ' קלח

שבת קיח, ב – הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף – )ההתפעלות היא טובה כשהיא מגיעה 

מזמן לזמן. אבל בהיותה מתמדת ותכופה תאבד פעולתה הראויה ותמשיך פעולה נגדית( – עולת 

ראיה ח"ב עמ' ריז, רצד; פנקסי-א עמ' רכ-רכא; פנקס יג עמ' מה; קבצים מכת"י-א עמ' קג; ]עוד 

פירוש[ עין איה, ברכות פ"ט סוף פסקא א

שבת קיח, ב – הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף – )"המשכת התועלת הרוחנית הקבועה 

היא ידיעה שלימה של השכל השוקט. וזה צריך להיות באדם בכל עת ובכל שעה והיא נובעת 

מהשקפה מובהקת תמידית בההנהגה הקבועה  ]=עיין מה שהבאנו על תהלים צב, ה "במעשה ידיך 

ארנן", כמו שהרב הזכיר פסוק זה גם כאן בתחילת דבריו[ וזה שמפנה את ההשקפה התמידית 

למדריגה של התעוררות ֶהְרֵגִׁשית, נוטל הוא מן טבע השכל הקבוע את זיוו והדרו"( – עין איה, 

ברכות פ"ט פסקא ג

שבת קיח, ב – הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף – )מעלת ההלל היא תכלית בעצם 

ואינה מתחברת עם ימי החול שהם הכנות ומיצועים. והאומר שהנהגת החול שהרע מעורב בה הוא 

תכלית עצמי, הרי זה מחרף ומגדף( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' פח-פט

כתוב  )לא   – במילה שלי  נסתכלתי  לא  מימי  אמר[  הרי  הקדוש,  רבינו  ]נקרא   – קיח, ב  שבת 

"ְּבֶעְרָותֹו". כי לא מחמת פגם אלא מחמת רוב קדושתו נמנע מלהסתכל בו, וכמו שהעיר אריז"ל 

לר"ח ויטאל על שנסתכל בפניו בעת אמירת קדושה( – ביאורי הראי"ה, עמ' ר 

על  בהרחבה  )ביאור   – רבינו הקדוש?  לך  קראו  מאי טעמא  לרבי,  ליה  אמרו   – קיח, ב  שבת 

מעלותיו של רבי( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' עו

שבת קיח, ב – תיתי לי דקיימית ג' סעודות בשבת – )צ"ע הרי היא חובת כל אדם? אלא בתחילה 

היא היתה מדת חסידות, ורק אח"כ נתקבלה ע"י כל העם כחובה( – אגרות-א מב )מא(; טוב רואי, 

שבת סי' קכא
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שבת קיח, ב - תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש – עיין להלן שבת קנו, ב 

שבת קיט, א – ר' ינאי לביש מאניה וכו' אמר בואי כלה בואי כלה – עולת ראיה ח"ב עמ' כא

שבת קיט, א – תבשיל של שבת ריחו נודף וכו' תבלין יש לנו ושבת שמה - )הוא ענין הכרת 

הטובה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 177; מאורות הראי"ה, הגדה של פסח, רג

שבת קיט, ב – כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן – )כי אף שאנו מכירים טובתו 

של הקב"ה מצד הנאתנו, ובפרט קדושת המצוות, אבל עיקר המבוקש הוא חפץ הלב מפני שזהו 

רצונו ית', ולא יערך שום כונה מול גדולה זו. והנה מהברכה אין היכר כי אולי הוא רק מטעם 

הכרת טובה. אבל השבח הכללי הוא מצד העונה אמן, וזו היא גבורה יותר מאשר נטיית הרצון 

שמצד המוסר בלבד. ולמה אמרו "שערים" ולא "פתחים"( - מוסר אביך, פ"ב פסקא ה, עמ' לד. 

עוד עיין עין איה, ברכות, פ"ז פסקא טז

שבת קיט, ב – אל תגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן – מאמרי הראי"ה, עמ' 232

שבת קיט, ב – אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן – מדבר שור, סוף 

דרוש ד, עמ' מג; סוף דרוש ה, עמ' נא 

שבת קכז, א – אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב וכו' – עולת 

ראיה, ח"א עמ' סג-סו

שבת קלג, ב – האי אומנא דלא מייץ מעבירנן ליה, משום סכנתא – )כי המתחיל במלחמה נגד 

הרע ואינו גומר, הוא בסכנה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' סג

שבת קלג, ב – זה אלי ואנוהו, התנאה לפניו במצוות – )נפש האדם נמשכת אחר היופי, על כן יש 

מבוא גדול ליופי והידור במצוות( – עין איה, בכורים, פסקא מא

שבת קלז, ב – וצאצאיו חתם באות ברית קודש – )אין תכלית המילה רק לצמצם את התאוה 

המינית כי אם לעדן, להכין ההתעלות של האהבה המינית כפי שהיא מוטבעת בצורתה ה רוחנית 

של רוממות הנפש( – עולת ראיה ח"א עמ' שצז-שצח

שבת קכח, א – כל ישראל בני מלכים הם – גנזי ראי"ה, חנוכה, עמ' קמו

שבת קלח, ב – דבר ה', זו הלכה - )לעומת ירושלמי, דבר ה', זו אגדה( – אגרות-א קג )קכד(; 

אגרות-א שב )שמא(; אגרות-ג תשצג )סח(

שבת קמו, א – ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפו-רפז; 

ביאורי הראי"ה, עמ' תקמז-תקמח

שבת קנ, א – )שבת( דיבור אסור, הרהור מותר – )טעם לזה, כיון שהקב"ה נותן לנו דרגותינו 

במתנה, ולא זכינו בכחות עצמנו, פרט לחסיד המוזכר כאן( – ביאורי הראי"ה, עמ' רב; מאורות 
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הראי"ה, עמ' רמה-רמו

שבת קנא, ב – אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד – עין איה, שבת 

פ"ו פסקא מו

שבת קנג, א – ישוב היום שמא ימות למחר – )מדוע לא אמרו שמא ימות בעוד כמה שעות? 

אלא מי ששב סמוך ממש למיתתו, די לו בחרטה בלבד ואינו צריך קבלה על העתיד, שהרי יודע 

הוא שתיכף ימות. ובכל זאת כדאי לו שישלים תשובתו בתוספת קבלה על העתיד, שמא ימות 

רק למחר ולא תיכף עכשיו( – עולת ראיה ח"ב עמ' קסה; ביאורי הראי"ה, עמ' קסז-קסח; מדבר 

שור, דרוש י עמ' פח-פט

שבת קנג, א – שוב יום אחד לפני מיתתך – )האדם צריך לקבל עליו להיות צדיק להבא. ולפעמים 

זה קשה עליו. ולכן די אם יחשוב שיהיה צדיק לפחות ליום אחד הבא  לפניו( – מדבר שור, דרוש 

י', עמ' פח-פט; ביאורי הראי"ה עמ' קסח; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעו

שבת קנו, א – אין מזל לישראל – )כי הם למעלה ממדרגות הטבע( – מדבר שור, דרוש יג, עמ' קו

שבת קנו, ב – כסי רישיך כי היכי דתהוי עלך אימתא דשמיא – )"כל אבר שאפשר בו שימוש 

של גנאי ראוי הוא לכיסוי, להורות שיתבייש האדם בשימוש המגונה, וישתמש בו רק לשבח. אבר 

הראש הוא אבר השכלי, ואע"פ שלטוב  נוצר מכל מקום כשישלח אדם חפשי מחשבותיו, לחשוב 

במופלא ממנו, וכל שכן כשיחשוב בדברים האסורים וכו' והוא שימוש של גנאי, משום הכי נכון 

הכיסוי על כל פנים בחלק ממנו"( – מצוות ראי"ה, או"ח סי' ב פסקא ו עמ' טו; טוב רואי, ברכות 

סי' רלח; טוב רואי, קידושין סי' מח 

♦ עירובין ♦
עירובין ז, א – אין משגיחין בבת קול – )גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע( – אגרות-ב תסז )קא( 

תרצ )רצה(; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נ ]עוד עיין דברינו על תמורה טז ע"א "לא בשמים היא"[

 - למחות?  שיכול  כתב  תורה  אמרה  והלא  הדיו?  לתוך  קנקנתום  מטילין  וכי   – יג, א  עירובין 

)למטרת מחיית עמלק צריכים רק מחיקה כוחנית( – אגרות-ג תתח )פו-פז(

יג, ב – מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין  עירובין 

דבריהם ודברי בית שמאי וכו' – 

]אחרי הבאת דעת רמב"ן בשם רב האי גאון )חידושי רמב"ן, סנהדרין, פרק זה בורר סוף ד"ה זו 

ששנינו; וכן תורת האדם, שער הסכנה, "כתבי רמב"ן" מהד' מוסד הרב קוק, עמ' כ"ו( שאם אחד 

מהדיינים הוא מהשניים, יש לומר דלא אזלינן בתר רובא, כתב הראי"ה[:
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ואולי י”ל דס”ל להגאון כיון דאמרינן )בעירובין י”ג ב’( מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן 

מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהם ודברי ב”ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי 

לדבריהם, א”כ י”ל דמתי מועיל למיזל אחרי רבים להטות בתר הרבים אע”ג דהמעוט מחדדי מפי, 

דוקא בכהאי גוונא, דהרוב דלא מחדדי כל כך, יש להם המעלות של נוחין ועלובין ושונים דברי 

חבריהם ומחבבים את דבריהם, דזה מורה שודאי עמדו על סוף דעתם אע”ג דלא מחדדי כל כך, 

דמה שיעשה המחודד בשעה קטנה יעשה הבלתי מחודד ע”י רצונו הטוב והחפץ של העיון בשני 

הצדדים בלא שום נטיה לעצמו, שזה מועיל ממש לחיקור הדין. 

חוץ ממה שראוי יותר לסייעתא דשמיא מי שיש בו אלו המדות, ו”אני את דכא” )סוטה ה’ א’( ולענין קביעות 

הלכה הלא העיקר הוא וד’ עמו שהלכה כמותו בכל מקום )סנהדרין צ”ג ב’(. על כן זה מכריע נגד מחדדי. אבל 

במקום דנגד מעלת מחדדי ליכא דבר המכריע י”ל דהכי נמי לא אמרינן בכהאי גונא אחרי רבים להטות, וידוייק 

בזה לשון הגאון רבנו האי ז”ל דנקט הרמב”ן ז”ל. שבתחילה אמר “אם שוים בחכמה מניחים דברי האחד ועושין 

כהשנים”. ואח”כ אמר “ואם האחד עדיף”, ולא אמר עדיף “בחכמה” כמו שאמר בתחלה שוים בחכמה. משום 

דאם לא יהיה עדיף רק בחכמה, אבל במעלות האחרות של נייחות ועליבות ולהיות שונה דברי חבירו, ומקדים 

את דברי חבירו לדבריו, יהיו האחרים עדיפים מיניה, אז באמת כלך בתר רובא כהכרעת הבת קול מצד טעם 

של הספק שלנו. אבל אם האחד עדיף מינייהו בכלל, היינו שאין הם שוים לו בחכמה דזהו משתמע בכלל מה 

שאמר תחלה דוקא דשוים בחכמה וביתר המעלות, לכל הפחות אין להם יתרון עליו, דבזה נמצא שהוא בכלל 

עדיף מינייהו, באופן זה אין הכרע שניזל בתר רובא. 

ואולי י”ל עוד דבאמת במקום דמחדדי יש ספק שקול ונוכל למיזל אחרי מי שנרצה, כדאמרינן בעלמא היכא 

דליכא הכרעה ולא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, דעביד כמר עביד, ודעביד כמר עביד )ברכות כ”ד א’( עכ”ל.

עץ הדר, עמ’ עד-עה; ובמהד’ המכון ע”ש רצי”ה קוק, עמ’ קסה-קסו

]אפשר ע”י הנ”ל להבין דברי רצי”ה )לשלשה באלול, ליום השנה, פסקא נב( אף שסגנונו שם צריך תיקון, ולפי 

דברי הראי”ה הנ”ל אתי שפיר. עוד עיין שו”ת משפט כהן, סי’ קכה, עמ’ רעח-רעט[

עירובין יג, ב – הלכה כבית הלל – )כלומר בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי( – 

שמועות ראיה, ויגש, שנת תרצ"ב

עירובין יג, ב – נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו - )רק הציפייה 

לעתיד מוסרי יותר מצדיקה את קיומנו היום( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 77-78

עירובין יג, ב – נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא - )ביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי, 

אם מצד עולם הבא, או מצד עולם הזה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 223; לנבוכי הדור, עמ' 205-206 

)מב(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' קמב

עירובין יג, ב – נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא - )ביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי. 

במצוות שבין אדם לחברו, על ידיהן מקילים עול החיים הקשים של עוה"ז, נוח לו שלא נברא. 
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אבל במצוות שבין אדם למקום, בהן בודאי נוח לו שנברא. ואפשר שגם במצוות שבין אדם לחברו 

אם הוא מכוון לעשות רצון קונו, גם בזה נוח לו שנברא( – פנקסי-א עמ' קלה; קבצים מכתי-א 

עמ' נב-נג

עירובין יג, ב – נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא – )זה מצד עול החיים, בטרם זכה האדם 

לקיים מצוות ה'( – פנקסי-א עמ' כז, קכה; קבצים מכת"י-א עמ' מז

עירובין יג, ב – ר' מאיר לא יכלו חבריו לעמוד על דעתו - )מעלותיו של ר' מאיר( – אגרות-ג 

תתח )פז(

עירובין יט, א – פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהם – )כלומר לכלותם, מפני קדושת 

נפשם הקדושה העומדת לעולם למעלה מעשיהם( – ביאור הראי"ה, עמ' רעו

עירובין כט, א – הריני כבן עזאי בשוקי טבריא – )לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי 

שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה. וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל 

ההיתר בהרחבתו( – מוסר אביך, פרק ג, פסקא ד, עמ' מג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נז

עירובין נג, א – מערת המכפלה, שני בתים זה לפנים מזה; או בית ועלייה על גביו – מדבר שור, 

דרוש כח, עמ' רנט, רסא-רסב, רסד

עירובין נג, א – דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתא – מאמרי הראי"ה, עמ' 84-85; 

פנקסי-א עמ' קיד; קבצים מכת"י-א עמ' מב

עירובין דף נג, ב - באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרה – )רעיון 

בדבר, כיצד משפיעים על רחוקים מהמצוות( – אוצרות ראיה ח"ב עמ' 248

עירובין נד, א – אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה - )זה נאמר על 

ת"ח כזה שמוכרח להתבודד כי החברה של אנשים אחרים, שמולו הם מגושמים גם ברוחניותם, 

מעממת את אורו. ובכל זאת יהיו צרכיהם לפניו( – אורות הקדש ח"ג רעא; שמונה קבצים, קו"ג 

שיט

עירובין נד, א – אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כבושם הזה – )יש לפרש שידאג למען הכלל 

בצרכי הגוף וכן בצרכי הרוחניות של הכלל( – ביאורי הראי"ה, עמ' תמג

עירובין נד, א – אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כמדבר הזה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים 

בידו – )הענוה מחזקת את הזכרון( - מדות ראי"ה, ענוה, פסקא ג

עירובין נד, א – תורה ניתנה לו במתנה - )אע"פ שמנהיג הציבור עוסק בלימודים הדרושים להם, 

ולו אישית אין תועלת מהם, הקב"ה יחונן אותו ידיעה בלימודים הגבוהים הנחוצים לו עצמו לפי 

גדולתו( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 202-203
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עירובין סד, א – שתוי אל יתפלל – חבש פאר, דרוש חמישי

עירובין סד, ב – כל האומר שמועה זו נאה, וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה – )כי עוסק 

בין  לו תפארת כבוד  יהיה  ידיהם  בתורה רק להתיהר. עוסק רק באותם חלקים שמשער שעל 

הבריות( – אגדות רבה בר בר חנה, מאמרי הראי"ה, עמ' 427

עירובין סה, א – כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל - )אם יתפלל בלי לכוין, עבירה בידו 

של ברכות לבטלה( – מצות ראיה, א סעיף ד, עמ' ד-ה

עירובין סה, א – כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל - )לא רק בתפילה הקבועה, ששם 

יש חשש שהפה של האדם יגיד מלים רק מתוך ההרגל ובלי כוונתו לבו, אלא גם בתפילה שלא 

במטבע קבוע והאדם מחדש המלים לפי דעתו, אם אין לו ישוב הדעת ביראת ה' אל יתפלל( – טוב 

ראיה, על ברכות יב ע"ב "כל שאפשר לו לבקש רחמים על עברו"; טוב ראי, פסקא קז, עמ' קמד

עירובין עה, ב – ]מן[ דבר שנבלע ברמ"ח אברים – )הטעם כדי שלא יזונו החיצונים( – פנקסי 

הראי"ה, ח"ג עמ' עד; נשמה של שבת, עמ' 62

עירובין פו, א – רבי מכבד עשירים – )צ"ע שיש בזה מראית עין של חנופה? אלא אולי זה הותר 

רק לרבי, ולא לאחרים( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רמב; מוסר אביך, פ"ג פסקאות ד-ה

♦ פסחים ♦
פסחים ה, א – בשכר שלשה ראשון, זכו לשלשה ראשון – הגדה של פסח, עמ' קעח-קעט

פסחים ה, ב – אין ביעור חמץ אלא שריפה - )ביעור חמץ מסמל ביעור של כל מיני כיעורים 

נפשיים. וכאשר ישראל מבערים, מתקנים גם עבור כל העולם כולו, כל האומות( – אורות הקדש 

ח"ד תקיד; שמונה קבצים קו"ח יא

פסחים ו, א – ששואלין לפני החג ל' יום, ולפי רשב"ג ב' שבתות – )הר"ן על מגילה לב ע"ב 

הקשה הרי משה תקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח וכו'. 

עונה ראי"ה יש הבדל בין ידיעת ההלכות כדי לאפרושי מאיסורא, וזה לפני החג, לבין עצם לימוד 

התורה, דדבר בעתו מה טוב. וטעם רשב"ג שלא דרש שידעו טעמי ההלכות ודי בב' שבתות. ולפי 

ת"ק למדו גם טעמי ההלכות( – טוב ראיה; טוב רואי מגילה עמ' רמז-רמח

פסחים ו, ב – הבודק צריך שיבטל – )ב' בחינות, שר יפה וביטול( – בשמן רענן-א עמ' רכה

פסחים ז, ב – כל הברכות הן עובר לעשייתן – מצות ראיה, או"ח עמ' מב

פסחים ז, ב – ]בדיקת חמץ[ ולא לאור האבוקה – )טעם רעיוני( – הגדה של פסח, עמ' יב-יג; גנזי 
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הראי"ה, עמ' 40; טוב רואי, פסחים מהד' ב', עמ' קיח; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רצ-רצב

פסחים ח, א – אין בודקין חמץ לאור האבוקה, כי אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין – )יש מי 

שמתלהב באהבת התורה ובאהבת ישראל ועל כל זה הוא חוטא ועובר במעשים. אלא צריכים אור 

הנר, נר מצוה המעשית( – גנזי ראיה, אביב, עמ' מ'

פסחים ח, א – בשביל שיחיו בני – אגרות-ג תתסט )קנג(; טוב רואי, ראש השנה, עמ' ה

פסחים ח, א – בשביל שיחיו בני, הרי זה צדיק גמור – )מה שהקשו התוספות וכו' נלע"ד דהוא 

דוקא בעושה למען מותרות שאין ראוי לאדם שלם להתאוות להם, שלא יאמר אדם "אקרא כדי 

שאקרא רב" ]נדרים סב, א[ והיינו רצון של גדולה וכבוד, עבור זה אינו ראוי לעבוד. אבל דברים 

הנאותים לבקש כמו חיים לבניו וזכיה לעולם הבא, גם זה מכלל אהבת השי"ת החפץ בתיק ון 

עולם. ועוד יש לומר דכל עמוד העבודה, דהיינו ההרגש שבלב שע"י נגררים כל פעולותיו, ודאי 

אין ראוי להיות כי אם אהבת האדון הטוב ב"ה. אבל מעשה פרטי מעניני העבודה אין בזה הפסד 

כשעושה בשביל איזה בקשה הגונה( – נשמה של שבת, עמ' 60-61; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קז-קח

פסחים כב, ב – עד שבא ר' עקיבא ודרש 'את ה' אלהיך תירא', לרבות תלמידי חכמים – )עם 

ישראל נשען היה עד אז על החומר בלימודי בלבד, בלי ההערצה הראויה לבעלי הזרחה נפשית 

גדולה. ר' עקיבא עורר נקודה זו. אבל ר"ש העמסוני חרד מזה כי האומה טרם הסתגלה לכך( – 

מאמרי הראיה, עמ' 6

פסחים מט, ב – כל העוסק בתורה מותר לו לאכול בשר - )ההכרח של חליפת כח למען עבודה 

שכלית ועל ידה ישתלם האדם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 89

פסחים מט, ב – עם הארץ מותר לקורעו כדג, ומגבו – )אדם נשחת מותר לשנאותו רק מצד 

חסרונו, אבל מצד צלם אלהים שלו ראוי להוקירו באהבה וכו' ולכן דוקא מגבו ולא מצד פניו 

שבהם אור הצלם( – מדות הראי"ה, אהבה, פסקא ט; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נ פסקא טז

פסחים נ, א - לא יהיה אור יקרות וקפאון – אלו טעמי תורה שיקרים הם בעולם הזה, וקפוים 

לעולם הבא – )לעת שלימות העולם, בעולם הנצח, שם נבין טעמי התורה. אבל בעולם הזה שאין 

זה מקומם האמתי, אי אפשר להשיג כלל טעמי תורה באמת( – מדבר שור, דרוש יג, עמ' קז; וכן 

דרוש יז, עמ' קסז; מאורות הראי"ה שבועות, עמ' קכא

פסחים נ, א - לא יהיה אור יקרות וקפאון – אלו טעמי תורה שיקרים הם בעולם הזה, וקפוים 

לעולם הבא – )לדעת רמב"ם אפשר לנו להבין רק טעם לכלל ענין כל מצוה ולא לפרטים שבה 

]מורה נבוכים ח"ג פרק כו[ אבל ראי"ה מציין שלא כך נהגו חז"ל וגם ספר הזוהר ונתנו טעמים גם 

לפרטים( – עין איה, בכורים, סוף פסקא לח

פסחים נ, א – הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן וכו'  ]אלו[ הרוגי לוד – )"נתינת 
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חיי היחיד בשביל חיי הרבים, היא מדת הרוגי לוד וכו' כשָׂשם עצמו נטפל אל הכלל כפי מדת 

היושר האמתית"( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רסד

פסחים נ, ב – לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו לא לשמה – )אבל בפרקי אבות אמרו 

לא לעשות למען פרס? אלא כאן בצדיק, ושם בחסיד( – טוב רואי על סוטה כ"ב; טוב רואי, על 

סוטה עמ' עה

פסחים נב, ב – ]פירות שביעית[ לאכלה ולא לסחורה, לאכלה ולא להפסד, לאכלה ולא למלוגמא 

– שבת הארץ, הקדמה, עמ' ח ]ובמהד' תשנ"ג עמ' 65[

אורות   – לזה(  )טעם   – וכו'  תשובה  העולם,  שנברא  קודם  נבראו  דברים  ז'   – א  נד,  פסחים 

התשובה, פרק ה, פסקא ו*. וכן פי"ב פסקא ז

פסחים נד, א – ז' קדמו לבריאת העולם וכו' שמו של משיח – )ענינו שבכחו להעביר רוח הטומאה 

מן העולם( – אורות כו )י(; שמונה קבצים קו"ה נא

פסחים נד, א – ז' קדמו לבריאת העולם וכו' שמו של משיח – )הוכן העולם שיתפשט שמו של 

משיח, הכחות הוכנו מראש שיצאו אל הפועל בשעתם ע"י כשרון האדם והמקרים המתחדשים( 

– גנזי ראי"ה, עמ' 49; הגדה של פסח, עמ' ריט

פסחים נו, א – גנז ספר רפואות – )מתי טוב שהאדם ישתדל להנצל מרע, ומתי לא טוב להשתדל( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא קמג

פסחים נו, א – בקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין וכו' – מדבר שור, דרוש כ"ו, עמ' רמה-רמח; 

דרוש ל, עמ' רעו, רעח; שמועות ראי"ה, בראשית )ויחי( עמ' קכט-קל

פסחים נו, א – שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד – עולת ראי"ה ח"א עמ' רמט; ושם עמ' תיב; 

אורות הקודש-ב עמ' ת"ה; שמועות-ב 206

פסחים נו, א – אמרי רבנן היכי נעביד? נאמרוהו? לא אמרו משה. לא נאמרוהו, אמרו יעקב – 

)סוד הענין( – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רז; פנקסי הראי"ה, ח"א אות יג

פסחים נו, א – ברוך שם כבוד מלכותו וכו' שיהו אומרים אותו בלחש – )כי אם תבוא ברעש 

יש  אז  וגם  כבוד מלכותו בעולם.  והודעת  ע"ז  ביטול  ְקָרבֹות רק בשביל  צריכה להעריך  היתה 

לחוש שיתערב בזה ג"כ יצרא דאהבת עצמו יותר מדאי, להרחיב גבול ממלכה ע"י חורבנם של 

אחרים, ''וכבוד שמים" יהיה רק לכסות עינים. ומדוע ביום כפור בקול רם( – גנזי ראיה, איתנים, 

עמ' קכד-קכה

פסחים נו, א – ברוך שם כבוד מלכותו וכו' שיהו אומרים אותו בלחש – עולת ראיה ח"א עמ' 

רמט, תיב-תיג; וביאור נוסף בח"ב עמ' שמה; וביאור נוסף בספר מדבר שור, דרוש כ"ו, עמ' רמח; 

ועוד בדרוש ל, עמ' רעט; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' רסא-רסב; ועוד פנקסי ראי"ה ח"א עמ' 
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מח, ס, רלו; פנקס י"ג סי' סט; קבצים מכת"י ח"א עמ' קיז; שמונה קבצים, קו"ו סי' קפא

פסחים נו, א – משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה – עולת ראיה, ח"א עמ' תיב; מדבר שור, 

דרוש כו, עמ' רמח

פסחים סד, א- ג' כיתות, קהל, עדה וישראל – )טעם רעיוני( – עין איה, ברכות פ"ג פסקא כט

פסחים סח, א – עתידין צדיקים שיחיו את המתים – לנבוכי הדור, 45 )ו(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' 

לגמדבר שור, דרוש טז, עמ' קמ"ה; הגדה של פסח, עמ' קפו

פסחים סח, א – אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד – עין איה, שבת 

פ"ו פסקא מו

פסחים סח, ב – רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדו ליה עיגלא תילתא – )עדיף היתרון הטבעי, 

מאשר היתרון המלאכותי שיוצרים בני אדם. כי הראשון אינו גורר אחריו חסרון, מה שאין כן 

השני( – עין איה, שבת פ"א פסקא לד

פסחים סח, ב – האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו כאילו התענה תשיעי ועשירי – )ב' ענינים 

יש בתשובה. לפרוש מההנאות החומריות, ועוד להתרגל ללכת בדרך טובים ולא להמשך אחר 

תאותיו שלא כדרך השם. אופן ב' זה נשלם בהיותו עסוק בעניני עולם הזה( - עין איה, ברכות 

פ"א פסקא קג

פסחים סח, ב – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – מאורות הראי"ה, 

איתנים, דרוש ד' לשבת שובה, עמ' קעד; דרוש ליום הכפורים, עמ' ריח

פסחים סח, ב – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – )מדוע יש נוהגים 

להתענות בערב ראש חודש, ובזה אכילה אחרי תענית, לעומת ערב יום כפור הסדר הוא הפוך, 

אכילה לפני הצום. וזה תלוי בתשובה מיראה או מאהבה( – עולת ראיה ח"א עמ' תכב-תכג

פסחים סח, ב – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – )להבחן בתשובה 

שבפועל, לתקן את אשר העוינו בהיותנו עסוקים בעסקי העולם( – מדבר שור, דרוש י, עמ' פז; 

פניני הראיה עמ' 249-250

פסחים פז, א – ביום ההוא וכו' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי – )ככלה בבית חמיה ולא 

ככלה בבית אביה, כלומר קישור טבעי ולא קישור נימוסי( – הגדה של פסח, עמ' רט; גנזי ראיה, 

אביב, עמ' מא; נשמה של שבת, עמ' 64

פסחים פז, א – אני חומה, זו תורה. ושדי כמגדלות, אלו ת"ח – מדבר שור, דרש ל"ו, עמ' שלג, 

שלט; מאמרי הראי"ה עמ' 241-242; אדר היקר עמ' לה-לו; עין איה, ברכות פ"ט פסקא שמב

פסחים פז, א-ב – אמר לו הקב"ה להושע בניך חטאו והיה לו לומר ישראל שהם בני חנוניך, 
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בני אברהם יצחק ויעקב ]ישראל שהם בני בחוני[ – אורות קז-קח, מהלך האידיאות, סוף פרק ג 

פסחים פז, א-ב – אמר לו הקב"ה להושע בניך חטאו והיה לו לומר ישראל שהם בני חנוניך, בני 

אברהם יצחק ויעקב וכו' ]ישראל שהם בני בחוני[ – )האופי הגנוז של האבות נמצא בבנים. הרע 

שבבנים הוא רק במה שבגלוי בהויה. אבל בהכללה הכל מצטרף לטובה. עד לגיל ההתבגרות כח 

ההורים פועל השפעת האב. ואחרי ההתבגרות פועל הרצון האישי של הבן. והסגולה לטובה היא 

אפילו עד אלף דור( – אגרות-א רפג )שכ-שכא(

פסחים פז, ב – בית המקדש קנין אחד – )"קנין עם ישראל בנחלת קדשו הוא בטבע המציאות, 

לא  'והארץ  התורה  אמרה  ולפיכך  בעולמו.  ָטַבע  הנצחיים שהקב"ה  קנינים  מארבע  אחד  והוא 

תמכר לצמיתות כי לי הארץ'"( – מאמרי הראי"ה, עמ' 252

פסחים פח, א – אברהם קרא לו הר וכו' יעקב קרא לו בית - )ביאור הענין, ההבדל בין ישראל 

לעמים( – אגרות-ג תשמו )יא(; עין איה, ברכות פ"ט פסקאות רסג, שכט; מסכת בכורים, פסקא 

כז עמ' 412

פסחים פח, א – אברהם קרא לו הר וכו' יעקב קרא לו בית – שמועות ראי"ה, חיי שרה, עמ' מג; 

תולדות עמ' סא, עמ' פה

פסחים פח, ב – מה שקנה עבד קנה רבו – )הוא יסוד חזק בשאיפת ההתקדמות האנושית"( – 

אגרות-א פט )צו(

פסחים ק”י – ענין זוגות )טעם הקלקול שיש בזה( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא נו

פסחים קי ע”ב – במערבא לא קפדי אזוגי – ]בהתייחס לצוואת ר' יהודה החסיד[ והעיקר נ"ל 

שבדברים כאלה שיש בהם גדר של קפידא מצד מזל וכיו"ב יש מקום להקל בא"י יותר מבחו"ל, 

שהיא ארץ אשר ה' אלהים דורש אותה, ומופקעת משליטת המזלות לגמרי( – שו"ת עזרת כהן, 

סי' ז עמ' ט )הרב הביא ראיות מהזוהר(

פסחים קיב, ב - ואל תשב על מטה ארמית וכו' משום מעשה דרב פפא – עין איה, ברכות פ"א 

פסקא קז

פסחים קיג, ב – דחזיא ביה איהו דבר ערוה, מצוה לשנאותו – גנזי ראי"ה, חנוכה, עמ' קנא; 

קבצים, קו"ח פסקא רכח

פסחים קיג, ב – ת"ח שבבבל שונאים זה את זה – ולבסוף, את אהבה בסופה. עיין דברינו על 

קידושין ל ע"ב, ד"ה אפילו האב ובנו( – ביאורי הראי"ה, עמ' תכג-תכד

פסחים קיד, א – אין משגיחין בבת קול – )גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע( – אגרות-ב תסז 

)קא( תרצ )רצה(; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נ ]עוד עיין דברינו על תמורה טז ע"א "לא בשמים היא"[



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 210

פסחים קטז, א – מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות – הגדה של פסח, עמ' נז; טוב רואי, פסחים, 

עמ' שצה-שצו; עולת ראיה ח"ב עמ' רסו-רסז

פסחים קטז, א – חכם בנו, שואלו. ואם אנו חכם, אשתו שואלתו – )ביאור סדר השאלות( – עולת 

ראיה, ח"ב עמ' רסו-רסז

פסחים קטז, א – מתחיל בגנות ומסיים בשבח – )יש אופן שהגנות הזו היא הגורמת לשבח( – 

עולת ראיה ח"ב עמ' רס-רס

פסחים קטז, א – עבדים היינו לפרעה במצרים – הגדה של פסח, עמ' ס-סא; עולת ראיה ח"ב 

עמ' רסז-רסח 

פסחים קטז, ב – פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים וכו' מצה על שום שנגאלו 

אבותינו ממצרים וכו' מרור על שםשמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים- מדבר שור, דר ושט 

ז, עמ' קנא-קנג; הגדה של פסח, עמ' קצ-קצב; טוב רואי, עמ' שצג-שצה 

פסחים קיז, א – אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של 

מצוה. וכן לדבר הלכה, וכן לחלום טוב – עין איה, שבת פ"ב פסקאות צט-ק

פסחים קיז, ב – יכול יהו חותמין בכולן? ת"ל והיה ברכה, בך חותמין ואין חותמין בכולן – )שבחו 

של אברהם( – שמועות ראיה, לך לך, עמ' לא-לד; טוב ראי, פסחים עמ' שנו-שנז

פסחים קיח, א – בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש אמר גבריאל 

לפני הקב"ה ארד אצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש וכו' חנניה מישאל ועזריה וכו' עמד יורקמי 

שר  הברד – )הלימודים השונים משני הסיפורים( - נשמה של שבת, עמ' 59-60

פסחים קיח, א – שר של אש ירד ויעשה נס בתוך נס – )צ"ע הרי לפעמים אנו אומרים למעט 

בנס עדיף? אלא יש לחלק. אם הנס נעשה למען תועלת עבדי ה', טוב למעט הנס ולהשתמש 

בדרכי הטבע. ואם הוא כדי לזכות את ישראל ולקרב לבותיהם לאביהם שבשמים, טוב להגדיל 

את הנס( – ביאור הראי"ה, עמ' תמא ]אמר המלקט: מקור לחילוק זה נמצא ברלב"ג, מלחמות 

השם, מאמר ששי, פי"ב[

פסחים קיט, א – וידי אדם מתחת כנפיהם – )לעניני תשובה, בחינת יושר ובחינת עיגולים( – 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' מט

תורה  שעתידה  בחייהן  אחיות  שתי  שנשאתי  מברך  איני  להם  אמר  ]יעקב[   – ב  קיט,  פסחים 

לאוסרן עלי – שמועות ראיה, ויגש, עמ' קטו

פסחים קיט, ב – ]דוד[ אומר להם אני אברך ולי נאה לברך – )ההסבר מדוע הוא ראוי יותר 

מהאחרים( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רעט
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♦ ראש השנה ♦
ראש השנה ד, א – בשביל שיחיו בני – אגרות-ג תתסט )קנג(; טוב רואי, ראש השנה, עמ' ה

ראש השנה ד, א – בשביל שיחיו בני, הרי זה צדיק גמור – )מה שהקשו התוספות וכו' נלע"ד 

דהוא דוקא בעושה למען מותרות שאין ראוי לאדם שלם להתאוות להם, שלא יאמר אדם "אקרא 

כדי שאקרא רב" ]נדרים סב, א[ והיינו רצון של גדולה וכבוד, עבור זה אינו ראוי לעבוד. אבל 

זה מכלל אהבת השי"ת החפץ  גם  וזכיה לעולם הבא,  לבניו  חיים  דברים הנאותים לבקש כמו 

בתיקון עולם. ועוד יש לומר דכל עמוד העבודה, דהיינו ההרגש שבלב שע"י נגררים כל פעולותיו, 

ודאי אין ראוי להיות כי אם אהבת האדון הטוב ב"ה. אבל מעשה פרטי מעניני העבודה אין בזה 

הפסד כשעושה בשביל איזה בקשה הגונה( – נשמה של שבת, עמ' 60-61; פנקסי הראיה ח"ג 

עמ' קז-קח

ראש השנה ט, א – האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו כאילו התענה תשיעי ועשירי – )ב' ענינים 

יש בתשובה. לפרוש מההנאות החומריות, ועוד להתרגל ללכת בדרך טובים ולא להמשך אחר 

תאותיו שלא כדרך השם. אופן ב' זה נשלם בהיותו עסוק בעניני עולם הזה( - עין איה, ברכות 

פ"א פסקא קג

ראש השנה ט, א – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – מאורות הראי"ה, 

איתנים, דרוש ד' לשבת שובה, עמ' קעד; דרוש ליום הכפורים, עמ' ריח

ראש השנה ט, א – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – )מדוע יש נוהגים 

להתענות בערב ראש חודש, ובזה אכילה אחרי תענית, לעומת ערב יום כפור הסדר הוא הפוך, 

אכילה לפני הצום. וזה תלוי בתשובה מיראה או מאהבה( – עולת ראיה ח"א עמ' תכב-תכג

ראש השנה ט, א – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – )להבחן בתשובה 

שבפועל, לתקן את אשר העוינו בהיותנו עסוקים בעסקי העולם( – מדבר שור, דרוש י, עמ' פז; 

פניני הראיה, עמ' 249-250

ראש השנה י, ב – בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולם – )בתשרי נברא בבחינה פרטית, 

ובניסן נברא בהכנה להנהגה הכללית( – מדבר שור, דרוש א', עמ' טז-יז; מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קלא

ראש השנה טז, א – האדם נידון בכל יום, בכל שעה – )כשהיו בא"י היו נכללים באחדות, וגזר דין 

בראש השנה לטובה היתה מתקיימת. אבל כשהופרה האחדות ויצאו לגולה נמסר הדין למלאכים, 

השואלים בכל יום ויום אם לקיים את הגזירה. וזה התחיל בגלות בבל והיה דיון מחודש בכל יום, 

ובכל שעה ]הערה: ברייתא של ר' יוסי ור' נתן נכתבה אחרי חורבן בית המקדש[( – מדבר שור, 
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דרוש ט, עמ' פ-פא

)להזכיר   – יצחק  עקידת  לכם  שאזכור  כדי  איל  של  בשופר  לפני  תקעו   – טז, א  השנה  ראש 

שתעמוד לנו זכות קדושה בכח ]היכולת[ שיש בנו, אע"פ שאינה בפועל( – מדבר שור, דרש ח, 

עמ' סט; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צט

– מדבר שור,  ומריעין כשהן עומדין  ותוקעין  יושבין  – למה תוקעין כשהן  ראש השנה טז, א 

)דרשות ז, יט( עמ' נו, קעה, קפו; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 169; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' 

קכו

ראש השנה טז, א – כדי לערבב את השטן – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קיז, קכו, קסו; מדבר 

שור, דרוש יט, עמ' קפו; אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 169 

ראש השנה טז, א – בשופר של איל שאזכור לכם עקידת יצחק – )ביאור הקשר ביניהם( – מדבר 

שור, דרוש ח, עמ' סט 

ראש השנה טז, ב – כל שנה שרשה בתחילתה – מדבר שור, דרוש ט, עמ' עב, עז, פג-פד; מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' קב

ראש השנה טז, ב – כל המוסר דין על חברו - עין איה, ברכות פ"ט, לקראת סוף פסקא כג

ראש השנה יז, א – פושעי ישראל בגופן, קרקפתא דלא מנח תפילין – )שלא השכילו לדעת כי 

גופם בנוי באופן אחר משאר אומות העולם, ומוח התפילין הוא מוחינו( – ביאורי הראי"ה, עמ' רעו

ראש השנה יז, א – פושעי ישראל בגופן, קרקפתא דלא מנח תפילין – )השפעת אור עליון דרך 

עור האדם( – פנקסי-א עמ' קמז-קמח; קבצים מכת"י-א עמ' נט

ראש השנה יז, א – ורב חסד, מטה כלפי חסד וכו' כובשו וכו' נושא – מדבר שור, דרוש יט, עמ' 

קעה, קפה-קפו; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' ז, קיז, קכה

ראש השנה יז, ב – ורב חסד ואמת, תחילה אמת ולבסוף ורב חסד – מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קלו, קסד, קפב; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 152; טוב רואי, ראש השנה עמ' נו

ראש השנה יח, ב – שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו – מדבר שור, דרוש ל"ו, 

עמ' שכה, שכז; עוד עיין עין איה, ברכות פ"ט פסקא רסב "לפעמים רק אז יתרפאו מאיולתם 

בהרגישם חשכת ההעדר בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר מעשים שבדור"

ראש השנה כה, א – דוד מלך ישראל חי וקיים – עולת ראיה, ח"א עמ' תל-תלב

ראש השנה כה, א – אתםאפילו שוגגין – שמועות-ב 42

ראש השנה כו, ב – אמתא דבי רבי הוות אמרה לההוא גברא דהו הקא מהפך בשעריה – )רמז 
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לעוסק בעניני הפלפולים, ומזניח עיקרה של תורה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קלח-קלט

ראש השנה לב, ב – אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך 

בראש השנה ויום הכפורים? – )להבין שאלתם, כי ג' דרגות יש בעבודת ה'. יראת העונש, אהבת 

ה', ויראת הרוממות. בעלי יראת הרוממות הם השרידים אוהבי ה' באמת, ואצלם ימי הדין הם 

ימי שמחה. לכן שאלו המלאכים. אבל, ענה ה', אנשי ההמון עובדים מפני יראת העונש, אין אלו 

ימי שמחה. ובזה מובנת מחלוקת הקדמונים אם יש לצום ביום ראש השנה( - מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' פז-צ

ראש השנה לג, ב – מר סבר גנוחי גנח ומר סבר ילולי יליל – עולת ראיה ח"ב עמ' שכח-שכט; 

מאורות ראי"ה, איתנים, עמ' רמג-רמד

ראש השנה לד, א – התקין ר' אבהו: תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה – )ביאור כוונתם( – 

עולת ראיה ח"ב עמ' שכו-שכז; טוב ראיה; פנקסי הראיה ח"א עמ' תפא-תפג

♦ יומא ♦
יומא ז, ב – למשמש בתפילין כל שעה ושעה קל וחומר מציץ – )צד הדימוי ביניהם, ולמה בציץ 

אזכרה אחת ובתפילין מ"ב( – עין איה, שבת פ"א פסקאות מ-מא

יומא ט, ב – אם עליתם כחומה – )כחומה באחדות גמורה, אז הגאולה היתה מתקיימת( – מדבר 

שור, דרוש ט, עמ' פב

יומא יט, ב – החושד בכשרים לוקה בגופו – עין איה, שבת פי"א פסקא יא 

יומא יט, ב – השח שיחת חולין עובר בעשה, עובר בלאו – )טעם פגם דבורים בטלים( – אורות 

הקודש ח"ג עמ' רעח-רפא

יומא כב, ב – והיה מספר בני ישראל כחול הים וכו' אשר לא ימד ולא יספר – )הנהגה של טבע 

והנהגה של נס( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קמ

יומא כב, ב – שאול באחת מאי היא? )צ"ע הרי היה לו עוד חטא שלא הוחיל לשמואל נחפז 

להביא הקרבן( – טוב ראיה, ברכות יב, ב; טוב רואי, ברכות עמ' קמז-קמח

יומא כב, ב – מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בו שום דופי – )תכלית 

האדם היא שיהיה נכנע מאד לפני הקב"ה. זו עצמה מעלה גדולה( – מדבר שור, דרוש ל, עמ' רעח

יומא כב, ב – מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו – )לפעמים אסור למחול על כבודו 

כשהשעה צריכה לכך. וזה תלוי אם כוונת הלה לשם שמים( – באר אליהו, חו"מ כז, ב ס"ק טו, 

עמ' רמא
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יומא כח, ב – קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין - )הכיר להבחין בין קודש חמור לקודש 

קל( – אגרות-א קי )קלה(

יומא כח, ב – אברהם, אצטגנינות גדולה היתה בלבו – )שידע לכוון בדיוק מתי חצי היום לתפילת 

המנחה( – הסכמות הראי"ה, סי' ס' עמ' 72-74

יומא כח, ב – קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילין - )לא רק להבדיל בין 

קדש לחול, אלא להבדיל בין קדש לקדש( – אגרות-ג תתיא )צב(

יומא כט, א – אסתר, סוף כל הנסים – )סוג נס של תורה שבכתב, לעלות בבת אחת למעלה רמה 

קרוב למתן תורה בסיני, ודלא כהנסים של תורה שבעל פה( - מדבר שור, דרוש יג, עמ' קז-קח; 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רלג-רלה

)ביאור   – שאול  דאבא  ואליבא  דגמרא  משמא  המערכה  סדר  מסדר  הוה  אביי   – א  לג,  יומא 

הפרטים( – עולת ראי"ה, ח"א עמ' קנב-קנו

יומא לו, ב – כך היה מתודה, חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך – )איך יתכן ליחש למזיד אם הוא 

באמת רק שוגג? והנוסח נקבע לכל ישראל ואפילו הצדיקים היותר גדולים? אלא בעומק הדין 

גם בתוך השוגג יש צד של מזיד ומרד ]הערת המלקט: עיין רמב"ם, הל' שגגות פ"ה ה"ו. ונראה 

שהחדור הכרה כי "מלוא כל הארץ כבודו" יהיה זהיר מאד. ועצם השכחה מכך נידון כצד מזיד[( 

– אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 162-164; מאורות הראי"ה, איתנים, שבת תשובה דרש ט, עמ' קצג-

קצה; טוב רואי, יומא עמ' קסו-קסח

יומא לט, א – עבירה מטמטמת לבו של אדם – )כל עבירה, אפילו דברים בטלים או ביטול תורה( 

– מוסר אביך, פרק א, פסקא ד, עמ' יט

יומא נד, א – כמער איש ולויות – )במקום הצדק האמתי אין שום כיעור בעולם נמצא, כי אמיתת 

המציאות היא הוד והדר. על כן בית המקדש היא נויו של עולם ובו הותרו הכרובים, ועוד כמער 

איש ולויות בדרך היותר קיצוני של הצטיירות המציאות, בלי יחס למפורסמות( – פנקסי-א עמ' 

כה; קבצים מכת"י-ב עמ' לב-לג

יומא סו, א – בא לו אצל שעיר המשתלח – )הרעיון שבדבר זה( – אגרות-ב תקמ )קסט( 

יומא סו, ב – ר' אליעזר הגדול שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם – )וצ"ע הרי באבות דר' 

נתן ו' שדרש ברבים דברים שלא שמעתן אוזן מעולם? והישוב לזה( – מאמרי הראי"ה, עמ' 204

יומא סט, ב – לאו איהו בעינן ולא אגריה בעינן – )בימי בית ראשון היה יצר רע חזק לעבוד ע"ז, 

כי היתה תכונת האדם לעבוד לכח עליון והיתה הבחירה בידי האדם להטות לבו אל הקב"ה או 

חלילה לע"ז. אבל כשקלקלו, בקשו מהשי"ת לבטל תכונה זו כי לא יוכלו לעמוד בנסיון. והראי"ה 

מסביר הנזק שיצא לעולם מפני ביטול זה( – פנקסי-א עמ' רכז-רכח; קבצים מכת"י-א עמ' קה-קח
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יומא סט, ב – נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדש הקדשים וכו' אמרו הואיל ועת רצון הוא 

נבעי רחמי איצרא דעבירה וכו' כחלינהו לעיניה ושבקוהו – )ביאור הסוגיא( – פנקסי הראיה ח"ג 

עמ' רלה-רלח

יומא עא, א – אתהלך לפני ה' בארצות החיים, הוא מקום שווקים – )כוונתם שבעסקיו ומסחרו 

ישים את השי"ת נגד פניו( – מדבר שור, דרוש י, עמ' פט

יומא עב, ב – כל ת"ח שאין תוכו כברו – )נקודת המחלוקת בענין זה בין ר"ג וחכמים( – עין איה, 

ברכות פ"ד פסקא טו

יומא עב, ב – חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד – עין איה, שבת פ"ב פסקא קע

יומא עה, ב – ]מן שנפל מן שמים[ לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו וכו' אמר ר' ישמעאל טעית, 

וכי מלאכי השרת אוכלין לחם? – )בירור המחלוקת( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' נט; שמועות ראיה, 

בשלח )תר"ץ(; שמועות-ב 266; פניני הראיה עמ' 141-142

יומא עה, ב – לחם אבירים, דבר שנבלע ברמ"ח אברים – )טעם סודי מדוע לא היתה פסולת, כדי 

לא לפרנס את החיצונים( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' עד

יומא עו, א – כסא דדוד לעלמא דאתי רכ"א לוגין מחזיק – )הסבר ע"פ סוד( – מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' רפג-רפה

יומא פא, ב – האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו כאילו התענה תשיעי ועשירי – )ב' ענינים יש 

בתשובה. לפרוש מההנאות החומריות, ועוד להתרגל ללכת בדרך טובים ולא להמשך אחר תאותיו 

שלא כדרך השם. אופן ב' זה נשלם בהיותו עסוק בעניני עולם הזה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא 

קג

יומא פא, ב – כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי – מאורות הראי"ה, איתנים, 

דרוש ד' לשבת שובה, עמ' קעד; דרוש ליום הכפורים, עמ' ריח

נוהגים  יש  )מדוע   – ועשירי  תשיעי  התענה  כאילו  בתשיעי  ושותה  האוכל  כל   – ב  פא,  יומא 

להתענות בערב ראש חודש, ובזה אכילה אחרי תענית, לעומת ערב יום כפור הסדר הוא הפוך, 

אכילה לפני הצום. וזה תלוי בתשובה מיראה או מאהבה( – עולת ראיה ח"א עמ' תכב-תכג

בתשובה  )להבחן   – ועשירי  תשיעי  התענה  כאילו  בתשיעי  ושותה  האוכל  כל   – ב  פא,  יומא 

שבפועל, לתקן את אשר העוינו בהיותנו עסוקים בעסקי העולם( – מדבר שור, דרוש י, עמ' פז; 

פניני הראיה עמ' 249-250

יומא פג, ב – ר' מאיר הוה מדייק בשמא – )אין לך דבר בעולם שלא יהיה אפשרי להמשיך ממנו 

תועלת, והתועלת מכלל הכונה האלהית בודאי( – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יג; קבצים מכת"י-ב 

עמ' כא, פסקא כא
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יומא פג, ב – ר' מאיר הוה מדייק בשמא – )"לכו חזו מפעלות ה' אשר ָׂשם ַׁשמֹות בארץ" תהלים 

מו, ט. השמות אינם מקרים עזובים, אע"פ שבאים ע"י מקרים חולפים. ויש להבין בהם משמעות( 

– עין איה, ברכות פ"ט פסקא צט;  עיין עין איה ברכות פ"א תחילת פסקא פ

יומא פה, ב – לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם – )ביאור הלשון הכפולה( – מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' קפב-קפג

יומא פו, א – ארבעה חלוקי כפרה וכו' עבר על כיתות ומיתות בית דין, תשובה יום כפורים תולין 

ויסורין ממרקין וכו' חילול השם אין כח וכו' ביסורין למרק – )כל זה מדבור בתשובה מיראה. אבל 

בתשובה מאהבה והזדונות נהפכים לזכיות, מתכפרת לו( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קנה

יומא פו, א – גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם – )ע"י חטא פוגם האדם בנפשו וגם מזיק לכל 

העולם. בזה שחוזר בתשובה הוא מרפא פגם שעשה בעולם( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלז

יומא פו, א – תשובה מאהבה - )תשובה שכלית, כמו אדם החוזר מטעות בחשבון שנתברר לו ע"י 

מספרים, גם היא תשובה מאהבה( – אגרות-א קלח )קעא(

יומא פו, א – תשובה מאהבה. )"כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו" לימדו חז"ל 

)ילקוט שמעוני, תהלים קג, רמז תתנט( - שאין לומר 'ירחיק אותנו מן החטא', אלא להיפך 'ירחיק 

החטא מאתנו'. ביאור הדבר כי האדם החוזר בתשובה כדי שלא יחטא שוב, יש ב' אופנים. או 

שהקב"ה מדכא גופו ביסורין, וממילא הותש כח יצרו. או שמתחזק שכלו של אדם, וממילא הוא 

כבר מואס בחטא. וזהו תשובה מאהבה, ירחיק החטא מאתנו( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 156; 

טוב רואי, יומא עמ' רט-רי

יומא פו, א – תשובה מאהבה – מדבר שור, דרוש יח, עמ' קע-קעב

יומא פו, א – תשובה מאהבה – )האוהב עיקר דאגתו על העולמות וקדושתם. אבל הירא, עיקר 

דאגתו על עצמו, אם כן הפגם בעולמות נשאר( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלח

יומא פו, א – ארפא משובותיכם וכתיב "בעלתי בכם" וכו' כאן ע"י יסורין - )כלומר ע"י יסורין 

ויראה בלבד שבהן לא נשתנה  ודלא כתשובה מתוך אהבה  גופם,  ובזה נשתנה  חזרו בתשובה, 

הגוף. ולכן אמרו על "בעולה" "אשתני גופא" – כתובות לח, ב( – מאורות הרי"ה, איתנים, עמ' 

קפו

יומא פו, א – גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ]ובגירסת עין יעקב ובילקוט שמעוני, הסיום: 

הא ביחיד הא בציבור[ – )תשובת הרבים מתקנת את כל העולם( – מדבר שור, דרוש כ עמ' קצא, 

קצד ]ובדרש י"ט כתב סגולה שתהיה תשובת היחיד שקולה כתשובת הרבים, כשכל דעתו היא 

לזכות את הרבים[

לפי  גם  הזה להתקיים  )שיוכל האדם   – עד כסא הכבוד  גדולה תשובה שמגעת   – פו, א  יומא 
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המחשבה שהיתה קודם בריאת העולם, לברוא העולם במדת הדין בלי שיתוף הרחמים( – מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' קלז

יומא פו, ב – גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה – מדבר שור, דרוש כ, עמ' קצא-קצב; 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעח

 – )הדימוי לקרבנות(   – עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים  ולא   – פו, ב  יומא 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלה-קלו

אורות   – כולו  לכל העולם  מוחלין  יחיד שעשה תשובה  גדולה תשובה שבשביל   - פו, ב  יומא 

התשובה סוף פ"ג; וכן פ"ב פסקא ה; פרק ו פסקא א

יומא פו, ב – שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו – )צדיק מחבר אליו במחשבתו 

כל הנשמות שבדור( – מאורות הראי"ה, איתנים, סוף עמ' נט

יומא פו, ב – באותה אשה באותו פרק באותו מקום – מדבר שור, דרוש עשירי, עמ' פז; מאורות 

הראי"ה, איתנים, דרשה ד' לשבת תשובה, עמ' קעד; עין איה, ברכות פ"א פסקא קג  

יומא פו, ב – פעם ראשונה ושניה ושלישית מוחלין לו, רביעית אין מוחלין וכו' הא ביחיד, הא 

בציבור ]לפי גירסת הרי"ף[ – )הביאור לחילוק זה, כי יש ב' דינים בחזקה, אם ב' פעמים או ג' 

פעמים( – אוצרות הראיה-ב עמ' 159-160; טוב רואי, יומא, עמ' ריט; מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קצ-קצא 

יומא פו, ב – עבירות שהתודה עליהן יום כפורים זה לא יתודה עליהן ים הכפורים אחר וכו' ר"א 

בן יעקב אומר כל שכן שהוא משובח – )טעם הפלוגתא( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קפח

יומא פו, ב – עבירות שהתודה עליהן יום כפורים זה – )מדוע מפורשת בתורה מצות וידוי, ולא 

מצות התשובה( – אוצרות הראיה-ב עמ' 158-159; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קפח-קפט

יומא פו, ב – עבירות שהתודה עליהן יום כפורים זה – )על נוסח הוידוי( – אגרות הראיה-א קלה 

)קסז(

יומא פו, ב – כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך? אלא נעשית 

לו כהיתר- )מדוע לא אמר תחילה בפשטות "נעשית לו כהיתר"( – טוב ראיה, סוטה, על סוטה ט 

ע"ב; טוב רואי, סוטה סי' כה, עמ' מב-מג; טוב רואי, קידושין עמ' פט

יומא פז, א – המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו – )טובת הכלל מחייב בהכרח שיהיה גם הוא 

תמים בדרכיו הפרטיים, שאם לא כן אין טובתו טובה שלימה כי 'טובתן של רשעים, רעה היא 

אצל צדיקים' ]יבמות קג, א[( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קכ

יומא פז, ב – אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי וכו' הרי אני לפניך ככלי מלא בושה – עולת ראיה 
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ח"ב עמ' שנו-שנז

♦ סוכה ♦
סוכה ד, ב – רב ורב חנינא, ר' יוחנן ור' חביבא מתנו. בכוליה סדר מועד כל כי האי זוג חלופי ר' 

יוחנן ומעייל ר' יונתן – )חשיבות הענין של האומר דבר בשם אומרו, כי צריכים להכיר כלליות 

שיטתו של האומר. רושם היכר זה פועל בגניזה על כל האומה. אבל בסדר מועד ישנם כמה עניני 

ספק, וגם זה נכנס בחשבון( – עין איה, שבת פ"ה פסקא יג

סוכה כא, ב – אפילו שיחת חולין של ת"ח – בשמן רענן-א עמ' רסא-רסג; פנקסי-א עמ' רכב-

רכג; פנקס יג עמ' מו-מז; קבצים כת"י-א עמ' קד

סוכה כה, א – אבל חייב בכל המצוות חוץ מן התפילין – )תכלית ההידור הוא להשפיע על הזולת. 

וגם תפילין הם לשם כך "וראו כל עמי הארץ" וכו' ולזה צריכים חדוה. אבל אבל שהוא ביום עצוב 

לא יוכל לפעול על הזולת( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קנז

סוכה כה, ב – מצטער פטור מן הסוכה - )ביאור היסוד הטבעי שבאמונה בעילוי העולם והחיים( 

– אורות האמונה 117-118 ]72-73[; קו"ז קלט

סוכה כז, ב – ר' אליעזר הגדול שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם – )וצ"ע הרי באבות 

דר' נתן ו' שדרש ברבים דברים שלא שמעתן אוזן מעולם? והישוב לזה( – מאמרי הראי"ה, עמ' 

204; לקוטי הראיה )ערך הרב מ"צ נריה( ח"ב עמ' 213; פניני הראיה, עמ' 386

סוכה כח, א – ר' יוחנן בן זכאי "לא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה" - )אע"פ שהיה 

עוסק במעשה מרכבה, שהדומיה בה דבר של הכרח, מכל מקום השקידה הנובעת מעומק הידיעה 

מתגברת על כל"( – אורות התורה, פ"י פסקא יג; שמונה קבצים קו"ב קסח

– אורות  וכו' כל עוף שפורח עליו מיד נשרף  עוזיאל  בן  יונתן  – אמרו עליו על  סוכה כח, א 

הקודש-א עמ' קפד

סוכה כט, א – ישראל מונין ללבנה, ועכו"ם לחמה – )אור השמש קבוע בעצמה, אבל הלבנה 

מקבלת אור רק כשמקבלת מאחר ]מהשמש[ כך ישראל מקבלים מהקב"ה, "אחרי ה' אלהיכם 

תלכו' – דברים יג, ה( – מדבר שור, דרוש א' עמ' יז

סוכה כט, א – ישראל מונין ללבנה, ועכו"ם לחמה – )אור הלבנה מיועד ליושבי הארץ, והעיקר 

בה הם ישראל, ולכן מונים ללבנה. אבל אור השמש מיועד לכל מערכת היקום. אומות העולם 

תכליתם היא רק עבור מציאות משותפת זו, ולכן הם מונים לחמה( – פנקסי הראיה ח"א עמ' נא

סוכה לח, א – דין גירא בעיניה דשטנא – )כלומר הערת השכל( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' סג
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סוכה מ, א – ]פירות שביעית[ לאכלה ולא לסחורה, לאכלה ולא להפסד, לאכלה ולא למלוגמא – 

שבת הארץ, הקדמה, עמ' ח ]ובמהד' תשנ"ג עמ' 65[

סוכה מב, ב – ובגדול ]מרחיקין מצואתו[ אע"פ שאינו יכול לאכול ]כזית דגן[ בכדי אכילת פרס 

- )מדוע דוקא "דעת" ולא נאמר "חכמה", כי דעת הוא קישור כל הכוחות והמשכתם בו, ובזה 

ימשוך גם את הרע, כדכתיב "ויוסיף דעת יוסיף חכמה", קהלת א, יח( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' 

ל-לא

סוכה מג, ב – חל שביעי של ערבה להיות בשבת וכו' והכירו בהם ביתוסים וכו' למחר הכירו בהן 

עמי הארץ ושמטום מתחת האבנים - )מה היחודיות שהזכירו שהיו עמי הארץ, ומה השבח בענין( 

– אוצרות הראי"ה, ח"ב 370 מפי השמועה

סוכה מה, ב – אמר רשב"י יכול אני לפטור אל כל העולם כולו מן הדין - )בכח אחדותו ואהבתו 

לכל היצור( – אורות הקדש ח"ג שלא; שמונה קבצים קו"ג לב

סוכה מט, ב – תורה לשמה זו היא תורה של חסד - )כי רוח האומה מתחזקת ע"י שבניה לומדים 

תורה( – אורות התורה פ"ב פסקא ה; שמונה קבצים קו"א שעב

סוכה מט, ב – תורה לשמה זו תורה של חסד – )הגדרת לימוד תורה לשמה( – פנקסי הראיה 

ח"ג עמ' ע; אורות התורה פ"ב פסקא ז; פרק ט פסקא י; מאמרי הראי"ה סוף עמ' תכז; ח' קבצים 

קו"ב פסקא ג

סוכה נב, א – על משיח בן יוסף שנהרג - )במשיח בן יוסף מתגלה תכונה של לאומיות ישראל. 

אבל יש שם מגרעות של אהבה פרטית יתרה, על כן עתיד משיח בן יוסף ליהרג. ומלכות אמתית 

תהיה ע"י משיח בן דוד. וזה קרוב ג"כ לענין יצר הרע שייהרג( – אורות קס )ו(; פנקסי-א עמ' 

קא; קבצים מכת"י-א עמ' לז

– הרעיון השייך לדורות( – מאמרי הראיה, ההספד  יוסף שנהרג  בן  – על משיח  נב, א  סוכה 

בירושלים, עמ' 94-99

סוכה נב, א – צדיקים נדמה להם כהר גבוה וכו' הללו בוכין והלל ובוכין – )יש בעולם צורך של 

אלו הפועלים ע"פ כחות רעים, והצדיקים יהיו נבהלים כאשר יראו עוצמת ענין זה( - פנקסי-א 

עמ' קפז-קפט; פנקס יג עמ' כא-כג; קבצים מכת"י-א עמ' פו-פז

סוכה נב, א – יצר הרע מניח אוה"ע ומתגרה בישראל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו - )טעם 

לזה "מפני שכל מה שיחובר יותר אל החיים האמתיים מוכן לפעולות יותר גדולות. על כן נותנים 

לו ]לאדם[ כחות גדולים בתשוקה, למען ישתוקק להשי"ת לחזק בדק בית ה' וכהאי גוונא"( – 

חבש פאר, דרוש ז, עמ' סח-סט; מדבר שור דרוש יד, עמ' קיג-קיד

סוכה נב, א – כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו – )רבי עקיבא, לפי גדולתו ניתנו לו כחות עמוקים 
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בעמקי הרע להשלימם ]הערת המלקט: ולכן הזכיר שבזמן שהיה עם הארץ היה אומר "מי יתן 

לי ת"ח ואנשכנו כחמור"[ ולא היה יכול להעלות גם את הניצוצות שבאו לגורלו מחמת אבותיו 

הנכריים בלי שימסור נפשו למות על קדושת השם( – פנקסי ראי"ה, ח"א עמ' קצ; פנקס יג, עמ' 

כג-כד; קבצים מכת"י-א עמ' פז-פח 

 – הימנו  גדול  יצרו  הגדול מחברו  כל  בישראל,  ומתגרה  אוה"ע  מניח  הרע  יצר   – נב, א  סוכה 

)במקום קדוש צריכים יותר להתרחק מכל דבר המביא לידי עבירה או הרהור. שבמקום שהקדושה 

אורח   – מ"ה(  )פ"ה  טוב  יום  בתוספות  כמו שכתב  הרע,  יצר  גם  זה  לעומת  מתגבר  מתגברת, 

משפט, סי' לה, עמ' מח

סוכה נב, ב – ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם – )גם הגרועים שבבריות וגם רשעים גמורים 

אי אפשר שלא תהיה להם מציאות נצרכת מצד התכללותם בתוך הכלל כולו של המציאות. אלא 

הקב"ה מלמד שמצד עצמם של ארבעה אלו, אין להם מצד עצמם תכלית כלל( – מדבר שור, דרוש 

יד, עמ' קיח; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' יב

סוכה נג, א – לוי אחוי קידה קמי דרבי ואיטלע – )כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, 

אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש. וביאור הניב 

"הטיח דברים כלפי מעלה"( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות ב-ג

♦ ביצה ♦
ביצה כד, א – בציפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות – )"החירות היא השאיפה היותר 

עליונה בחיים. על כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזכרון כללות הקודש 

בישראל וכו'. החירות הנפשית הפנימית, שלא להכנע משום עול זר המונע את ההשלמה הנפשית, 

ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את דגל הקודש, 

את אור התורה"( - עין איה, שבת פי"ג פסקא יא

ביצה כה, ב – ישראל עזין הן – עין איה, שבת פ"א פסקא כ )עמ' 16(

ביצה כה, ב – ג' עזין הן, ישראל באומות – )רגש הדת ורוח הקדושה הנשגב שבם צריך טיפול 

שמירה יתירה והתעלות מרובה( – לנבוכי הדור, עמ' 98 )סוף יד(

בנוי בדבר המדות  )כי היסוד של הסימן של הערב-רב   – – הני מערב רב קאתו  ביצה לב, ב 

הטהורות היסודיות של ישראל בכלל, וכמו שאמר דוד, על הנתינים והגבעונים, לא מזרע ישראל 

המה, שלשה סימנים יש באומה זו רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, כל מי שיש בו שלשה סימנים 

הללו ראוי להדבק באומה זו, ומכלל הן אתה שומע לאו, ביבמות ע"ט א, והמדות הקדושות הללו 

לישראל  הקב"ה  שנתן  והטובות  היקרות  המתנות  בכלל  הן  כי  בבחירה,  תלויות  בעיקרן  אינן 
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בחסדו, וכלשון הירושלמי בקדושין פ"ד ה"א, על סוגיא דהרחקת הנתינים דהתם, שלש מתנות 

טובות נתן הקב"ה לישראל, רחמנין, ביישנין וגומלי חסדים, וכהא דביצה ל"ב ב', בעובדא דשבתאי 

בר מרינוס, דאמר, הני מערב רב קאתי, וכל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם 

אבינו, וכל שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. 

ועיקר הסימן היסודי של הזוהר הוא כמ"ש בבראשית כ"ה ב', בעניני הסוגיא דערב רב שם, שהם 

לישראל  יחזון  אם  מלישראל,  יותר  העולם  לאומות  נוטים  והם  ישראל,  לטובת  חוששים  אינם 

ומאלין  מאורייתא  ומתרפין  בעאון,  ולא  לון  לשיזבא  רשו  לון  ואית  מינייהו,  מתרפין  בדוחקא 

דמשתדלין בה, למיעבד טב עם עובדי כו"ם. 

ועוד סימן לערב רב, שהם מזלזלים בתלמידי חכמים, שע"ש כך נקראו 'ענקים' לגריעותא, דמזלזלין 

לאלין דאתמר בהון 'ענקים לגרגרותיך'. ובודאי כך הוא המדה של כל אלה ששונאים את האומה 

בכלל, וכופרים בסגולותיה, שהם מבזים את התורה ותלמידי חכמים ביסוד דרכם הרעה, מה שאין 

כן אלה המודים בסגולת האומה, אעפ"י שיהו עדיין רחוקים מקדושה בדרך אמת, מ"מ עלולים 

"בספרותנו  מושגם  לפי  עכ"פ  הם  ומתפארים  ישראל,  של  נשמתן  היא  שהתורה  ולידע  להכיר 

העתיקה" ומכבדים אותה, וממילא מכבדים הם ג"כ במדה ידועה את לומדיה, וכשמתנהגים עמהם 

בנחת כראוי לדברי חכמים שבנחת נשמעים, הם ג"כ נכנעים מפני הדר קדושתה של התורה, מפני 

שסוף סוף אחדותן של ישראל מאירה בהם איזו הארה מקודשת, וחפצים הם תמיד לעבוד דוקא 

בעד הכלל, ולא להתרפות מלעזור לישראל בשעת דחקן". – )מאמרי הראי"ה, עמ' 60(

♦ תענית ♦
תענית ב, א – גבורות  גשמים, שיורדים בגבורה – )ביאור הרעיון( - עולת ראי"ה, ח"א עמ' ער

תענית ב, א – ג' מפתחות בידו של הקב"ה – )הבדל בין מסירה בקביעות למסירה באקראי( - טוב 

ראיה; טוב רואי 

ונסכיה, בשביעי כמשפטם – עין איה, שבת פי"ב  ונסכיהם, בששי  תענית ב, ב – נאמר בשני 

פסקא א

תענית ד, א – אהיה כטל לישראל, כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן - אוצרות הראי"ה, ח"ב 154

תענית ד, א – אהיה כטל לישראל, כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן – )ההבדל בין גשם לבין טל, 

בענין השגחת השי"ת( – מדבר שור, דרוש ז, עמ' נח-ס; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קסח-

קסט, קפד

והכפים אל הפעולות  )הזרוע מיוחסת אל הכח הכללי,   – – הן על כפים חקותיך  תענית ד, א 
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הקטנות הפרטיות( – מדבר שור, דרוש ז' עמ' נט-סב; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קע-קעא

תענית ה, ב - רב נחמן ור' יצחק הוו יתבי בסעודתא וכו' – מדבר שור, דרש כו; טוב רואי, עמ' 

עה-פ

תענית ה, ב – אין מסיחין בסעודה – )טעם לשבח מדוע קבע הקב"ה כך, להוקיר את האמצעיים 

כהכשרה למצוות( – מדבר שור, סוף דרוש כ"ו, עמ' רנ

תענית ה, ב – יעקב אבינו לא מת – מדבר שור, דרוש כ"ו, עמ' רמב, רמט-רנ; שמועות-ב 209-212

תענית ה, ב – מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים - )בא ללמד ונמצא למד, כי כל צאצאי יעקב "ואתם 

הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום"( – אורות עה )כא(; שמונה קבצים קו"ב רפד; עוד עיין 

מדבר שור, סוף דרוש כ"ו, עמ' רנ

תענית ז, א – כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים – )הגדרת לימוד תורה לשמה( 

– פנקסי הראיה ח"ג עמ' ע; אורות התורה פ"ב פסקא ז; פרק ט פסקא י; מאמרי הראי"ה סוף 

עמ' תכז; ח' קבצים קו"ב פסקא ג

תענית ז, א – חרב אל הבדים וכו' ולא עוד אלא שמטפשין וכו' ולא עוד אלא שחוטאים )ביאור 

כיצד הלימוד בבדידות מביא שלוש רעות הללו( – עין איה, פ"ט פסקא שמא; ביאורי הראי"ה 

עמ' ריט-רכ  

תענית ז, א – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה – )הענוה מחזקת את הזכרון( - 

מדות ראי"ה, ענוה, פסקא ג

תענית יא, א – מאשר חטא על הנפש וכו' המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה 

כי אם לצד המטרה של  גופו,  וענותו את  ה' התמימה בסיגוף האדם  )"כי לא תחפוץ תורת   –

התרוממות כחותיו כולם בהתנערם מעפר גסות החומריות( – עיל איה, שבת פ"א פסקא לו

תענית יא, א – נקרא קדוש – )ערך של תעניתו של יחיד( – עין איה, שבת פ"א פסקאות לו-לז; 

טוב רואי, תענית עמ' פה-פז

תענית יא, ב – האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה – )כי לחכמים אין ראוי זאת 

הנטיה שמחלשת את גופם( – עין איה, ברכות פ"ז פסקאות ה-ו

תענית יב, ב - כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו וכו' ליתיב תענית לתעניתא – עין 

איה, ברכות פ"ה פסקאות לז-לח

תענית יב, ב – לוה אדם תעניתו ופורע – )ערך של תעניתו של יחיד( – עין איה, שבת פ"א פסקא 

לז

תענית יב, ב – תענית חלום – )מפני מה באים לו לאדם חלומות מבעיתים, ומדוע תיקונם הוא רק 
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בו ביום( – עין איה, שבת פ"א פסקא לח; טוב רואי, תענית עמ' פז-פח

תענית טו, א – אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – )"צדיק" הוא מי שצריך לכוף את יצרו, 

ו"ישר" הוא שאין לבו מטה אותו מלקיים רצון הבורא ]עיין רמב"ם, שמונה פרקים פ"ו[. צדיק זה 

אע"פ שלעת עתה אינו מרגיש את אור האהבה, אבל הגרעין נזרע בלבו ובמשך הזמן יציץ אורו 

ויבוא לשמחת עולם. אבל הישר מרגיש כבר עכשיו שמחה( – עולת ראיה ח"ב עמ' יז; טוב רואי, 

תענית עמ' צד; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קפ-קפא; נשמה של שבת, עמ' 52; עולת ראיה ח"ב עמ' 

יז; טוב רואי, תענית עמ' צד

תענית טו, א – צדיקים לאורה, וישרים לשמחה – )האורה היא הכנה לשמחה. כך הצדיקות היא 

הכשרה להגיע לדרגא הגבוהה יותר והיא הַיְׁשרּות( – מאמרי הראי"ה, עמ' 378

תענית טו, א – אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – נשמה של שבת, עמ' 52

תענית טז, ב – לפי שאין עונין אמן במקדש – )המקדש מתוכן על שם העתיד, עולם השלם. מתוך 

כך הברזל פוסל בו ]כי אז לא יהיו מלחמות[. ולכן היו צריכים לדרשה מיוחדת לעשות הבדלה בין 

גברים ונשים במקדש, כי בעתיד לא יהיה חטא, שטן ופגע רע והמקדש הוא על שם העתיד. מה 

ענין של "גדול העונה אמן יותר מן המברך"? ]ברכות נג, ב[ כלומר ההסכמה לטוב ואמת המתגלה 

ע"י חברו. אבל לעתיד "לא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, כי כולם ידעו אותו מקטנם ועד 

גדולם" ]ירמיה לא, לג[ על כן אין מקום לעניית "אמן". כי מתוך ידיעה עצמית נותן כל אחד תהלה 

"ברוך עדי עד שם תהלתו". ואמנם בגבולין יש הסתרה ואומרים שם ה' רק בכינוי. אבל בבית 

המקדש שהוא מכוון מול מקדש של מעלה, אומרים השם ככתבו, ואין מקום לענות "אמן"( – טוב 

ראיה; טוב רואי, תענית עמ' צו-צז

תענית כ, ב – לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לו נס וכו' מנכין לו מזכיותיו וכו' 

קטונתי מכל החסדים – עין איה, שבת פ"ב פסקאות קצג-קצה

תענית כא, ב - שאני חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי = )רמז לנצרות, שהם חיקוי של תורת 

ישראל. ורומי נמשל לחזיר - בראשית רבה, ס"ה( – אורות לג )טו( 

תענית כג, ב – ]אבא חלקיה[ ולא אמר לה לרבנן תו כריכו ]כדי שלא יחזיקו לו טובה בחינם[ – )זו 

ממדת חסידות ולא מן הדין( – טוב ראיה; טוב רואי, עמי' קה-קו

תענית כד, א – בתי קא צערת לבו לברייתא. שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם – קלקול 

שגורמים צער לבריות הוא גרוע מהמחטיאו – טוב ראיה; טוב רואי, עמ' קו

תענית כד, א – הרי הן הקדש עליך ואין לך בהן אלא כאחד מעניי ישראל – ]כתב ש"י מפני 

שאסור ליהנות ממעשה נבים[ אין זה איסור ממש אלא חסידות ודרך מוסר – טוב ראיה; טוב 

רואי, עמ' קז
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תענית כה, א – לוי אחוי קידה קמי דרבי ואיטלע – )כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, 

אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש. וביאור הניב 

"הטיח דברים כלפי מעלה"( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות ב-ג

תענית כה, ב - קול שני ריעים אני שומע שנאמר 'תהום אל תהום קורא לקול צנוריך' – )זה ענינו 

של ניסוך המים, כתיקון לעתיד לבוא למים תחתונים ]התעוררותם של ישראל[ שיתעלו למקור 

הטהרה העליון( – גנזי ראיה, איתנים, עמ' קכ

♦ מגילה ♦
מגילה ב, ב – שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה – עין איה, שבת פי"ב פסקא ד

מגילה ב, ב - מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין – )תוכן סודי של אותיות אלו( – עין איה, 

שבת פי"ב פסקא ו

מגילה ג, א – ביום ההוא יגדל המספד בירושלים – מאמרי הראי"ה, עמ' 94, 97

מגילה ג, א – ]דניאל מול[ חגי זכריה ומלאכי. אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף מינייהו. אינהו עדיפי 

מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא. איהו עדיף מינייהו דאיהו חזא ואינהו לא חזו - )ההבדל בין 

נבואה לרוח הקודש( – אורות הקדש ח"א רע

מגילה ו, א – ולמה נקרא שמה טבריא? שטובה ראייתה – )אע"פ שידענו שנקרא כך על שם 

טיבריאוס שליט נכרי, אבל חז"ל לימדו ֶׁשְלַׁשֵּבַח עיר בא"י מביא לידי שלימות. ואפשר שהקב"ה 

מסבב סיבות להביאנו לדרוש כך( – פנקסי ראיה-א עמ' יג

מגילה ו, א – והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלהינו – )תיקון אומות 

העולם מתרבותם הרעה, ע"י ישראל שישובו לארצם( – אגרות-א קיב )קמב(; אגרות-ג תתעא 

)קנח-קנט(

מגילה ו, ב – יגעת ומצאת תאמין – )זה נאמר רק לענין אסיפת ידיעות פרטיות. אבל לענין השגת 

החכמה שבהן, זה תלוי בכשרון נפשי, בחיפוש יושר וצדק(  -עין איה, ברכות פ"ט סוף פסקא לא

מגילה ז, א – רב ורב חנינא, ר' יוחנן ור' חביבא מתנו. בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגר חלופי 

ר' יוחנן ומעייל ר' יונתן – )חשיבות הענין של האומר דבר בשם אומרו, כי צריכים להכיר כלליות 

שיטתו של האומר. רושם היכר זה פועל בגניזה על כל האומה. אבל בסדר מועד ישנם כמה עניני 

ספק, וגם זה נכנס בחשבון( – עין איה, שבת פ"ה פסקא יג

מגילה ז, ב- קיימת בנו רבנו משלוח מנות ומתנות לאביונים – אגרות ראיה מהד' שנת תרפ"ג עמ' 

204; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 828; טוב רואי מגילה עמ' קעב
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מגילה ז, ב - מיחייב איניש לבסומי בפוריא – עולת ראיה ח"א עמ' תלט-תמא; מאורות ראי"ה, 

חנוכה-פורים עמ' קפה; אורח משפט, עמ' רמט; מצות ראיה, או"ח סי' תרצ"ה עמ' צו; טוב רואי, 

מגילה עמ' קעג-קעח

מגילה ז, ב – קם רבה שחטיה לר' זירא – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רנב; בשמן רענן-א 

עמ' רכה

מגילה ח, ב – אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית – )כאשר לשון יונית היא מיוחדת להוציא 

את המושגים אל הפועל החיצוני, להציגם בעולם המורגש, שזהו יסוד היופי המקנן בה( – עין איה, 

שבת פ"ב פסקא קעה

מגילה ט, ב - "יפיפותו של יפת באהלי שם" - )שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים 

אל יהו אלא מקרב אחיך, כי השלטון בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. אבל בחיצוניות 

החיים מזדמן שצריך השלמה דוקא מבחוץ( – אורות קנב )ב(

מגילה י, ב – מרדכי, מר דרור, ומתרגמיהן מרי דכי – )נקרא דרור כי בכל מקום שהוא, אפילו 

טינופת, ריחו שולט( – מאורות הראיה, פורים, עמ' רמט; טוב רואי, מגילה עמ' קצה

מגילה י, ב – מעשי ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה? – )כיון שהמצרים נאבדו בטרם בוא 

עיתם, לכן עדיין נקראו "מעשי ידי"( – מדבר שור, דרוש לח, עמ' שנו

מגילה יא, ב – בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך )עיין רש"י( – מדבר שור, דרש ט"ו, עמ' קל; 

מאורות הראיה, פורים, עמ' קמד-קמה; טוב רואי עמ' קצט-רא

מגילה יא, ב – כיון דחזי דמלו שבעין ולא אפרוק, אמא השתא ודאי תו לא מיפרקי – )נודע 

כי עיקר המצוות הם להתקיים בארץ ישראל. וגם כשגלו משם ידעו ישראל שישובו לשם. אבל 

כשעברו ע' שנה ולא חזרו וכאילו בטלה קדושת הארץ היה עולה על הדעת שנותק הקשר? אלא 

באמת קדושת המקדש לא בטלה, ומזה נמשכת קדושה לכל ישראל בגלותם ושיעבודם לתורה( 

– מאורות הראי"ה, פורים, עמ' קצה; טוב רואי, עמ' קצה-קצו

מגילה יב, א – מפני שנהנו מאותה סעודה – )לפי חשבונם, שהיה בטעות אחשורוש )מגילה יא 

וכיון שבטלה  זו.  גאולה  לגרוע מהם  בעונותיהם  ע' שנה, חשבו שגרמו  זמן  ע"ב(, שכבר עברו 

קדושת הארץ, והם לא יחזרו לה, שוב נפקע מהם ח"ו חובת התורה הקדשה, ]כי חיוב התורה 

בחו"ל הוא מצד שיש לנו אחיזה בא"י[. זו היתה טעותם. אבל באמת אף שבטלה קדושת הארץ, 

מכל מקום קדושת המקדש לא בטלה ומזה נמשך קדושה לכל ישראל בגלותם ושיעבודם לתורה( 

– מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קצה

מגילה יג, א – שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי – )ע"ז אין די לשנוא אותה לשקצה ולתעבה, לדרוש 

כליונה איבודה והכחדתה, אלא צריכים לכפור בה( – שמונה קבצים, קובץ ה פסקא נו
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מגילה יג, ב – ישנו עם אחד וכו' ישנו מן המצוות – )כעבור זמן רב אחרי מתן תורה בסיני, רושם 

שישראל קבלו נחלש, ולכן הזהירות במצוות פחותה יותר( – לנבוכי הדור, עמ' 217 )מה(

מגילה יג, ב – עם אחד הן וכו' מפוזרין הן בין העמים – )ָּכַלל המן בשנאתו שני דברים. שהם עם 

אחד במעלה צפונה שאין לכל עם חלק בה, ועוד שהם מפוזר ומפורד בין העמים לתכלית הלימוד 

לכל העמים אל דיעותיהם( – מדבר שור, סוף דרש לד, עמ' שטז; טוב רואי, עמ' קצח-קצט

מגילה יג, ב – שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ]הקב"ה[ שקליהן לשקליו 

– )ביאור הקשר ביניהם( – מדבר שור, דרוש ט"ו עמ' קל; דרוש ל"ג, עמ' שז; מאורות הראיה, 

חנוכה-פורים, עמ' קלח, קמא, קמד-קמה, קסא; טוב רואי, עמ' קצט; שמועות-ב 300

יד, א – גדולה הסרת טבעת – )צ"ע כי היה צ"ל נתינת טבעת, שהרי המן היה עיקר.  מגילה 

והמענה על כך כי אע"פ שיש בחירה חופשית, אבל יש השגחה מיוחדת על דברי המלך, וכאן 

נמסרו ישראל להדיוט( – מאורות הראיה, פורים עמ' רנט

וכו' –  ויהוא שנמשכו בפך  יד, א - דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן. שאול  מגילה 

)ההבדל ביניהם( – מאורות הראיה, פורים, עמ' ר

מגילה טו, א - וכאשר אבדתי אבדתי, כשם שאבדתי מבית אבא, כך אובד ממך – )מדוע לא 

פירשו "אבדתי" איבוד מהחיים, אלא צמצמו הוראת המלה( – שו"ת דעת כהן, סי' קסב, עמ' ש; 

טוב רואי, מגילה, עמ' רב

מגילה טו, א – אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך – )הקב"ה קבע שהברכה תועיל, כדי לסדר 

שישתדלו הבריות בשלום ואהבה ועי"ז יהיו מברכים זה לזה( - עין איה, ברכות פ"א פסקא סח

מגילה טו, א – האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם – )כי ע"י זה נזכר לדיעה הכללית 

ומגמתו הכללית של האומר ]בצירוף שאר מאמריו[ ומניב פרי בגניזה בכללות האומה( – עין איה, 

שבת, פ"ה פסקא יג; ביאורי הראי"ה עמ' תקמד-תקמה

מגילה טז, ב – אורה זו תורה – )אורה של תורה מאירה לכל העולם כולו. כי עיקר פעולת ישראל 

על כל העולם היה בימי המן שראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו( – פנקסי הראיה, ח"ג עמ' 

רמא; מאורות הראיה, פורים, עמ' רלט; טוב רואי, מגילה עמ' רב-רג; גנזי ראי"ה, עמ' 28

פותחים  )לכן אחרי אחרי ברכת הקדושה,   – בינה  רוח  תועי  וידעו  ליה  וסמיך   – יז, ב  מגילה 

אתה חונן לאדם דעת. כי גדר הדעה הוא להשתמש בכל דבר, גם השפל שבתשמישים, לתכלית 

המעלה. ועל זה נאמר 'בכל דרכיך דעהו'. על כן בתחילת ברכות של חול כשיוצאים מעניני קדושה 

ופונים לעניני חולין, צריכים להקדים ברכת הדיעה( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא צב; עולת ראיה 

ח"א רעג-רעד; ביאורי הראי"ה עמ' שא

מגילה יז, ב – תשובה אחר בינה – אורות התשובה, פ"ט פסקא ט; פרק י פסקאות ב-ג; פרק יא 
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פסקא א

מגילה יז, ב – ושב ורפא לו – )הרפואה היא שיהיה רחוק להבא מן החטא( – מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קפו

מגילה יז, ב – כיון שנבנית ירושלים בא דוד - )קיבוץ גליות בא קודם לביאת משיח( – אגרות-ב 

)קצה( 

מגילה יח, א – ברכת כהנים אחר העבודה ואחר הודאה – עולת ראיה, ח"א עמ' רפג-רפד

מגילה יח, ב – אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב - )כדי לא לערבב תורה שבכתב עם בעל 

פה( – אגרות-ג תתח )פז(

מגילה יח, ב – שאני ר' מאיר דמקיים ועפעפיך יישירו נגדך – )מעלתו המיוחדת של ר' מאיר( – 

אגרות-ג תתח )פו-פז(

מגילה כב, ב – לוי אחוי קידה קמי דרבי ואיטלע – )כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, 

אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש. וביאור הניב 

"הטיח דברים כלפי מעלה"( – עין איה, שבת פ"ו פסקאות ב-ג

מגילה כד, ב – נתנה ]לתפילין[ על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך מינות – חבש פאר, דרש ג, 

עמ' כח-כט; טוב רואי, מגילה עמ' ריז-ריח

מגילה כד, ב - חיישינן שמא מינות נזרקה בו – אורח משפט, סי' לו, עמ' נ; טוב רואי, עמ' ריח-

ריט 

מגילה כה, א – האומר יברכוך טובים, הרי זה דרך מינות – מאמרי הראי"ה, עמ' 58; טוב רואי, 

מגילה עמ' ריט-רכ

מגילה כה, א – האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותו - )כי יש לעשות הטוב מפני 

הטוב, ולא מצד המיית הרגש( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 194; עין איה, ברכות פ"ה פסקא צט

מגילה כה, א – מודים מודים משתקין אותו – עין איה ברכות פ"ה פסקא ק

מגילה כה, א - ועל טוב יזכר שמך וכו' ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה 

– עין איה ברכות פ"ה פסקא קא

מגילה כה, א – מפני שמטיל קנאה במעשי בראשית וכו' מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים 

ואינן אלא גזירות – עין איה ברכות פ"ה פסקאות קב-קג

מגילה כה, א – ההוא דנחית קמיה דרבה, אמר אתה חסת על קן ציפור, אתה חוס ורחם עלינו 

כו' לחידודי לאביי הוא דבעא – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קד
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ההוא דנחית קמיה דר' חנינא אמר האל הגדול הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ וכו' משל 

למלך שהיו לו אלף אלפים – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קה-קו

מגילה כה, א - הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קז

מגילה כה, א – מכלל דיראה מילתא זוטרתא היא? אין, לגבי משה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא 

קח

מגילה כה, א – הקורא את שמע וכופלה – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קט

מגילה כח, א – הסתכלות בפניו של רשע, אם אביט אליך ואם אראך - )ואם מתחברים רק אל 

הצד הטוב שברשע, זה מותר. ועוד אופנים( – אורות הקדש ח"ג שלג; שמונה קבצים קו"א תשלג; 

טוב רואי, מגילה עמ' רלב

מגילה כח, א – שאל ר' עקיבא את ר' נחוניה הגדול במה הארכת ימים, אתו גווזא וקא מחו ליה 

– בשמן רענן, ח"ב עמ' מד-מה

מגילה כח, ב – זה המשתמש במי ששונה הלכות – )מותר לקבל שימוש מתלמיד, ולא שימוש מן 

החבר( – טוב ראיה; טוב רואי, עמ' רלח-רלט

מגילה כט, א – ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל – )למען טהרת 

הלב, צריכים סגולה של מקום מקודש( – מדבר שור, דרש ל"א, עמ' רצ-רצב; טוב רואי, עמ' 

רלט-רמ; הגדה של פסח, עמ' רמז

מגילה כט, א – ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. דרש רבא "אדני 

מעון אתה היית לנו" – )צ"ע מה הוסיף רבא על הדרשה הקודמת?( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' 

רצ-רצב; עוד: מאמרי הראי"ה עמ' 246 

לו לאדם  )בחינה פרטית שיש  – קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן  לא, ב  מגילה 

בהבנת התורה( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שלה; ביאורי הראי"ה, לח

מגילה לא, ב – קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן – )קשה לפרש דבר זה כפשוטו. 

ופירושו של הראי"ה( – שמועות ראיה, דברים )תרפ"ט(; פניני הראיה עמ' 331

מגילה לב, א – משה תקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח 

וכו' – )הר"ן הקשה הרי בפסחים ו ע"א ששואלין לפני החג ל' יום, ולפי רשב"ג ב' שבתות? עונה 

לימוד  לבין עצם  לפני החג,  וזה  ידיעת ההלכות כדי לאפרושי מאיסורא,  בין  יש הבדל  ראי"ה 

התורה, דדבר בעתו מה טוב. וטעם רשב"ג שלא דרש שידעו טעמי ההלכות ודי בב' שבתות. ולפי 

ת"ק למדו גם טעמי ההלכות( – טוב ראיה; טוב רואי מגילה עמ' רמז-רמח
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♦ מועד קטן ♦
מועד קטן ט, א – בשעה שבקש שלמה להכניס ארון למקדש וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד 

עבדך מיד נענה - )כאשר אדם חוטא נפגמים בזה שכלו וכן מדותיו. וכאשר בזכותו של דוד חזר 

הארון ]שם ֵׂשֶכל התורה[ אל המקדש, ידעו שתשובתו הושלמה( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' 

רסו

מועד קטן ט, א – ז' ימים וז' ימים – )על תשובת דוד המלך ותשובת כנסת ישראל( – גנזי ראיה, 

האיתנים, עמ' קיט

מועד קטן ט, א – אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפורים – )טעם לזה( – עין איה, שבת 

פ"ב פסקא נא 

מועד קטן טז, ב – צדיק מושל יראת אלהים וכו' מי מושל בי? צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה 

- )טעם של הגנה זאת, והיא עצמה רצון ה'( – אורות הקדש ח"ד תקה; שמונה קבצים קו"ז קלד

מועד קטן טז, ב – דוד שהקים עולה של תשובה – )עצם התשובה לענין מחילת החטא עצמו אינו 

עול כלל 'כי קרוב אליך הדבר מאד' ]לדברים ל, יד[ רק עולה של תשובה הוא להחזיר האבידה של 

שכל ומדות, וזה הקים דוד( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסג, רסו; פנקסי הראיה ח"ג עמ' יג

מועד קטן יז, א – אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו – טוב רואי, 

ברכות, עמ' ס; טוב רואי, קידושין עמ' פט-צ

מועד קטן יז, א – אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו – )כלומר 

שרוצה להתנהג שלא על פי המוסר של ת"ח, אבל לא איסור ממש( – אוצרות הראי"ה, ח"ג עמ' 

35

מועד קטן יח, א – כשגגה שיצאה מלפני השליט – אורות הקדש ח"ג נג; שמונה קבצים קו"ח רלג

מועד קטן כה, א – מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים? וכו' מפני שלא בכה 

והתאבל על אדם כשר – עין איה, שבת פי"ג פסקא ז

מועד קטן כה, א – העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' למה זה דומה? לספר 

תורה שנשרף – מאמרי הראי"ה, עמ' 240, 373, 384-385

מועד קטן כה, א – רב הונא וכו' דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין ויתיב עלה מ' תעניתא 

– )מן שמים הגיע אליו הרהור תשובה, והוסיף על כך תשובה גדולה מעצמו( – מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קפה 

מועד קטן כח, א – מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתת הצדיקים וכו'. מה בגדי כהונה מכפרין, 

אף מיתתן של צדיקים מכפרת – )ההבדל ביניהם, כי מי חטאת פרה מטהרים רק מי שהותזו עליו, 
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ולא לאחרים. מה שאין כן בגדי כהונה מכפרים על כולם. כך ההתעוררות של שאר ציבור ללכת 

בעקבותיהם, אם לקיים המצוות הרגילות, דומה לבגדי כהונה, ושייך אצל כולם. אבל להדמות 

לצדיקים בכח תורתם, זה לא שייך אצל כולם. אא"כ יחזיקו באחרים הלומדים תורה( – מדבר 

שור, סוף דרוש ל"ו, עמ' שמו-שמז; עוד עיין עין איה, ברכות פ"ט פסקא רסב "לפעמים רק אז 

יתרפאו מאיולתם בהרגישם חשכת ההעדר בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר מעשים שבדור"

מועד קטן כט, א – הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום )ציור החיים בעמל וחיוב התחזקות, 

תוסיף כח לעבודה וחריצות. ציור המות במנוחה, תמעט את פחד המות ותרגיע את הרוח ]עוד 

עיין אורות הקודש ח"ב עמ' שפ-שפא[( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא שנח

♦ חגיגה ♦
חגיגה ג, ב – הללו מטמאים הללו מטהרים וכו' אל אחד נתנן וכו מפי אדון כל המעשים - )החותם 

הגדול של אחדות המחשבה, אפילו בשיטות הנוגדות( – אדר היקר, יג; מאמרי הראי"ה עמ' 311

חגיגה ג, ב – הללו מטמאים הללו מטהרים וכו' אל אחד נתנן וכו מפי אדון כל המעשים – )מדה 

זו נוהגת בהלכות דעות ואמונות שהעלו חכמי ישראל המוחזקים לאבות האומה, גדולי התורה 

ואנשי הקודש. חלילה להקל ראש נגדם, ולהחליט על אחת מדיעותיהם שהם דברים חיצונים, 

ושהם נדחים מגבול ישראל( – מאמרי הראי"ה, עמ' 105

חגיגה ה, ב – אחוי ליה ההוא אפיקורסא עמא דאהדרינהו לאפיה מיניה - 

)שיטתו הקדושה של גדול העולם רבינו מוהר”ל מפראג ז”ל, שכל ספריו הקדושים וביחוד ספרו 

היחוד  יסוד  ממש  שהוא  הזה,  העיקרי  היסוד  על  הוא  סובב  י”א(,  פרק  )תחילת  ישראל’  ‘נצח 

והאמונה, שאחדותם של ישראל בחירתם וקדושתם הכללית, הוא דבר שהוא למעלה מכל מעשה 

ומכל בחירה אנושית. ושום חטא ועון ושום דעה ושום עבודה זרה, ושום כפירה בעולם, אינה 

יכולה לפגום בקדושת האחדות הכללית של עם ה’ שבחירתם הקדושה היא מצד העילה השם 

יתברך, ולא מצדם, שהם עלולים להשתנות ח”ו. והמינות ביסודה היא היא שכפרה בעיקר הקדוש 

הזה, והוציאה בכח הטומאה של הכפירה הזאת לתרבות רעה את הנחשלים שבנו, וכדאחזי אותו 

רשע לר’ יהושע בן חנניא, עמא דאהדרינהו מריה לאפי’ מיניה, )חגיגה ה’ ב’(. ובשביל כך נקראו 

המינים הרשעים הללו וכו’ בשם: המטילים איבה ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמים, )שבת 

קט”ז א’( – מאמרי הראי”ה עמ’ 59; טוב רואי, חגיגה, עמ’ רעג-רעד 

חגיגה ה, ב – במסתרים תבכה נפשי, מפני גאותן של ישראל שניטלה - )הנוער אבדו ההכרה 

העצמית אודות מעוזם של ישראל( – אדר היקר, יד

חגיגה ה, ב – גאותן של ישראל שניטלה מהן – )הגלות נטלה ממנו את האופי העז( – אגרות-ד, 
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אגרת א-קסב )קנא(; מאמרי הראיה, עמ' 195; טוב רואי, חגיגה עמ' רעז

חגיגה ט, ב – אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים – אגרות-א כט )כח(

חגיגה י, א – וליוצא ולבא אין שלום - )אדם הנוטה ממקצועו לדרך אחר, מרגיש עצבון ושברון 

פנימי( – אורות מ )כג(

חגיגה י, א – וליוצא ולבא אין שלום, אפילו מתלמוד לתלמוד - )אבל יש זמן ששני התלמודים 

יתאגדו ויהיו ריעים זה לזה( – אורות הקדש ח"ד תקג; שמונה קבצים קו"ח קמב

חגיגה יא, ב – ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד – )ההיתר בזמנינו ללמוד נושאים 

אלו כי סומכים על "שערי אורה" שהאיסור הוא המשתמש בשמות-קודש למעשה כדי להכנס 

לפרדס( – אגרות-א, תד )סט-ע(; טוב רואי, חגיגה רפג-רפו ]עוד עיין אורות הקודש ח"א עמ' ו-ז, 

וכן אגרות ח"א עו )פא-פב([

דרושים  העולם,  התהוות  בעניני  )החוקרים   – בשנים  בראשית  במעשה  ולא   – ב  יא,  חגיגה 

איש  רק  פוגמים.  בזה  ונמצאים  במציאות.  שיש  והשלום  החסד  מלהכיר  מחסירים  גיאולוגיים, 

תבונה ידלה מים עמוקים להכיר את החסד הנמשך בכל המעשים כולם( – פנקסי הראי"ה ח"א 

עמ' מ-מא

חגיגה יב, א – אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע – שמועות-ב 44

חגיגה יב, א – אור שברא ה' ביום הראשון נגנז – שמועות-ב 29 

יג, א – במה שהורשית התבונן – )מגבלות שיש בזה, שמה שהאדם משער בדעתו לא  חגיגה 

עמ'  חגיגה  רואי,  טוב  ריח-ריט;  עמ'  ח"א  הקודש  אורות   – ושכלי(  מדעי  כמושג  אצלו  יתקבל 

רפח-רפט

חגיגה יג, א – מן הארץ עד לרקיע חמש מאות שנה – )יחודיות מספר חמש מאות( – אגרות-א 

קיח )רלא(; טוב רואי, חגיגה עמ' רפט

חגיגה יג, א – אין מוסרין דברי תורה לגוי – )טעם לזה( – אגרות-א פט )צט(; אגרות-א צ )קג( 

]וכן הזכיר בשו"ת דעת כהן, סי' רלג, עמ' תכה; טוב רואי, חגיגה עמ' רצב-רצד[

חגיגה יג, א – אין מוסרין דברי תורה לגוי – דעת כהן, סי' קעו )עמ' שכט-של(; טוב רואי, חגיגה 

עמ' רצב-רצד

חגיגה יג, א – אין מוסרין דברי תורה לגוי – )"אין לך דבר המפסיד את יסוד ַהְׁשָלַמת החברה 

האנושית, כהשפעת ענינים נעלים בהמון שאינו ראוי לקבלם וכו'. מפני שעניני התורה הזכים הם 

צריכים ֶהְכֵׁשר ]הכנה[ והוא למיימינים בהם סמא דחיי, אבל פושעים יכשלו בה, על כן אסור ללמד 

דברי תורה לנכרי"( – אגרות-א פט )צט(; לנבוכי הדור, 102 )יד-1(
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חגיגה יג, א – אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש לו חמשה דברים וכו' דברים המתוקין מדבש 

וחלב יהיו תחת לשונך - )טעם שאין לגלות אל ההמון דברי סתרי תורה( – אורות הקדש ח"ד תי; 

שמונה קבצים קו"ז קמג

חגיגה יג, ב – עתים חשות עתים ממללות – )ביאור הרעיון שבדבר( – אורות הקודש א )עמ' קטז(; 

טוב רואי, חגיגה עמ' רצד; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קלד

חגיגה יג, ב- כמראה הבזק וכו' כאור היוצא מבין החרסים – בפנימיותו העולם הולך ומתבסם. 

זהו רז קדש המתגלה באוירא דארץ ישראל, כאור היוצא מבין החרסים רצוא ושוב כמראה הבזק( 

– אגרות-ג תשפד )נא( ]ע"ע שם אגרת תשצו עמ' עד; אורות הקודש א, עמ' קפה[; טוב רואי, 

חגיגה עמ' רצד-רצה

חגיגה יד, א – כל משען מים אלו בעלי אגדה - )כי המים מרטיבים הדם הזורם בכל חלקי הגוף, 

כך אגדה משפיעה על כל חלקי העם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 256; טוב רואי, חגיגה עמ' רצו

חגיגה יד, א – כל משען מים אלו בעלי אגדה – )בהן תיקון מדותיו של אדם, ובזה שולחות חיות 

לכל הנהגותיו של תורה ומצוות, כמו המשקה לגוף( – פנקסי ראיה ח"ג עמ' קמו

חגיגה יד, ב – אחר קיצץ בנטיעות – )משמעות המושג( – אגרות-ג תשנג )כא(; טוב רואי, חגיגה 

עמ' שא-שג

חגיגה טו, א – חזא מיטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל – מאורות 

הראי"ה, שבת קודש, עמ' מז; פנקס מציאות קטן, אות נז

חגיגה טו, א – ת"ח אע"פ שסרח יש לו תקנה – מאמרי הראי"ה עמ' 430-432; טוב רואי, חגיגה 

עמ' שג-שד

חגיגה טו, ב – אמר ר' מאיר מתי אמות ואעלה עשן מקברו וכו' אמר ר' יוחנן וכו' חד הוה ביננא 

ולא מצינן לאצוליה?- )"היינו שיש בנפש כל אחד מישראל עומק טוב, אלא שע"י מעשים רעים 

הטוב מוסתר מאד והוא בכח שאינו ניכר מציאותו. אבל התורה פועלת שהטוב הצפון הוא מתגלה 

ומתחזק. על כן זה החלק שהיה מוסתר אצל אלישע-אחר ע"י מעשיו, ר' מאיר מצא אותו ונדבק 

בו, ומצאה ג"כ הקדושה הסגולית מקום לחול על תורתו וכו'. ר' מאיר היה מתדבק רק בעומק טוב 

הפנימי"( – מדבר שור, דרוש ז, עמ' סג-סד

חגיגה טו, ב – אמרי במערבא, ר' מאיר אכל תחלא ושדא שיחלא לברא וכו' וכו'. ר' מאיר רמון 

מצא, תוכן אכל קליפתו זרק – )מה הטעם להביא שני משלים שונים( – מדבר שור, דרוש ז', עמ' 

סג-סד; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעב-קעג

חגיגה טז, א – אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו – טוב רואי, 

ברכות, עמ' ס; טוב רואי, קידושין עמ' פט-צ
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חגיגה טז, א – אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו – )כלומר שרוצה 

להתנהג שלא על פי המוסר של ת"ח, אבל לא איסור ממש( – אוצרות הראי"ה, ח"ג עמ' 35

חגיגה כז, א – פתח במזבח וסיים בשולחן וכו' שולחנו של אדם מכפר עליו – )כשלוקח לעצמו 

לפי השיעור הראוי( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' עד

חגיגה כז, א – פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהם – )כלומר לכלותם, מפני קדושת 

נפשם הקדושה העומדת לעולם למעלה מעשיהם( – ביאור הראי"ה, עמ' רעו

♦ יבמות ♦
יבמות ט, א – ]רבי אמר על לוי[ כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדו – )טעם לשבח על מה שאמר 

ביטוי חריף זה( – חבש פאר, דרוש ה, עמ' סה-סו

יבמות יד, א – בית שמאי מחדדי טפי – עיין דברינו על בבא מציעא נט ע"ב "אחרי רבים להטות", 

וכן דברינו על עירובין יג ע"ב

יבמות יד, א – אין משגיחין בבת קול – )גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע( – אגרות-ב תסז )קא( 

תרצ )רצה(; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נ ]עוד עיין דברינו על תמורה טז ע"א "לא בשמים היא"[

יבמות טז, ב – נער הייתי גם זקנתי, מאן אמריה? וכו' שר העולם אמרו – מאורות הראי"ה, שבת 

קודש, עמ' מז

יבמות כ, א – כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש – פנקסי הראיה, ח"ג עמ' קמח

יבמות כא, א – ]שלמה[ איזן וחקר תקן משלים הרבה וכו' היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה 

אזנים עד שבא שלמה ותקן לה אזנים – )לימד אותנו מדות טובות, והם ה כנה והכשרה לתורה כי 

אין דעת מתדבקת באדם אם אין מדותיו ישרות( – פנקסי ראיה ח"ג עמ' קסב-קסג  

יבמות מה, ב - שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך - )כי 

השלטון בישראל מקרב פנימיות החיים הוא נובע. אבל בחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה 

דוקא מבחוץ, "יפיפותו של יפת באהלי שם"( – אורות קנב )ב(

יבמות סא, א – אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם – מדבר שור, סוף 

דרוש יד, עמ' קכה-קכו; וסוף דרוש כח, עמ' רסד; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' יח-יט; מאמרי 

ראי"ה, עמ' 493

יבמות סב, א – אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף – מדבר שור, דרוש ח, עמ' סו; 
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מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צז

יבמות סב, ב – נשא אדם אשה בילדותו, ישא שה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים 

בזקנותו – )"מצות פריה ורביה מורה על ההכרה האמתית שהעולם נוצר לתכלית טובה והגונה 

ומעולה, על כן ראוי להרבותו וליישבו. ולהוציא מדעת הכופרים המתקשרים אל הרע והמקרה, 

שהם מצטערים על המציאות"( – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כד; קבצים מכת"י-ב עמ' לב, פסקא 

כא

יבמות סג, א – מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה - )ענינה על השיתוף בכלל החיים, כי סוף 

כל סוף יכסוף האדם לשלימות המוסר ויתבע מעצמו רגש אחווה לכל היצורים כולם. ודוגמא לזה, 

שביתת בהמתו בשבת( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 93 

יבמות סג ע”א - שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו - )האדם הכיר בנתוקו מגבול 

שאר בעלי החיים, וזאת במטרה שלא יטעה להיות כמותם אלא ישתלם באנושיותו( – לנבוכי הדור 

68 )י, "לנתק את פתיל החיבור שבין האדם לבעלי חיים"(; פנקסי ראיה ח"ב עמ' מט 

יבמות סג, א – כל אדם שאין לו קרקע, אינו אדם – )"המשפט הזה מתגלה הוא ביותר במובן 

האומה בכללה" עכ"ל. כלומר עם ישראל בלי קרקע לאומית, גם כן אינו בשלימותו( – עץ הדר, 

תחילת הספר, תחילת ראש אמיר ]עוד כתב: "הגלות, מהו עיקר צרתה? התלישות. איום מאד 

הדבר שהאדם מרגיש וכו' מתנודד, פורח באויר. עמדתו על הבסיס הטבעי אינה עמדה כלל, מפני 

שאין הקרקע שלו. כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. זאת היא הצרה, צרת הדורות של ישראל, 

מאז גלה מארצו, מאז נדד בגוים"  - מאמרי הראי"ה, עמ' 161 ועוד על מעלת העיסוק בחקלאות, 

עיין שם עמ' 179-180 ד"ה והלאה, 183[

יבמות סג, א – עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע - )החיים הטבעיים היפים ונעימים 

ישובו להדרת טהרתם הטבעית( – עין איה, בכורים פסקא לד; אוצרות הראי"ה, ח"ב 100 

יבמות סג, א – עתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע – )לעתיד יהיו מבוררים בחוש, ולא 

יצטרכו להפעיל השכל בהשגתם, אלא ישתמשו עם השכל לדברים יותר גדולים, יותר עליונים( – 

פנקסי הראי"ה, ח"ג עמ' כה; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רעב; מאורות הראי"ה, שבת קודש, 

עמ' ריח-ריט

יבמות סג, א – אין לך אומנות פחותה מן הקרקע - )יישוב הסתירה, אם חז"ל שבחו עבודת 

קרקע או זלזלו בה?( – עץ הדר, מהד' שנת תרס"ז עמ' ד-ה; מהד' מכון רצי"ה עמ' ג-ד

יבמות סג, א – אין לך אומנות פחותה מן הקרקע – )"מתיחשת היא הקרקע לשארי אומניות 

התולדות  על  ההשפעה  ממנה  תסולק  ואם  וכו'  האילן.  של  הענפים  אל  השורש  יחש  כדמות 

המסתעפות, הרי היא אומנות פחותה. ובזה מיושבת קושית התוספות ד"ה שאין לך אומנות( – 

עץ הדר, תחילת הספר, תחילת ראש אמיר
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יבמות סג, ב – במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה הכי מצא או מוצא - עין איה, ברכות 

פ"א פסקא צד

יבמות סג, ב – אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף – מדבר שור, דרוש ח, עמ' סו

יבמות סד, א – נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר, מהפך התבואה ממקום למקום, מהפכת מדותיו 

של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות – אורות הקדש ח"ג מח; שמונה קבצים קו"ב רטו

יבמות סה, ב – כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע – עין 

איה, ברכות פ"ט פסקא צג

יבמות עו, ב – בן מי זה הנער )אם מצאצאי פרץ או מזרח( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, 

עמ' ר

יבמות עט, א – ג' מדות רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, והשפעת שבת, כבוד אב ואם, ודינין – 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 172-173; מאורות הראי"ה, מ-מא

יבמות צז, א – ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו, שפתיו דובבות – )ב' בחינות יש בזה( – הסכמות 

הראי"ה עמ' סט-ע

יבמות קט, ב – רע ירוע כי ערב זר וכו' למקבלי גרים – )מתי לקבל גרים ומתי לא( – מאמרי 

הראי"ה, עמ' 200-201 

יבמות קט, ב – יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו )אם אינו עושה כראוי למען 

וגיהנם פתוחה לו מתחתיו )אם אינו עושה כראוי למען צרכיהם  מחסורם הגשמי של הבריות( 

הרוחניים( – ביאורי הראי"ה, עמ' תמג

יבמות קיח, ב -  טב למיתב ט"ן דו, מלמיתב ארמלו – )ט"ן ראשי תיבות טבע-נס, צריכים את 

שניהם כדי לבנות את א"י ויש להשתמש בכל דרכי ההזדמנויות, ולא לסמוך על נס לבד( – פנקסי 

ראיה ח"א עמ' שעח; קבצים כת"י-א עמ' ר 

יבמות קכב, ב – תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם - )אלו ת"ח האמתיים הנלחמים נגד כל 

פירוד בכללות כנסת ישראל, כי אין להפריד את האומה האחדיית ולהוציא ממנה את הרשעים, 

אלו הנקראים "זרע בהמה" - חולין ה, ב(  - אורות עד-עה )כא(; שמונה קבצים קו"ב רפד 

♦ כתובות ♦
כתובות ה, א – גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ – מדבר שור, דרש ה, עמ' מט-נ 

]עוד עיין: מאמרי הראי"ה עמ' 478[



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 236

כתובות ה, א – מקדש נבנה בשתי ידיים – )כלומר גם מדת הגבורה והדין נכללת בו, כאשר מוכח 

לכל כי היא נכללת בחסד ה' על העולם( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קפח )הדרשה מתחילה בעמ' 

קפו(

כתובות ז, ב – אפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים - עין איה, ברכות פ"ז פסקא מח; 

מדבר שור, סוף דרוש ה, עמ' נא; דרוש ל"ח, עמ' שנז

כתובות ח, א – ]ז' ברכות[ אשר יצראת האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו וכו' – עולת ראיה, 

ח"א עמ' שצב-שצג 

כתובות ט, א – מעשה שהיה )דוד ובת שבע( מפני מה לא אסרוה – )ביאור הלכתי של ההיתר( 

– דעת כהן, סי' ח עמ' יח; ושוב בסי' י, עמ' לב

כתובת יא, א – הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו – )טעם שהתחיל תחילה 

עם גיורת, כדי לא להתחיל בפורענותא. וטעם בסיפא שהתחיל הסדר עם "נפדו" כדי להתחיל 

במצוה( – בשמן רענן-ב, עמ' נז

כתובות סז, ב - נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים – )מדוע 

אמרו ניב "נוח" ולא "חייב"? ובירור אם זה דין כפשוטו או מליצה מוסרית( – עין איה, ברכות פ"ו 

פסקא מז; ביאורי הראי"ה עמ' רנג-רנד

כתובות עה, א – אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה – )"רעיונותיו מזדככים מיסוד אוירא דא"י 

החופף על כל מי שמצפה לראותה. 'שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה' )ישעיה סו, י( עכ"ל 

ראי"ה. כלומר כל האוהבים אותה אפילו אינם נמצאים בה( - אורות דף י )פסקא ד(

כתובות עה, א  - וחד מינייהו עדיף כתרי מינן – )"כי התורה בהכרתה הפנימית ראוי שתהיה 

ניכרת לאמיתתה רק בארץ ישראל, מפני ששם היא ראויה להתקיים כצורתה בכל פרטיה. אבל 

בחו"ל לעומת א"י כל קיום התורה והמצוות הוא רק בערך ציּונים"( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא 

יג ]ואינו מזכיר מאמר זה של כתובות[

כתובות פד, א – אין מרחמין בדין – )בירור יישוב קיום פסוק "ודל לא תהדר בריבו" מול הנאמר 

בירושלמי כתובות פ"ט ה"ז( – טוב רואי, עמ' רנב-רנג, מתוך כת"י

כתובות קג, ב – שמע מינה נח נפשיה דרבי אפס ויתיב ר' חנינא ברישא וכו' – עין איה, שבת 

פ"ו פסקאות ד-ו

כתובות קד, א – עליונים מבקשים את רבי – )אמתו של רבי הבינה כי לפי מחלתו של רבי כבר לא 

יוכל לפעול לטובת הדור, וגם לא ללמדם תורה. אבל נפשות הצדיקים שבעולם העליון וגם מלאכי 

השרת, רוצים הם ליהנות מאור הצדיק( – מדבר שור, דרש ל"ו, עמ' שלב

כתובות קד, א – כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ידקר בחרב – )כי יש סגולה במציאותו של צדיק 
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בדורו, למרות שמפני יסוריו אינו יכול להנהיג או ללמד, קדושתו שומרת על הדור( – מדבר שור, 

דרוש ל"ו, עמ' שלב, שלד-שלו

כתובות קד, א – אמרו לי רבנן לבר קפרא זיל עיין וכו' קרעיה ללבושיה וכו' אראלים ומצוקים 

אחזו בארון הקודש – )דלא כמו אמתיה דרבי, לימד בר קפרא שיש לנו תועלת במציאותו של 

הצדיק בינינו, אפילו אם אינו מלמד ואינו עושה פעולות( – מדבר שור, דרש ל"ו, עמ' שלג

כתובות קו, א – כד קמו רבנן ממתיבתא דרב הונא ונפשו גלימייהו – )על תורה עם דרך ארץ( – 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' קנב-קנד

כתובות קו, א – כד קמו רבנן ממתיבתא דרב הונא ונפשו גלימייהו – )חשיבות לימוד סוד( - 

פנקסי ראיה ח"ג עמ' קמב

כתובות קי, ב – הדר  בא"י דומה כמי שיש לו אלוה – )כח משובח של הדמיון שיש בא"י( – 

פנקסי-א עמ' קפג; פנקס יג, עמ' טו; קבצים מכת"י-א עמ' פד 

כתובות קי, ב – העולה מבבל לא"י עובר בעשה – )יסוד התמימות והחסידות היא ששלימותו של 

אדם יחידי לא יתפוש מקום לעומת החשק לשלימות הכלל. וסבר ר' יהודה שאין ליחיד לדרוש 

שלימותו כל עוד עם ישראל לא זכו לשלימותם. אבל לא כמהו סברו כל צדיקי הדורות( - עין 

איה, ברכות פ"ג פסקא נא

כתובות קיא, א – ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בי חוזאה וכו' ברוך המקום שהרגו, והוא ירד 

אחריו? – )אפילו לצאת לחו"ל על דעת לחזור לא"י, אסור. ומותר לצאת כדי לקיים חלק מהמצוות, 

ולא לכולן, כמפורט ברמב"ם( – משפט כהן, סי' קמז

כתובות קיא, א – אפילו שפחה כנענית שבא"י מובטח לה שהיא בת העולם הבא - )אפילו על 

רשעים מגינה זכות ארץ ישראל( – אגרות-ב תקנה )קצד(

כתובות קיא, ב - ִהָדֵבק בחכמים ובתלמידיהם - )בימינו זה לא כ"כ שייך בגוף, כי אם ע"י לימוד 

ספריהם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 71

כתובות קיא, ב – איקלע לבני ברק – )במעשה בהגדה של פסח, שהיו החכמים מסובים בבני 

ברק, כשהיו בבני ברק הכירו יותר מעלת ארץ ישראל והרבו לספר בטובת ה'( – עולת ראיה, 

ח"ב עמ' רסט

♦ נדרים ♦
נדרים ב, א - )ענין הנדרים( – אורות האמונה 111-112 ]69[; שמונה קבצים, קו"ז פז
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נדרים ח, א – נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לו – )הנידוי בחלום מורה שיש לאדם טינא 

מסותרת בנפשו. מוסר כליותיו פועל עליו פעולתו, ומן השמים נתנו לו אות להנצל מפח מוקשים( 

– מאמרי הראי"ה, עמ' 250

נדרים כא, ב – אין פותחין בחרטה )עיין שם ר"ן ד"ה אילו היו עשרה, וכן שו"ע יו"ד סי' רכח 

סעיף ז( – ההבדל הרעיוני מה בין התרת נדרים ע"י חרטה או ע"י פתח( – פנקסי ראי"ה א עמ' 

קע; פנקס יג עמ' ו; קבצים כת"י-א עמ' עז

נדרים לא, א – ועושה חסד לאלפים, לאוהבי, לאלף דור, ליראיו - )ההבדל ביניהם( – אגרות-א 

רפג )שכ(

נדרים לב, א – בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים, אחזתו רעדה וכו' – 

עולת ראיה, ח"א עמ' שצו-שצז; ]פירוש אחר[ פניני הראיה, עמ' 432-436

נדרים לב, א – מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים רד"ו שנה – פנקסי הראיה 

ח"ג עמ' רפג; מאורות הראיה, הגדה של פסח  )מהד' תשנ"ד( עמ' עב; פניני הראיה עמ' 128

נדרים לז, א – למדתי אתכם חוקים וכו' מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם )טעם לזה( – אוצרות 

הראי"ה, ח"ב 187

נדרים לח, א – משה נהג טובת עין ונתנה לישראל, פלפולא בעלמא – אוצרות הראי"ה, ח"ב 

186 ,180

נדרים לח, א – אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו – עיין עין איה, שבת 

פ"י פסקאות ח-יא

נדרים מ, א – שכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה - )יש ב' בחינות בביקור חולים. או שלבו 

מצטער בצרתו של חברו, או מצד הקדושה של אהבת הטוב. ובזה מחולקים דרכיהם של האומות 

ושל ישראל. ולכן בישראל שכינה למעלה מראשו של החולה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 191; עוד 

עיין עין איה, שבת פ"א פסקאות נ-נא

נדרים נ, ב – יומא דמחייך ביה רבי – )מדוע טרח בר קפרא להביא את רבי לידי חיוך( – פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' עו

נדרים סב, א – עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם – )הגדרת לימוד תורה לשמה( – פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' ע; אורות התורה פ"ב פסקא ז; פרק ט פסקא י; מאמרי הראי"ה סוף עמ' תכז; 

ח' קבצים קו"ב פסקא ג

נדרים פא, א – שאין מברכין בתורה תחילה – )ההליכה בתורה היא ההקפה הכללית עם הסקירה 

על פעולת התורה לעתיד לפי מהלך הזמנים והתעלות הנפשות. וכשהשקפה כזאת נסקרת יפה 

היא מרוממת את הנפש עד שמכירים גדולתה של מתנה טובה של חמדה גנוזה זאת של התורה, 
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וכו' כי אם על היסוד הנצחי  זה של עכשיו  ומברכים עליה לא בשביל הענין הפרטי של עסק 

המקיף את התעודה בכללה. שעל זה אמרו חכמים 'שלא ברכו בתורה תחילה'( – לנבוכי הדור, 

עמ' 253 )סוף נא(

נדרים פא, א – שאין מברכין בתורה תחילה – )בלימוד תורה יש ב' תועליות. ]א[ סגולת קדושת 

התורה, ]ב[ הרחבת הידיעות כיצד עלינו לנהוג. כיון שהראשון הוא העיקר, מברכים עת שנגשים 

ביאורי  לט;  פסקא  פ"ג  ברכות  איה,  עין   – הידיעה(  את  אז  הלימוד שהשיג  אחרי  ולא  ללמוד, 

הראי"ה עמ' תקז-תקח  

נדרים פא, א – על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילה – )טעם ע"פ סוד( - פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' קמג-קמד 

נדרים פא, א – מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן וכו' ]מפני[ שאין מברכין בתורה 

תחילה – )יש ב' כוונות בלימוד תורה. ]א[ למען קדושתה, ובזה ילמוד האדם גם במה שאינו נוגע 

למעשה. ]ב[ כהכנה לקיום המצוות בפועל, ובזה יעדיף ללמוד מה שנוגע למעשה. כיון שהם לא 

החשיבו את האופן הראשון, אלא חשבו כי התורה רק כהכנה לפעולות, לא ברכו עליה. ואילו 

היתה קדושת התורה דבוקה בלומדיה היו מורישם אותה לבניהם, כנאמר בעדיות פ"ב מ"ט. אבל 

]והוא מוחשי[  זאת כקנין בלבד, לא הורישו אותה לצאצאיהם, כי רק דבר שבעצם  כיון שראו 

אפשר להוריש(. לכן אין הבן ת"ח( – נשמה של שבת, עמ' 74-75 שמועות ראיה, ויקהל )תרצ"א(; 

פניני הראיה, עמ' 195 ]עוד עיין דברינו על בבא מציעא פה ע"ב[

♦ נזיר ♦
נזיר כג, ב – שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות – )"נראים 

הדברים דשכר בעוה"ב להיות לרצון לפני השי"ת אין לו למי שאינו נתכוין לשם שמים, אבל 

בעולם הזה יש לו שכרו. מכל מקום י"ל דהיתה לו מחשבה לשם ה' אלא שרצה להפיק זממו הרע, 

ומתוך פסול-מחשבה זו אמרו דבר גדול הוא המעשה אע"פ שאינה במחשבה נכונה. אבל כשאינו 

מכוין לשם ה' שיהיה לו נחת רוח, אין לו שכר כלל"( – מצוות ראי"ה, או"ח א סעיף א דף ד ע"ב; 

טוב רואי, סוטה, עמ' קז-קח

נזיר סו, ב – גדול העונה אמן יותר מן המברך – )כי אף שאנו מכירים טובתו של הקב"ה מצד 

הנאתנו, ובפרט קדושת המצוות, אבל עיקר המבוקש הוא חפץ הלב מפני שזהו רצונו ית', ולא 

יערך שום כונה מול גדולה זו. והנה מהברכה אין היכר כי אולי הוא רק מטעם הכרת טובה. אבל 

השבח הכללי הוא מצד העונה אמן, וזו היא גבורה יותר מאשר נטיית הרצון שמצד המוסר בלבד( 

- מוסר אביך, פ"ב פסקא ה, עמ' לד
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נזיר סו, ב – תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם - )אלו ת"ח האמתיים הנלחמים נגד כל פירוד 

בכללות כנסת ישראל, כי אין להפריד את האומה האחדיית ולהוציא ממנה את הרשעים, אלו 

הנקראים "זרע בהמה" - חולין ה, ב(  - אורות עד-עה )כא(; שמונה קבצים קו"ב רפד 

♦ סוטה ♦
סוטה ב, א – שכל הרואה סוטה בקלקולה – )אם זה חובה גם לכל הרואה בבושתה( – טוב ראיה; 

טוב רואי, סוטה עמ' טז

סוטה ב, א - למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה – )יש קשר השפעה בין כל האנשים זה לזה, 

אפילו הרחוקים זה מזה( - עין איה, ברכות פ"ט פסקא שיז

סוטה ב, א – זיווג ראשון, זיווג שני, קשה לזווגן כקריעת ים סוף – פנקסי הראיה, ח"ג עמ' קלו-

קלח

סוטה ד, ב – ואי בעית אימא סוד ה' ליראיו – )כיצד אפשר לפסוק הלכה ע"פ ידיעה בסודות?( 

– טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' כו-כז

סוטה ד, ב – כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם – )עונש זה הוא אם מזלזל תמיד. אבל 

באיסור דאורייתא נענש אפילו על זלזול פעם אחת( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' כח-כט

סוטה ה, א – הקיצו ורננו שוכני עפר, מי שנעשה שכן לעפר בחייו – )אע"פ שקשה בעולם הזה 

לקדש את הגו ולהיות בעל הבית עליו, אבל כיון שלא נגרר כולו אחריו כפשוטו, אדם זה כמו 

שכיר בבית המשלם שכירות ביתו, גם כן יקיץ לתחיית המתים( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' 

ס

סוטה ה, א – ואת דכא ושפל רוח, חד אמר אתי דכא, וחד אמר אני את דכא – )ביאור שני 

הפירושים( – מדבר שור, דרוש ד, עמ' לג-לד; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' מז-מט; ביאורי 

הראי"ה, עמ' רג; מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רמו 

סוטה ה, א – אני את דכא – )הצד המרומם את האדם ע"י השפלתו הגמורה( – עולת ראיה ח"א 

עמ' רח ד"ה הבו; מאורות הראי"ה, שבועות, לינת הצדק, עמ' מז

סוטה ה, א – כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה )כי מחשבות האדם על גדולת 

עצמו מאפילים על ההכרה של גדולת הבורא, והוא כעושה עצמו עבודה זרה( – אורות הקדש ח"ד 

תעג; שמונה קבצים קו"א תתפו

סוטה ה, א – ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית )גאות ת"ח היא לפי מדת הענוה שלו( 

– אורות הקדש ח"ד עמ' תפג; שמונה קבצים קו"ז קכו ועיין עוד קו"א תתמד; אוצרות הראי"ה 
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ח"ג עמ' 203, 206  

סוטה ט, א – אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחה – עין איה, שבת פ"א פסקא כב

סוטה ט, א – אין הקב"ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחה – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' 

מ-מא )ובדברי התוספות ד"ה לא הכיתי לאומה(

סוטה ט, ב – תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' מא-מג

סוטה ט, ב – הוא איוה לדבר טמא, לפיכך נתלו חייו בדבר טמא – )לחי החמור היה דבר כיעור 

ולא איסור ממש, שהרי נעשה ע"י נס( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' מד-מה

סוטה י, א – מפני מה נענש אסא? מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים – אגרות-ג אגרת תתי 

)פח-צב(

סוטה י, ב - נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים – )מדוע 

אמרו ניב "נוח" ולא "חייב"? ובירור אם זה חיוב כפשוטו או מליצה מוסרית והוא רשות( – עין 

איה, ברכות פ"ו פסקא מז; ביאורי הראי"ה עמ' רנג-רנד; טוב ראיה; טוב רואי, סוטה, עמ' נ ד"ה 

תוספות 

סוטה י, ב - נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים – )ביאור 

הלכתי, שמא היה לה רק ספק פקוח נפש( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' מט-נ

סוטה י, ב – דוד העלה את אבשלום מכל מדורי גיהנם – )מפני שאופי האב נמצא בבן, ניצוץ הטוב 

המצטבר מדור לדור, וע"י תפילה שלימה( - אגרות-א רפג )שכא(

סוטה יא, א – ולעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענות – )יש שואלים הרי אצל המרגלים נענשו 

שנה מול כל יום, הרי בפורעניות נענשו יותר? והמענה על כך( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' 

נד

סוטה יא, ב – וראיתם על האבנים – )אם ציוה פרעה להמית הילדים בעודם במעי אמם, או מיד 

בהיוולדם( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' נד-נה

סוטה יא, ב – כאשר דיבר אליהם, מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעו, ותחיין את הילד – 

)מה קשר רישא דקרא לסיפא דקרא( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' נה

סוטה יב, א – נשים צדקניות לא היו בפיתקה של חוה – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 104; טוב 

רואי, סוטה עמ' נו

סוטה יב, א – מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר מגופן – )למרות שהיה גומא כי הוא נקנה 

בזול, תקנו אותו ע"י טירחא מרובה כדי לחזק את התבה. אבל לא היתה בזה סכנה לילד( – טוב 

ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' נז
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סוטה יג, ב – כל העושה דבר ולא גומרו  - )גרוע הוא ממי שלא התחיל כלל( – עץ הדר, סי' טז 

)מהד' מכון ע"ש רצי"ה קוק, עמ' פח(

סוטה יג, ב – לפום גמלא שיחנא – )מדוע נענש משה על סטיה, במדה גדושה שלא כמו שאר 

הברואים? אלא הוא היה גדול מאד והבין ערך התורה מצד "אין סוף" ולכן תובעים ממנו יותר( – 

טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' נח-נט

סוטה יג, ב – סימן תוך סימן ואפילו הכי ולא ידע איש את קבורתו )של משה( – )אי אפשר 

שתושג לאדם תכליתו של ההעלם הנורא הזה. אבל ההעלם צריך הוא לעולם, כדי ליתן מקום לכל 

הנסיונות והצירופים של הגליות. והשי"ת אדון כל המעשים יודע כמה טובה תבוא לעולם מהעלם 

האורה. ולכן קבורתו של משה לא היתה ע"י בני אדם, כדי להוסיף העלם. והעלם זה יביא בסוף 

לביעור כל אמונות ההבל והעמדת כל העולם כולו על יסוד האמת( – עולת ראיה, ח"א קעז-קעח; 

ביאורי הראי"ה עמ' שפו-שפז

סוטה יד, א – מפני מה נקבר משה אצל בית פעור – )נימוקים סודיים לזה( – ביאורי הראי"ה, 

עמ' תס

סוטה כ, א – המלמד את בתו תורה – )כי עיקר כוחה הוא ע"פ רגש, והם חיים טבעיים טהורים. 

תגבורת שכל מטשטש בה יסוד זה( – פנקסי-א עמ' קנה-קנו; קבצים כת"י-א עמ' סג 

סוטה כא, א – מאי פרשת דרכים? זה ת"ח ויום המיתה – עולת ראיה ח"א עמ' תכה

סוטה כא, א – עבירה מכבה מצוה – )פירושו כשיש יסורין הראוים לבוא על אדם שעבר עבירה, 

ויש לו מצוה המגינה מהיסורין, בכל זאת עבירה שעבר תכבה את המצוה, ויתייסר( – טוב ראיה; 

טוב רואי, סוטה עמ' סט

סוטה כא, ב – זה המכריע אחרים בארחותיו – )פירושו שאע"פ שיש לו לאדם לבחור לעצמו 

לקיים מנהגי חסידות, אבל אי אפשר לשים דברים אלו חק וחובה לכל( – טוב ראיה; טוב רואי, 

עמ' עב

סוטה כב, א – כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך? אלא נעשית 

לו כהיתר- )מדוע לא אמר תחילה בפשטות "נעשית לו כהיתר"( – טוב ראיה, סוטה, על סוטה ט 

ע"ב; טוב רואי, סוטה סי' כה, עמ' מב-מג; טוב רואי, קידושין עמ' פט

סוטה כב, ב – פרוש, מה חובתי ואעשנה – )"הרגש הדתי" שבא לבדו תחת האידיאה האלהית, 

הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם עשר מעלות בשפל. חדל הששון 

הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה המשוה את רגלי האדם כאילות וכו' ויבוא סגנון של 

פרושיות, של 'מה חובתי ואעשנה' בעבדות קטנה מלאה זועה ורפיון(- אורות עמ' קיד

סוטה כו, א - )ביאור הפלוגתא אם היתה עקרה נפקדת או אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח( 
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– עין איה, ברכות פ"ה פסקא כח

סוטה ל, ב – מפי עוללים וינקים – מדבר שור, דרוש ה, עמ' נא

סוטה ל, ב – אפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים - עין איה, ברכות פ"ז פסקא מח; 

מדבר שור, סוף דרוש ה, עמ' נא; ושם דרוש ל"ח עמ' שנז 

סוטה לב, א – וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון – )אין למדין דורות משעה, כי אז 

הוכשר העולם בעת יציאת מצרים ומתן תורה( – אגרות-א צ )קג(

סוטה לב, א – באר היטב, בשבעים לשון ]עיין להלן סוטה לו, א[

סוטה לד, א – אם אתם עושים כן מוטב, ואם לאו באים מים ושוטפים אתכם – )צ"ע מה תועיל 

כוונתם? הרי זה אונס וכפיה? וצ"ל שכבר קבלו עליהם כך בימי משה, ועכשיו דומה לדין "כופין 

אותו עד שיאמר רוצה אני"( – טוב ראיה, סוטה ל"ד; טוב רואי, סוטה עמ' צ

סוטה לה, א – כי חזק הוא ממנו. אל תיקרי 'ממנו' אלא 'ממנו'. כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול 

להוציא כליו משם – )טענו כי כיון שהקב"ה מסר בחירה חופשית בידי האדם, וה' סילק רשותו 

מהם, מרוב שפע חלב ודבש בא"י יתקלקלו בני ישראל. אבל שקר הדבר, כי ביד ה' להשיב לבות 

שובבים( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רכא; חבש פאר, דרש א, עמ' נג

סוטה לה, א – כי חזק הוא ממנו. אל תיקרי 'ממנו' אלא 'ממנו'. כביכול אפילו בעל הבית אינו 

יכול להוציא כליו משם – )סברו המרגלים כי מרוב שפע החומריות יחלש השכל. אבל האמת היא:

“מעלת ארץ ישראל היא שיעלו בה ישראל לעבודה רמה כל כך, עד שכל מה שיתוסף להם ברכה 

בעניני העולם כן יוסיפו כבוד בנפשם ברוממות מעלה וקדושת אמונה ואהבת ד’ באמת. ולתכלית 

זה אמרה תורתנו הקדושה תמיד עניני היעודים על טובות העולם הזה, אף על פי שהן נבזות 

ופחותות אצל כל בר דעת מצד עצמם, אבל באמת הכל מיוסד על זה הסוד הגדול, שאין פחיתות 

כלל לשלמות החומר, אדרבה מעלה היא. אלא שעל ידי חלישות השכל תהיה במקרה ָׁשָבה לענין 

רע. אבל כשתהיה קדושת השכל ברוממות תכליתה אז זהו תקפו וגבורתו ותפארתו, כשיהיה לו 

כל טוב עולמי, ועל ידו יחרץ בעניניו לגדל ולרומם עניני הקדושה העליונה למען כבוד שם ד’ 

יסדה הקדוש-ברוך-הוא בתכלית הטוב לעניני  זה כיון שעל כל פנים ארץ ישראל  יתברך. לפי 

הגוף: “ארץ זבת חלב ודבש”, אם כן יש ח”ו סכנה שיתחזק הגוף ועל ידו יחלש השכל כיון שיהיה 

מעורב בגוף, על כן הקדים הקדוש-ברוך-הוא מצות תפלין לכניסת הארץ”( – חבש פאר, פרק טז, 

עמ’ נב; טוב רואי, סוטה, עמ’ צא

סוטה לה, א – נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחר. נשא הארון ונושאיו ועבר 

– )בא להורות שיש ב' אופני נסים. או בשינוי הטבע, או שבכל זאת איננו משנה את הטבע. והשני 

עדיף יותר. בני ישראל שבדרגא פחותה עברו בשינוי הטבע. והכהנים הקדושים יותר, מצד קדושת 
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הארון, עברו בלי לשנות את הטבע( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' צב

סוטה לה, א – )נענש דוד על שהגדיר התורה "זמירות היו לי חוקיך"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' 

כב-כג

סוטה לה, א – עוזא, שעשה צרכיו בפניו – )נראה שהיה באופן של סכנה, ומן הדין מותר לו. 

אבל מפני חילול השם הקפיד הקב"ה עם חסידיו כחוט השערה. מפני אחיזה בארון מצא בעל חוב 

מקום לגבות את חובו( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' צב-צג

סוטה לה, ב – ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבר שחת שהיה להם ללמוד ולא למדו – )ההבדל 

בין תביעה זו לבין מאמר חז"ל שהקב"ה החזיר על כל אומה ואומה )ע"ז ב ע"ב(. שם מדובר על 

המצוות וכאן מדובר על הדיעות האמתיות והמדות הישרות( – טוב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' צג

סוטה לו, א – צירעה וכו' וסימתה עיניהם מלמעלה וסירסתן מלמטה – )עקיצת הצירה פעלה על 

המוח, ומשם לקו עיניהם וגם אברי הזרע( – טב ראיה; טוב רואי, סוטה עמ' צג-צד

סוטה לו, ב – זרעיה דיוסף לא שלטה ביה עינא בישא וכו' בן פורת יוסף וכו' וידגו לרוב - עין 

איה, ברכות פ"ט סוף פסקא סב

סוטה לו, ב – בא גבריאל ולימדו ]ליוסף[ שבעים לשון - )בכחו של יוסף לעורר את הקודש שבכל 

לשון( )ומשה כתב על הלוחות בשבעים לשון, מצא את הערך הטוב האמתי שבכל לשון( – אורות 

סח )טז(; שמונה קבצים, קו"א תתפז; שמועות-ב 174

סוטה לו, ב – שפת לא ידעתי אשמע – מאורות ראיה, חנוכה, פד; מדבר שור, דרוש יט, עמ' קפג; 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' רנד-רנו ]והיא מהדורה שונה מהאחרות[

סוטה לז, ב – )ענין ערבות שקבלו ישראל זה על זה הוא כדי שיראו לתקן איש את חבירו( – 

מאמרי הראי"ה, עמ' 427

סוטה לח, א – במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן, ובמקדש על גבי ראשיהן – )יש 

כאן רמז למושג של הכרה עליונה במושג אלהות, המרומם מכל ברכה וביטוי. ובזה  הוא מזכיר 

את השם ביראה, בשמחה ובאהבה( – פנקסי-א עמ' רפב; פנקס י"ג עמ' פה-פו; קבצים מכת"י-א 

עמ' קמו

סוטה לח, א – בנשיאות כפים – )כי בזה מורה הכהן שגם כל פעולותיו מוקדשות הן לטובת הכלל 

בחייהם הגופניים ]כלומר ע"י מעשה ידיו[. ופורס אצבעותיו להורות שצריך לאהוב כל פרט ופרט 

בישראל, כל אדם בפני עצמו – עין איה, ברכות פ"ה פסקא עד; עיין פרק ט פסקא נג "צריכה 

לפריסת ידים" 

סוטה לח, ב – עבודה קודמת לנשיאת כפים  שנאמר "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד 

מעשות החטאת" – )רעיון שבדבר( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רצד-רצו;אוצרות הראיה ח"ב עמ' 
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סוטה מ, ב – לפי שאין עונין אמן במקדש – )המקדש מתוכן על שם העתיד, עולם השלם. מתוך 

כך הברזל פוסל בו ]כי אז לא יהיו מלחמות[. ולכן היו צריכים לדרשה מיוחדת לעשות הבדלה בין 

גברים ונשים במקדש, כי בעתיד לא יהיה חטא, שטן ופגע רע והמקדש הוא על שם העתיד. מה 

ענין של "גדול העונה אמן יותר מן המברך"? ]ברכות נג, ב[ כלומר ההסכמה לטוב ואמת המתגלה 

ע"י חברו. אבל לעתיד "לא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, כי כולם ידעו אותו מקטנם ועד 

גדולם" ]ירמיה לא, לג[ על כן אין מקום לעניית "אמן". כי מתוך ידיעה עצמית נותן כל אחד תהלה 

"ברוך עדי עד שם תהלתו". ואמנם בגבולין יש הסתרה ואומרים שם ה' רק בכינוי. אבל בבית 

המקדש שהוא מכוון מול מקדש של מעלה, אומרים השם ככתבו, ואין מקום לענות "אמן"( – טוב 

ראיה; טוב רואי, תענית עמ' צו-צז

סוטה מד, א – ר' יוסי הגלילי אומר 'הירא ורך הלבב' זהו המתירא מעבירות שבידו – )נשאלה 

שאלה, מה דינו אם חזר בתשובה על עונותיו? הרב מציע כי אם עדיין מתירא מהעוונות, סימן 

שלא שב בשלימות. כדאמרינן "חטאה את" )ברכות ס ע"א( ואם אינו מתירא, אות היא שתשובתו 

נגמרה( – טוב ראיה; טוב רואי, עמ' קג-קד

סוטה מד, ב – מלחמת יהושע לכבש דברי הכל חובה - )כל זמן שהיחיד עומד במערכה בכלל 

הציבור, חל עליו חובת הציבור, דדוחה פקוח נפש( – אגרות-ג תתקמד )רנט(

סוטה מה, א – הריני כבן עזאי בשוקי טבריא – )לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי 

שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה. וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל 

ההיתר בהרחבתו( – מוסר אביך, פרק ג, פסקא ד, עמ' מג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נז

סוטה מו, ב – "ויתקלסו בו ]באלישע[ ויאמרו עלה קרח וכו' מנוערים מן המצוות – )שהיו מזלזלים 

בלימוד פנימיות התורה ועושים עיקר מפלפולי ההלכות( – פנקסי הראיה ח"געמ' קלט-קמא

סוטה מז, א – שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות – )"נראים 

הדברים דשכר בעוה"ב להיות לרצון לפני השי"ת אין לו למי שאינו נתכוין לשם שמים, אבל 

בעולם הזה יש לו שכרו. מכל מקום י"ל דהיתה לו מחשבה לשם ה' אלא שרצה להפיק זממו הרע, 

ומתוך פסול-מחשבה זו אמרו דבר גדול הוא המעשה אע"פ שאינה במחשבה נכונה. אבל כשאינו 

מכוין לשם ה' שיהיה לו נחת רוח, אין לו שכר כלל"( – מצוות ראי"ה, או"ח א סעיף א דף ד ע"ב; 

טוב רואי, סוטה, עמ' קז-קח

סוטה מז, א - אזל זקף לבינתא פלחא וכו' כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל – )זקיפת 

לבינה שהשתחוה לה( אורות האמונה 31 ]11[; שמונה קבצים, קו"ז קכא

סוטה מח, ב – ופסקו אנשי אמנה וכו' מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות 

שהיה בהם שלא האמינו בהקב"ה – 
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פחות  הרבה  כעת  הוא  הלאומית  התחיה  בעבודת  ישראל  אמוני  שלומי  השפעת  של  )“החלק 

מהשיעור שראוי להיות. וע”ז אנחנו יכולים להמליץ את מאמר חז”ל )סוטה מח:( על הפסוק מי 

בז ליום קטנות “מי גרם לצדיקים שיתבזבז שלחנם לעתיד לבוא? קטנות )אמנה( שהיה בהם, 

שלא האמינו בהקב”ה”. וח”ו לומר שצדיקים הם קטני אמנה, אבל לצערנו דוקא על החזון של 

ישועת ישראל בשיבת שבותם לארצנו הקדושה שע”ז נאמר שהיא צריכה להיות הולכת ובאה 

קמעה )ירושלמי, ברכות פ"א ה”א( - ביחס לההכרה של הצעדים הללו שהם הולכים ומתחדשים 

מכל הצדדים. אמונה זו לדאבון לבבנו היתה מצומצמת דוקא אצל הצדיקים בדורותינו, כלומר 

אצל החלק הרחב של כשרי- ישראל לכל ערכיהם”( – מאמרי הראי”ה, עמ’ 483; טוב רואי, סוטה  

עמ’ קט 

פי  דוקא על  ה’  יד  “לגעור בקטני האמנה המגבילים את   – ]עיין אגרות ראיה ח”א עמ’ קמב: 
אותם הציורים הנדמים להם בדמיונם וכו’ כן צריך לצפות לישועה, שהיא אחת מיסודי עבודת ה’, 
שעליה נשאלין ביום הדין )שבת לא, א(, בכל הדרכים. ואין דרך אחד סותר את חברו כלל. עלינו 
לסקל את הדרכים, להסיר בכל כוחנו את הקוצים והחרולים ואבני הנגף שעולים עליהם. אבל 

בעצמותם הכל מוביל אל התכלית” עכ”ל[.

סוטה מט, ב – בעקבות משיחא חוצפא יסגא – טוב רואי, סוטה עמ' קיב-קטז )מביא שמונה 

אורות  קמ;  קח,  קז,  סח,  לה,  ב,  פסקאות  קו"ב  קבצים,  שמונה  והם:  הרב(;  ופירושי  מקורות 

הקודש ח"א עמ' קמח; עקבי הצאן, סוף מאמר "הפחד", עמ' קכ-קכא; אורות, עמ' לד-לה, קנט; 

קבצים כת"י ח"ב עמ' קי

ההפרזה  את  לבטל  כדי  כך  הביא  )הקב"ה   – יסגא  חוצפא  משיחא  בעקבות   – ב  מט,  סוטה 

והקיצניות שהשתרשו במשך הדורות( – פנקסי ראיה ח"א עמ' קנ-קנא; קבצים כת"י-א עמ' ס-סא

סוטה מט, ב – בעקבות משיחא חוצפא יסגא – )כללות האומה בימי גלותה לא התעוררה לאחוז 

במעשים העשויים להחזיר העם לארץ קדשנו, כי היתה מתחזקת בהבטחה שהקב"ה ישיב את 

שבותנו, ובזה הוחלשה ההשתדלות. מה עשה הקב"ה? הגביר את החוצפא, ונתרחקו רבים מעומק 

הדעת והאמונה עד שנחלש רושם דעת ה' בעם ולא היו בוטחים כמקדם. לכן מצד הצרות של 

הגלות התעוררו רבים לבנות שוב את ציון. אבל מצד יראי ה' צריכים לחנך לקדש פעולות הללו, 

להכיר חפץ של הקב"ה. התכלית תבוא ע"י ההתנגדות( – לנבוכי הדור, עמ' 206 )מב(

סוטה מט, ב – בעקבות משיחא חוצפא יסגא – )"הרשעים בעלי פרינציפים, הפושעים להכעיס 

ולא לתאבון וכו' ביותר הן מתגלות באיזה אחרית-ימים, בתקופה שלפני הרת-עולם וכו'. בעיתותי 

גאולה מתגברת החוצפא, וסער מתחולל הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו, חוצפה מחוצפה 

תגדל"( – אורות, זרעונים פ"ג; עמ' קכב

סוטה מט, ב – ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר – )הם חכמי התורה הנותנים גבול לדבריהם, לא 

להיות קיצוני( – פנקסי-א עמ' קנ; קבצים מכת"י-א עמ' סא 
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סוטה מט, ב – וחכמות סופרים תסרח – אורות פב )לח(; שמונה קבצים, קו"ב קסו; ]פירוש אחר[ 

אורות האמונה 38 ]16[; שמונה קבצים קו"א תקסט

סוטה מט, ב – והאמת תהא נעדרת וכו' פני הדור כפני הכלב – אורות לה )יז(; שמונה קבצים, 

קו"ה קפט

סוטה מט, ב – ארור האיש שילמד את בנו חכמת יונית – )אמרו "בנו" ולא אמרו "ארור שילמד" 

הוא עצמו, כי חששו שיתקלקלו בני הנוער. אבל הגזירה היתה נגד "חכמה יוונית" ולא נגד "לשון 

יוונית". ועל זה אמרו "יפת אלהים ליפת וישכון באהלי שם". אין לנו לנטוש את התוכן הלאומי 

ותורני שלנו. רק הסגנון החיצוני אפשר ללמוד מן האומות( – מאמרי הראי"ה, עמ' 476-477 )עיין 

שם ההמשך באריכות(; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' קיז-קכ

סוטה מט, ב – ושלא ילמד את בנו יונית. כשצרו מלכי בית חשמונאי וכו' הורקנוס ואריסטובולס 

וכו' לעז להם בחכמת יונית וכו' העלו להם חזיר – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפב-רפג

סוטה מט, ב – לא תיתני ענוה דאיכא אנא – )בדרך כלל אסור לדבר דיבור של גאוה אע"פ שאינו 

מביא לידי גאוה שבלב. אבל הותר כאן כדי שהתנא לא ְיַלֵמד משנה בטעות( – מוסר אביך, פרק 

ג פסקא ד עמ' מב-מג( ]עוד עיין אגרות-ב אגרת תקנה עמ' קפח[

♦ גיטין ♦
גיטין ז, א – אל תשמח ישראל אל גיל כעמים – )מפני מצב העגום של כלל ישראל בגלות( – 

פנקסי-א עמ' קד; קבצים מכת"י-א עמ' לח

נז, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה – )שמכיר הצד העליון  גיטין 

שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם( – עין איה, שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי הראי"ה, 

עמ' תקמט 

נז, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באהל –  גיטין 

חיים ממוצעים מסודרים.  יושבי הארץ  בני אדם  היא שיחיו  )“התכלית של ההנהגה הקיבוצית 

עבודת  משמרת  על  עומדים  יחידים,  אנשים  צריכים  אמצעים,  לחיים  יגיע  שהכלל  כדי  אמנם 

הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו 

שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. והם 

מקבלים באהבה את העול הזה, אם בעלי נפש הם, ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק 

בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע יצליחו את בני אומתם 

בחיים הממוצעים. כן השרידים אשר ד’ קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה 

המה לאומה הישראלית בכללה”( - עין איה, ברכות פ”ט פסקא שמב
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גיטין נז, ב – מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק - )מדוע הודיעו לנו חז"ל כזאת? אלא עי"ז 

חודרים אנו לעומק החסד שאין לנו להסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא ]=כי יש בו 

איזו ניצוץ של טוב[( – אורות הקדש ח"ג שכו; שמונה קבצים, קו"ג קנח

נז, ב – אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה – )שמכיר הצד העליון  גיטין 

שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם( – עין איה, שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי הראי"ה, 

עמ' תקמט

גיטין ס, ב – דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב - )טעם איסור זה כדי שיצטרכו 

כולם לשמוע ביאורים מפי תלמיד חכם, ויתאגדו כל ישראל יחד ע"י הצטרפותם לתלמיד חכם( 

– אוצרות הראי"ה, ח"ב 175; מאורות הראי"ה, הגדה של פסח, עמ' רא; מדבר שור, דרוש יז, עמ' 

קסא-קסג

גיטין ס, ב – דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב – )כי גורם שהתלמידים אינם הולכים 

אל רבותיהם ללמוד מהם תורה( – אוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 97

גיטין ס, ב – לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה – מדבר שור, דרוש 

יג, עמ' קז-קח; דרוש ל"ד, עמ' שיב-שיג; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רא-רב; מאורות 

הראי"ה, שבת קודש, עמ' רלא

גיטין ס, ב – לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה – )יש לישראל 

תפקיד כפול. גם לחנך לאומות העולם כי אנו "ממלכת כהנים", ובזה יש לנו תורה שבכתב. ויש 

סגולת עם ישראל בפני עצמם שהם גוי קדוש, ובזה יש לנו תורה שבעל פה( – מדבר שור, דרוש 

ל"ד, עמ' שיב-שיג, שטז )והתפקיד הוזכר ג"כ בדרוש ט"ז, עמ' קמז(

♦ קידושין ♦
קידושין כ, א – הריני כבן עזאי בשוקי טבריא – )לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי 

שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה. וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל 

ההיתר בהרחבתו( – מוסר אביך, פרק ג, פסקא ד, עמ' מג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נז

קידושין כ, א – כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך? אלא נעשית 

לו כהיתר- )מדוע לא אמר תחילה בפשטות "נעשית לו כהיתר"( – טוב ראיה, סוטה, על סוטה ט 

ע"ב; טוב רואי, סוטה סי' כה, עמ' מב-מג; טוב רואי, קידושין עמ' פט

קידושין כא, ב – לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע – )אפשר לפרש כי אחרי שהתורה התירה 

אותה, יש לאותו חייל פת בסלו, ואין יצרו טורדו, ולא יעשה כך בפועל( – מדבר שור, תוספת 
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בסוף דרוש ו, עמ' נה; טוב רואי, קידושין עמ' נה

קידושין כא, ב – לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע – )ראוי הדבר שתבוא האנושות לידי הכרה 

שלא נכון לשפוך דם אפילו בשביל דברים מדיניים. על כן באה התורה להורות שמצב המוסרי 

שאינו גמור עדיין גורם שאי אפשר להיות באופן אחר, כי אי אפשר שגוי אחד ימנע ממלחמה 

בפועל בשעה הוא מותקף. ומזה נלמד שכשם שצריכים אנו להתרומם מדין יפת תואר, כן עלינו 

להתרומם מענין מלחמת רשות( – פנקסי-א עמ' כט 

קידושין כב, ב – כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים – )טעם שהתורה הרחיקה את 

העבדות( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא כא; טוב רואי, קידושין עמ' נה

קידושין כט, ב – אי הוה נסיבנא בארביסר הוה אמינא לשטן גירא בעיניך – )כלומר שתשלוט 

באדם הערת השכל ]הערת המלקט: לפני שחומריות גופו משתלטת על הרגלי מחשבה של האדם[ 

– פנקסי הראיה ח"ג עמ' סג

קידושין ל, ב – אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו שעוסקין בתורה וכו' נעשים אויבים זה לזה וכו' 

עד שנעשים אוהבים זה לזה – )עיקר השלום ניכר ע"י קטטה שמתחילה, כמו שיתרון האור מן 

החושך וכו' ועי"ז נתחזק האהבה 'את והב בסופה'. האהבה ואחדות שבאה אחרי מחלוקת שהיא 

לשם שמים מתקיימת( – ביאורי הראי"ה, עמ' תכג-תכד

קידושין ל, ב – את והב בסופה – )כל פעולותיהם של ישראל מצליחות בכח התורה. לכן המלחמות 

בכניסת ישראל לארץ ישראל תלויות במלחמותיהם בלימוד התורה( – עין איה, ברכות פ"ג פסקא 

ו; טוב רואי, קידושין עמ' סט

קידושין ל, ב – בראתי יצר הרע ובראתי תורה תבלין וכו' ואם אין אתם עוסקין בתורה, אתם 

נמסרים בידו )תורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה, ובזה יצר הרע מתקדש ונהפך לטובה( – 

אורות התורה, פי"א פסקא ח )ועיין פסקא ט(

קידושין ל, ב – בראתי יצר הרע ובראתי תורה תבלין – עין איה, ברכות פ"א פסקא כח; עוד עיין 

שמועות ראי"ה, בראשית, עמ' ח

קידושין ל, ב – ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו – )"מוכרחת שתהיה תמוכה בעזר העליון"( - 

עולת ראיה ח"א עמ' ריז, ד"ה נפשנו חיכתה לה'

קידושין לא, א – דרש עולא וכו' יודוך ה' כל מלכי ארץ וכו'. כיון שאמר כבד את אביך חזרו 

והודו למאמרות הראשונות – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' עו-עח

קידושין לא, א – צאו וראו מה עשה עכו"ם אחד לאביו באשקלון – )צ"ע הרי יש איסור "לא 

תחנם" )ע"ז כ.( אלא צ"ל האיסור הוא כשמשבח אדם פרטי, אבל לא בשבח של אומה, או אם 

השבח הוא כדי ללמוד מכך מוסר ומדות טובות( – טוב רואי, ברכות סי' נג; טוב רואי, קידושין 
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עמ' עה

קידושין לא, א – גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה – מדבר שור, דרש ט"ו עמ' קכח; 

213; שבת הארץ, מבוא, פרק ז,  מאורות הראי"ה, פורים, עמ' קמג; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 

עמ' סב

קידושין לב, ב – תורה דיליה היא, שנאמר ובתורתו יהגה יומם ולילה – )האנשים הגדולים אינם 

צריכים להתלמדות ממה שיאמרו אחרים, כי התורה מפכה בתוך ליבם, לפי רוחם הפנימי, כי 

מקיימים ובתורתו יהגה יומם ולילה( – שמונה קבצים, קובץ ב, פסקא קעב

קידושין לו, א – בין כך ובין כך אתם נקראים בנים - )מי שריח טהרה וכו' בו אינו רואה חובה 

על שום אחד מישראל וכו' רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם וכו'( – אורות, קנ-קנא )ט(

קידושין לו, א – בין כך ובין כך אתם נקראים בנים – )"האידיאלים וכו' שאיפת הצדק המלא 

וכו' זאת היא התכונה הישראלית האדירה והפנימית שהיא גנוזה בכללות האומה, ושממנה לא 

יוכל לזוז אפילו הפושע שבישראל; כי אין ביד האדם להחליף את טבע נפשו המקורית. ובמדה 

זו וכו' יאמר באמת 'דאע"ג דאינון משחיתים, אקרי בני שנאמר בנים משחיתים. ואע"ג דלית בהו 

הימנותא אקרי בני שנאמר בנים לא אמון בם )קידושין לו, ב( אין העצם מתחלף להיות אחר, רק 

מקרים זרים מציגים את אורח המוסר במושגים כאלה שרק נפש נדיבה מפותחת תוכל לחדור 

לאורם וכו'"( – עקבי הצאן, מאמר עבודת אלהים, עמ' קנא

קידושין לו, א – בנים אתה לה' אלהיכם – )סיבתנו מכלל עצמיות ב"ה כערך הבן אל האב, שלא 

כמו אומות העולם( – עולת ראיה, ח"ב עמ' קסט-קעא; ביאורי הראי"ה עמ' רעב-רעד

קידושין לו, א – בנים לא אמון בם וכו' יאמר להם בני אל חי - )בענין זה הלכה כר' מאיר( – 

אגרות-ב תקנה )קצד(

קידושין לז, א – אשר תשמרון, זו משנה. לעשות, זו מעשה – )לפי רבנו חננאל, בבא מציעא סוף 

פ"ב, משנה כוללת גם בירור הלכה למעשה. אם כן "לעשות" זה מעשה( – אורות התורה, פרק 

ח פסקא ב

קידושין לז, ב – תפילין וכו' עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ – )ביאור היחס שביניהם. כי 

א"י ארץ זבת חלב ודבש ויש סכנה שיתחזק הגוף ועי"כ יתחלש השכל. על כן הקדים תפילין 

המחזקים את השכל( – פנקסי הראיה, ח"ג עמ' רטו-רכ; חבש פאר, דרוש א, עמ' מט-נה; טוב 

רואי, קידושין עמ' פד-פה; פניני הראיה עמ' 339-342

קידושין לט, ב – אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב וכו' - 

)פרטי הדברים( – עולת ראיה, ח"א עמ' סג-סו

קידושין לט, ב – שכר מצוה בהאי עלמא ליכא - )שמגמתן של כל המצוות כולן להקים את 
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הצורה הרוחנית( – אגרות-א רפג )שכא(

קידושין לט, ב – ]אלישע אחר[ לישנא דחוצפית המתורגמן חזא דהוה גריר ליה דבר אחר – 

מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' מז; פנקס מציאות קטן, אות נז

קידושין מ, א – מחשבה טובה מצרפה למעשה - )כי אין שיעור וערך לכחה הרוחני של מחשבה 

טובה בענינים קדושים ונשגבים הללו( – אגרות-ב תקנה )קצו( ]- עוד עיין אורות הקודש ח"א 

עמ' רנח[

קידושין מ, א – ולחושבי שמו, אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב 

כאילו עשאה – עין איה, שבת פ"ו פסקא ס

קידושין מ, א – כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך? אלא 

נעשית לו כהיתר- )מדוע לא אמר תחילה בפשטות "נעשית לו כהיתר"( – טוב ראיה, סוטה, על 

סוטה ט ע"ב; טוב רואי, סוטה סי' כה, עמ' מב-מג; טוב רואי, קידושין עמ' פט

קידושין מ, א – אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו – טוב רואי, 

ברכות, עמ' ס; טוב רואי, קידושין עמ' פט-צ

קידושין מ, א – אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו – )כלומר 

שרוצה להתנהג שלא על פי המוסר של ת"ח, אבל לא איסור ממש( – אוצרות הראי"ה, ח"ג עמ' 

35

קידושין מ, ב – גדול תלמוד שמביא לידי מעשה - )עיקר הלימוד הוא כהכנה למעשים, ללמוד 

כל דבר הלכה למעשה. הפלפול לשם פלפול נועד רק לאלו שכבר השלימו עצמם להגיע למדריגה 

זו( – אדר היקר, מה

יוכל  והרחבה  )רק "תלמוד" שהוא שינון   - לידי מעשה  גדול תלמוד שמביא   – קידושין מ, ב 

להביא לידי מעשה, ולא ידיעה קלה ושטחית( – עין איה, הקדמה לברכות, עמ' יט

קידושין מ, ב – גדול תלמוד שמביא לידי מעשה - )יש בזה חלק הדיוט, להכין אותנו למעשים 

שבידינו לקיימם. ויש סגולה בלימוד זה לכונן את הלב ולזרז את הנפש לקיומן. אבל יש גם חלק 

גבוה, אותו המצוות שאין כעת בידינו לקיימן, מצד רחוקנו מארצנו וחורבן בית המקדש. גם בזה 

"תלמוד מביא לידי מעשה" אם נתעורר ללמוד בשקידה ודעת נכונה אותן הלכות שעל הקודש 

והמקדש נוסדו( – משפט כהן, פתיחה, עמ' טז

קידושין מ, ב – גדול תלמוד שמביא לידי מעשה - )יש דרגא שעלידי מעשה קיום המצוות זוכה 

האדם להבין טעמי המצוות, ואז המעשה מביא לידי תלמוד( – מדבר שור, סוף דרש יז, עמ' קסח-

קסט

קידושין מ, ב – אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה - )טעם שמענישין תחילה על 
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תורה, אבל שואלים תחילה על משא ומתן באמונה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 163

קידושין מ, ב – אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה – )על קושית התוספות, הרי 

בשבת לא ע"א ששואלים תחילה על משא ומתן באמונה? ותירוצי הראי"ה( – מאמרי הראי"ה 

עמ' פא, קצח-קצט, שעב; מאורות הראיה, שבועות רסד-רסה; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 163; 

ביאורי הראי"ה עמ' תכז-תכח; טוב רואי, קידושין עמ' צג-צו )ארבעה ביאורים(; פנקסי הראיה 

ח"ג עמ' יד-טז

קידושין מט, ב – סימן לגסות הרוח עניות דתורה - )תורה מביאה לידי ענוה, ואז יזכה לזכור 

לימודו( – אורות התורה, פי"א פסקא ז

קידושין מט, ב – עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים – )האיש הוא בעל נפש 

כללית ומשוטט בדברים כלליים ותקצר דעתו מלהתעסק בעסקים קטנים. והאשה להיפך, מוכנה 

נפשה להרגיש כל פרט וכל חלק במציאות ובחיים( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא לד )עמ' 220 ולא 

הזכיר המאמר בקידושין(

קידושין נז, א – עד שבא ר' עקיבא ודרש 'את ה' אלהיך תירא', לרבות תלמידי חכמים – )עם 

ישראל נשען היה עד אז על החומר בלימודי בלבד, בלי ההערצה הראויה לבעלי הזרחה נפשית 

גדולה. ר' עקיבא עורר נקודה זו. אבל ר"ש העמסוני חרד מזה כי האומה טרם הסתגלה לכך( – 

מאמרי הראיה, עמ' 6

קידושין ע, ב – קשים גרים לישראל כספחת – לנבוכי הדור, 104 )סוף יד-1(; מאמרי ראי"ה, עמ' 

200; עין איה, שבת פ"ב פסקא קלז; דעת כהן, סי' קנד )עמ' רפ(

קידושין עב, ב – וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבתה שמשו של עלי וכו' – מדבר שור, 

תחילת דרוש ל"ו, עמ' שכג

קידושין פא, א – פלימו הוה רגיל למימר בכל יומא גירא בעיניה דשטנא – )כלומר הערת השכל 

]נגד תרמית יצר הרע[. אבל תפילה להקב"ה להצילו היא עדיפה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' סג

♦ בבא קמא ♦
בבא קמא יז, א – משלח רגל השור והחמור, תורה וגמ"ח – אגרות-ד, אלף שלה )רנו( 

בבא קמא כא, א – ושאיה יוכת שער - )ארס של מניעת ההכרה של הסגולה הישראלית העליונה( 

– אורות קסט )ה(; שמונה קבצים, קו"ג שכא

בבא קמא כה, א – תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה, אלא ַדיֹו – שמונה קבצים, קובץ ח 

פסקא קנז ]עוד עיין עולת ראיה ח"א עמ' רמ ד"ה שדי[
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בבא קמא לח, א – גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה – מדבר שור, דרש ט"ו עמ' 

קכח; מאורות הראי"ה, פורים, עמ' קמג; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 213; שבת הארץ, מבוא, פרק 

ז, עמ' סב; מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רד; פנקס מציאות קטן, אות רז

בבא קמא לח, א – מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי, דגידופא הוא – )הדגיש "בבלאי" שמתאוננים 

'מה אפשר לעשות?'. כי למולם יש הסגנון הארצ-ישראלי, שמקבלים ברצון ושמחים ביסורין( – 

אגרות-א רב )רנה(

בבא קמא לח, א – אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול – )החושבים שלא ימצא בכל 

אדם וכשרונו העצמי מאומה מקדושתה והודה של תורה, אינם מכירים את ההוד של צלם אלהים( 

– לנבוכי הדור, עמ' 174 )לד(

בבא קמא לח, א – אפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול – )אבל אין לו העלייה 

הגזעית, בזכות אבותיו, כמו שיש לישראל( – אגרות-א רפג )שכא( 

בבא קמא לח, א – גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה – מדבר שור, דרש ט"ו עמ' 

קכח; מאורות הראי"ה, פורים, עמ' קמג; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 213; שבת הארץ, מבוא, פרק 

ז, עמ' סב

בבא קמא מא, ב – עד שבא ר' עקיבא ודרש 'את ה' אלהיך תירא', לרבות תלמידי חכמים – )עם 

ישראל נשען היה עד אז על החומר בלימודי בלבד, בלי ההערצה הראויה לבעלי הזרחה נפשית 

גדולה. ר' עקיבא עורר נקודה זו. אבל ר"ש העמסוני חרד מזה כי האומה טרם הסתגלה לכך( – 

מאמרי הראיה, עמ' 6

בבא קמא נ, ב – יפה אמר לי אותו חסיד "מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות 

שלך" – חזון הגאולה, עמ' רמח

בבא קמא פב, ב – וארור האיש שילמד את בנו חכמת יונית – )אמרו "בנו" ולא אמרו "ארור 

שילמד" הוא עצמו, כי חששו שיתקלקלו בני הנוער. אבל הגזירה היתה נגד "חכמה יוונית" ולא 

נגד "לשון יוונית". ועל זה אמרו "יפת אלהים ליפת וישכון באהלי שם". אין לנו לנטוש את התוכן 

הלאומי ותורני שלנו. רק הסגנון החיצוני אפשר ללמוד מן האומות( – מאמרי הראי"ה, עמ' -476

477 )עיין שם ההמשך באריכות(; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' קיז-קכ

בבא קמא פב, ב – ושלא ילמד את בנו יונית. כשצרו מלכי בית חשמונאי וכו' הורקנוס ואריסטובולס 

וכו' לעז להם בחכמת יונית וכו' העלו להם חזיר – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפב-רפג

בבא קמא פה, א – מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות – )פשוטם של דברי חז"ל מלמדים שחכמה 

זו מסופקת היא, כי אם היה הדבר ברור איך יעלה על הדעת שלא יהיה מחויב לרפאות, הרי עובר 

על "לא תעמוד על דם רעך"( – דעת כהן, סי' קמ, עמ' רס )הערת המעתיק: וכן כתב רמב"ן 
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בתחילת "תורת האדם" שלפעמים הרופא מזיק לחולה(

בבא קמא פז, א – גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה – מדבר שור, דרש ט"ו עמ' 

קכח; מאורות הראי"ה, פורים, עמ' קמג; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 213; שבת הארץ, מבוא, פרק 

ז, עמ' סב

בבא קמא ק, א – "אשר יעשון, זה לפנים משורת הדין" – )טעם שהתורה השאירה מקום לטוב 

הנעשה ע"י נדבה, ולא מפני חיוב( – אגרות-א פט )צז(

♦ בבא מציעא ♦
בבא מציעא כא, ב – יאוש שלא מדעת, אם קני – אגרות-א פט )צט(

בבא מציעא ל, ב - "אשר יעשון, זה לפנים משורת הדין" – )טעם שהתורה השאירה מקום לטוב 

הנעשה ע"י נדבה, ולא מפני חיוב( – אגרות-א פט )צז(

בבא מציעא מב, א – אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין - )הרב משתמש בזה כמליצה 

על הלימוד בסתרי תורה( – אורות הקדש ח"א ק; שמונה קבצים קו"ה קל 

בבא מציעא נט, א – המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא – )כי כל ענין שכר עולם 

הבא הוא להסיר את הבושה. אבל החוטא הזה ממלא פני חברו בושה, ולכן לא יזכה החוטא( – 

ביאורי הראי"ה, עמ' תסב

בבא מציעא נט, א - נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים – 

)מדוע אמרו ניב "נוח" ולא "חייב"? ובירור אם זה דין כפשוטו או מליצה מוסרית( – עין איה, 

ברכות פ"ו פסקא מז; ביאורי הראי"ה עמ' רנג-רנד

בבא מציעא נט, ב – לא בשמים היא - )אם יש ספק מצד העיון, מותר לשאול בשמים. אבל 

אם נשתכחה ההלכה לגמרי, "לא בשמים היא" – אגרות-א קג )קכג-קכד(; הגדה של פסח, סוף 

דרושים לשבת הגדול, עמ' רכה-רכז; שו"ת משפט כהן, סי' צב, קכה )עמ' קעה, רח, רעט(; פנקסי 

הראיה ח"ג עמ' מט, צא; שו"ת עזרת כהן עמ' קמא, והערות רצי"ה בעמ' תיא; מאורות ראיה, 

חנוכה עמ' פז; עץ הדר השלם )מהד' הרב זולדן( סי' לד, ושם בהערה 8 הביא הנ"ל ועוד

בבא מציעא נט, ב – אין משגיחין בבת קול – )גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע( – אגרות-ב תסז 

)קא( תרצ )רצה(; פנקסי הראיה ח"ג עמ' נ; טוב ראי, יבמות דף כב בנדפס ]עוד עיין דברינו לעיל, 

דף זה "לא בשמים היא"[

בבא מציעא נט, ב – אחרי רבים להטות – )"דעת רב האי גאון שגם בזמן הזה יש מעלה של מחדדי 

טפי המכריעה את מעלת רובא ויכולים לדון בזה אחרי מי שטעמו נראה"( – שו"ת משפט כהן, תחילת 
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סי' קכב, עמ' רעח-רעט; טוב ראי, עירובין, עמ' שד; עיין דברינו על עירובין יג ע"ב

בבא מציעא פה, א – ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה 

מיניה כי היכי דלא ניטרדיה – )"כי התורה בהכרתה הפנימית ראוי שתהיה ניכרת לאמיתתה רק 

בארץ ישראל, מפני ששם היא ראויה להתקיים כצורתה בכל פרטיה. אבל בחו"ל לעומת א"י כל 

קיום התורה והמצוות הוא רק בערך ציּונים"( – עין איה, ברכות פ"ז פסקא יג ]ואינו מזכיר מאמר 

זה של בבא מציעא[

בבא מציעא פה, א – ]ר' זירא נקרא[ חריך שקיה – )טעם שסיגף את עצמו כך( – עין איה ברכות 

פרק ז, פסקא ה

בבא מציעא פה, ב – שלא ברכו בתורה תחילה – )ההליכה בתורה היא ההקפה הכללית עם 

כזאת  וכשהשקפה  הנפשות.  והתעלות  הזמנים  מהלך  לפי  לעתיד  התורה  פעולת  על  הסקירה 

נסקרת יפה היא מרוממת את הנפש עד שמכירים גדולתה של מתנה טובה של חמדה גנוזה זאת 

של התורה, ומברכים עליה לא בשביל הענין הפרטי של עסק זה של עכשיו וכו' כי אם על היסוד 

הנצחי המקיף את התעודה בכללה. שעל זה אמרו חכמים 'שלא ברכו בתורה תחילה'( – לנבוכי 

הדור, עמ' 253 )סוף נא(

בבא מציעא פה, ב – על מה אבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה – )הם החשיבו רק אותם 

חלקי תורה הנוגעים למעשה, כי חשבו התורה כהכנה למעשים. ולכן על מה שאינו נוגע למעשה 

לא ברכו. והנה הלומד מה שאינו נוגע למעשה מאמין בעצם קדושת התורה והשפעתה. והמזלזל 

בזה, אין הקדושה פועלת עליו. ובזה מובן גם מאמרם שחרבה ירושלים על שבטלו בה תינוקות 

של בית רבן ]שבת קיט, ב[ כי סברו כיון שאין לימוד התינוקות הכנה למעשה, שהרי מדאורייתא 

גם במה  ברעיון שיש קדושת התורה בעצם,  פגמו  ובזה  מותר לבטלם.  פטורים הם מהמצוות, 

שאינו נוגע למעשים( – נשמה של שבת, עמ' 74-75; שמועות ראיה, ויקהל )תרצ"א(; שמועות-ב 

353-354; פניני הראיה, עמ' 195 ]עוד עיין דברינו על נדרים פא ע"א שאין מברכין בתורה תחילה[ 

בבא מציעא פה, ב – על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילה – )טעם ע"פ סוד( - 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' קמג-קמד 

בבא מציעא פה, ב – שלא ברכו בתורה תחילה – )בלימוד תורה יש ב' תועליות. סגולת קדושת 

התורה, והרחבת הידיעות כיצד עלינו לנהוג. כיון שהראשון הוא העיקר, מברכים עת שנגשים 

ביאורי  לט;  פסקא  פ"ג  ברכות  איה,  עין   – הידיעה(  את  אז  הלימוד שהשיג  אחרי  ולא  ללמוד, 

הראי"ה עמ' תקז-תקח  

בבא מציעא פה, ב – רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיע בכולהו מצית לאסתכולי בהו לבר מגוהרקא 

דר' חייא – )חילוק בין ת"ח המבססים דבריהם על קודמיהם, לבין אלו שהם "נהרא דמכיפיה 

מיבריך"( - מאמרי הראי"ה, עמ' 203-204
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בבא מציעא קיג, ב – כל ישראל בני מלכים הם – גנזי ראי"ה, חנוכה, עמ' קמו

בבא מציעא קיד, א – הקדש צריך ברכה – קבצים מכת"י ח"ב עמ' נז-נח

בבא מציעא קיד, ב – אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם – מדבר 

שור, סוף דרוש יד, עמ' קכה-קכו; וסוף דרוש כח, עמ' רסד; מאמרי ראי"ה, עמ' 493 ]טעם שאין 

עכו"ם מטמאים באהל – מאורות ראיה, פורים עמ' רפא[

♦ בבא בתרא ♦
בבא בתרא ז, ב – אני חומה, זו תורה. ושדי כמגדלות, אלו ת"ח – מדבר שור, דרש ל"ו, עמ' שלג, 

שלט; מאמרי הראי"ה עמ' 241-242; אדר היקר עמ' לה-לו; עין איה, ברכות פ"ט פסקא שמב

בבא בתרא ח, א – אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ - )יש שהוא מוכרח לא להשפיע לשום מקום 

שפל, כדי שלא תשוב השפעה שפלה עליו( – אורות הקדש ח"ד תצט; שמונה קבצים קו"ז כג

בבא בתרא ח, ב – ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות – )נאמר "ככוכבים" 

כי איתא בזוהר כי כל כוכב הוא עולם מלא, למרות שלנו נראה כאילו היא נקודה קטנה. כך כל 

תינוק בישראל הוא עולם מלא( – מאמרי הראיה, עמ' 389

בבא בתרא ט, א – שקולה מצות צדקה כנגד כל המצוות - )כי טבע נפשות ישראל קשור במדת 

הטוב. אינם נותנים רק כדי להציל נפשם מהמצוקה כשרואים בצערם של אחרים, כי אם מצד 

אהבת הטוב. ומה שזכו בהר סיני בכל המצוות, נשאר לדורות במצות צדקה( – אוצרות הראי"ה, 

ח"ב 190; פנקסי הראי"ה ח"ג רסא

בבא בתרא י, ב – עולם הפוך ראיתי וכו' הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן – 

מאמרי ראי"ה, עמ' 93

בבא בתרא י, ב – הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן וכו'  ]אלו[ הרוגי לוד – 

)"נתינת חיי היחיד בשביל חיי הרבים, היא מדת הרוגי לוד וכו' כשָׂשם עצמו נטפל אל הכלל כפי 

מדת היושר האמתית"( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא רסד

בבא בתרא י, ב – במה תרום קרן ישראל? בכי תשא – )טעם שנותנים רק מחצית השקל, הוא 

נותנים בשוה. אבל הקב"ה הראה  כולם  ובזה  מועילות.  סמל המושכלות הראשונות, מושכלות 

למשה מטבע של אש, סימן לרוח הקודש ונבואה, ובזה אין שכלו של אדם אחד דומה לחברו. 

אבל יוכללו במחנה של טהרת הנפש, קשורה ביחודו של הקב"ה. ובזה תרום קרנם( – מאורות 

הראיה, חנוכה-פורים, עמ' קמד

בבא בתרא י, ב – בשביל שיחיו בני – אגרות-ג תתסט )קנג(; טוב רואי, ראש השנה, עמ' ה
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בבא בתרא י, ב – בשביל שיחיו בני הרי זה צדיק גמור – )מה שהקשו התוספות וכו' נלע"ד דהוא 

דוקא בעושה למען מותרות שאין ראוי לאדם שלם להתאוות להם, שלא יאמר אדם "אקרא כדי 

שאקרא רב" ]נדרים סב, א[ והיינו רצון של גדולה וכבוד, עבור זה אינו ראוי לעבוד. אבל דברים 

הנאותים לבקש כמו חיים לבניו וזכיה לעולם הבא, גם זה מכלל אהבת השי"ת החפץ בתיק ון 

עולם. ועוד יש לומר דכל עמוד העבודה, דהיינו ההרגש שבלב שע"י נגררים כל פעולותיו, ודאי 

אין ראוי להיות כי אם אהבת האדון הטוב ב"ה. אבל מעשה פרטי מעניני העבודה אין בזה הפסד 

כשעושה בשביל איזה בקשה הגונה( – נשמה של שבת, עמ' 60-61; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קז-קח

בבא בתרא י, ב – צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת – )צדקה שישראל נותנים היא כדי 

לרומם ולהשלים נפשותיהם של הנותנים. אבל אצל האומות הוא מפני מצוקה נפשית כשרואים 

צערם של העניים, וזהו "חטאת" לשון חסרון( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 190; פנקסי הראי"ה 

ח"ג רסא-רסב

האומות  של  מעלתם  )תכלית   – חטאת  לאומים  וחסד  גוי,  תרומם  צדקה   – ב  י,  בתרא  בבא 

הנותנות צדקה לעניים היא רגש נפשי לרחם על האומללים. אבל ישראל הנותנים צדקה לעניים 

היא להדבק בדרכיו של הקב"ה ולהשיג שלמות הנפש. בזה ישראל מתרומם, והאומות חסרים 

בזה( – מדבר שור, דרש לג, עמ' שא; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קלה-קלו; מאורות הראי"ה 

חנוכה עמ' קנה-קנו

בבא בתרא י, ב – צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת – )ישראל משתמשים בממונם לעשות 

חסד, היכן שאין ביכולתו של הגוף לבצע החסד. אבל האומות נותנים כסף לצדקה, לקייםחסד 

ע"י שליח, כי מבזים את המצוה ואינם רוצים להתחבר עםהעניים החולים וכואבים, וזהו חטאת 

להם( – פנקסי-א עמ' קכז-קכח; קבצים מכת"י-א עמ' מח-מט

אורות   – בזה מחזקים את הרשעה העולמית(  )כי   - לאומים חטאת  וחסד   – י, ב  בבא בתרא 

התשובה, פרק יא, פסקא ו

בבא בתרא י, ב – וחסד לאומים חטאת, שאינם עושין אלא להתגדל בו, אלא להתיהר בו, אלא 

לחרף אותנו בו - )שלש חלוקות שיש בגמילות חסדים( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 192-193

בבא בתרא יב, א – וחכם עדיף מנביא – אורות קכ-קכא )ב(; אורות הקדש ח"ג שמה; שמונה 

קבצים, קו"ז סו ]עוד עיין אורות הקודש ח"א עמ' כג-כד; עה(

בבא בתרא יב, א – וחכם עדיף מנביא – עין איה, ברכות פ"ז פסקא יט; מאורות הראי"ה, חנוכה, 

עמ' ע-עא, פה

בבא בתרא יד, א – כתב ר' אמי ד' מאה ספרי תורה, ' ינאי נטע ת' כרמי – מאמרי הראי"ה, עמ' 

465-467; שמועות-ב 166
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הטהורים  המושגים  אצלו  נותרו  עדיין  )כי   – תלמודו  בזקן ששכח  הזהרו   – ב  יד,  בבא בתרא 

הכוללים( - עין איה, ברכות פ"א פסקא קד

בבא בתרא יד, ב – משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב – שמועות ראיה, תולדות )תרצ"ה(; 

פניני הראיה עמ' 303

בבא בתרא טו, א - וימת שם משה עבד ה' – )אפשר מה חי וכתב "וימת שם משה"? – בבא 

בתרא טו ע"א( – שמועות ראיה, וירא )תר"ץ(; פניני הראיה, עמ' 378-379

בבא בתרא טו, א – שמונה פסוקים וכו' הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע - )"דמע לשון מעורבב, 

כל התורה ניתנה לפי מושגינו, עד היכן עינינו רואות. אבל כיון שהוקבעה מיתתו של משה, הרי 

פסוקים אלו כתב לפי תורה דלעילא ונוא שונה משאר התורה. לכן צדק דיעה שניה "יהושע כתב" 

שכאן היא ההעברה לתורה שבעל פה( – שמועות ראיה, תחילת פרשת וירא

בבא בתרא טו, ב – הטעימו הקב"ה לאיוב מעין העולם הבא – )לעתיד לבוא יעשה הקב"ה שיהיה 

הטבע מתנהג באופן יפה ומפואר, עתידה אשה שתלד בכל יום, ותוציא א"י גלוסקאות וכמו אצל 

איוב. על כן מי שהוא במדריגה היותר גבוהה אינו צריך לנסים, רק הטבע שלו עולה בערכו על 

הנסים היוצאים מסדר העולם לגמרי( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' קצו-קצז

בבא בתרא טז, ב – אברהם, אצטגנינות גדולה היתה בלבו – )שידע לכוון בדיוק מתי חצי היום 

לתפילת המנחה( – הסכמות הראי"ה, סי' ס' עמ' 72-74

בבא בתרא טז, ב – כל מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים – )שואלים מפני מה לא 

כתוב אצל משה רבינו "גויעה"( – מדבר שור, דרוש כ"ו, עמ' רמג

להחלץ  צריך  )האדם   – כל  מכל  בכל  בהו  דכתיב  ויעקב  יצחק  אברהם,   – א  יז,  בתרא  בבא 

ויסוד  ורצונו  צריך שתהיה מחשבתו  וכו' אבל  מהותו  כל  ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את 

אורות   – היקום(  לכל  ישראל,  לכללות  לאדם,  העולם,  לכללות  להכללות,  נתונים  רעיונותיו 

הקודש-ג עמ' קמז-קמח

בבא בתרא כה, ב – שכינה במערב – )ביאור המושג( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא קנא )עמ' 

316 טור שמאל(; עין איה שבת פ"ב פסקא יז; עולת ראיה ח"א עמ' קעא סוף ד"ה ובא לו לקרן 

דרומית מזרחית

בבא בתרא יז, א – מת בעטיו של נחש – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 104; עין איה, שבת פרק 

חמישי, פסקאות מ, מב

צריכים  תרדמה,  המפילה  העצלה  )מפני   – חכמה  תרבה  סופרים  קנאת   – כא, א  בתרא  בבא 

שיתאספו חכמי לב למקום אחד, וכל אחד יראה חריצות חברו ותבונות כפיו( – אוצרות הראי"ה 

ח"ג, עיטור סופרים, עמ' 100, 103; קבצים, קובץ ב פסקא קסו;  קובץ ד, פסקא פד; אורות פב 
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)לח(; אדר היקר, עמ' כג

בבא בתרא כב, א – ואי צורבא מרבנן הוא, אפילו לאקבועי נמי – )חוששין לביטול תורה של 

ת"ח, עד שעושים לפעמים דלא כהילכתא( – באר אליהו, חשן משפט ט"ו ס"ג עמ' קמה

בבא בתרא עג, א – האי גלא דמטבע לספינתא – )טומאת אותו האיש( -מאמרי הראי"ה, עמ' 

421-422

בבא בתרא עג, א – דחקיק עליה אהיה אשר אהיה – )יסוד  המצוות בעתיד( - אוצרות הראי"ה, 

ח"ב עמ' 98-99

בבא בתרא עג, א – בין גלא לגלא – )כוחות הטומאה( - מאמרי הראי"ה, עמ' 422-424

בבא בתרא עג, א – הורמין בר ליליתא וכו' – )הקמצנות( - מאמרי הראי"ה עמ' 425-426

בבא בתרא עג, ב - אורזילא בר יומיה – )לימוד תורה לשמה( - מאמרי הראי"ה עמ' 427-428

בבא בתרא עג, ב - ההיא אקרוקתא – )מדת האכזריות( - מאמרי הראי"ה, עמ' 429-430

בבא בתרא עג, ב - דחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינא – )תלמיד חכם שסרח( - מאמרי 

הראיה, עמ' 430-432

בבא בתרא עג, ב - וחזינן ההא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה – )נשמות גדולות( - מאמרי 

הראי"ה, עמ' 432-433

בבא בתרא עג, ב - וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא – )ההשגות( - מאמרי הראי"ה, עמ' 434-435

בבא בתרא עג, ב - וחזינן ההוא ציפרא – )לימוד הלכות וסודות( – מאמרי הראי"ה, עמ' 435-437

 – – )הכרת הנשמה מתוך הגוף(  ומורח  בבא בתרא עג, ב - ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא 

מאמרי הראי"ה, עמ' 439-442

בבא בתרא עג, ב - תא אחי לך מתי מדבר – )מעלות דור המדבר( – מאמרי הראי"ה עמ' -442

444

בבא בתרא עד, א - תא אחוי לך הר סיני – )יחס ישראל ואומות העולם( – מאמר יהראי"ה עמ' 

444-445

בבא בתרא עד, א - תא אחוי לך בלועי קרח – )סוד מחלוקת קרח( – מאמרי הראי"ה עמ' -445

446

בבא בתרא עד, א - תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא – )אחדות תיקון הפרט והכלל( – 

מאמר יהראי"ה עמ' 446-448
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בבא בתרא עד, ב – עתיד גבריאל לעשות קניגיא – אור הקודש-ב עמ' שיז-שיח

בבא בתרא עד, ב – )לויתן( ומלחה לצדיקים לעתיד לבא – שמועות-ב 184

בבא בתרא עה, א – ]סוכת עורו של לויתן[ פורסו הקב"ה על חומות ירושלים, וזיוו מבהיק מסוף 

העולם ועד סופו - )תוקף טהרתם של ישראל( – גנזי ראי"ה, האיתנים, עמ' קיח

בבא בתרא עה, א – ואולך אתכם קוממיות – )סגולת ציון וירושלים, ב' קומות הן ידיעת ההלכה, 

וידיעת פנימיות התורה( – מאמרי הראיה, עמ' 82-83; פניני הראיה עמ' 256

בבא בתרא עה, א – ואולך אתכם קוממיות – עולת ראיה ח"א עמ' רמב-רמג

בבא בתרא עה, א – ואולך אתכם קוממיות – אורות הקודש-ג עמ' שסו

בבא בתרא עה, א – פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה – עין איה, שבת פי"ב פסקא יא; 

מאורות ראי"ה, שבועות עמ' קנ

בבא בתרא עה, ב – ירושלים וכו' של עוה"ב אין עולין אלא המזומנין לה – מאמרי ראיה, עמ' 82

בבת בתרא עה, ב – עתידין צדיקי שנקראים על שמו של הקב"ה – מאמרי הראי"ה עמ' 518-520 

בבא בתרא עח, ב – על כן יאמרו המושלים בואו ונחשוב חשבונו של עולם – ביאור הראי"ה, עמ' 

ש-שא; פנקסי הראיה ח"ג עמ' קיג-קיד; מוסר אביך פ"ד פסקא א

בבא בתרא עח, ב – על כן יאמרו המושלים בואו ונחשוב חשבונו של עולם – )דרך עבודה כזו 

היא מתאימה בחו"ל, לפני כניסת ישראל לארץ ישראל, כמו העיר חשבון ]במדבר כא, כז[. אבל 

בתוך ארץ ישראל צריכים לעבוד את ה' למעלה מכל חשבון, רק מאהבה גמורה( – פנקסי-א עמ' 

רפד-רפה; פנקס יג עמ' פז-פח; קבצים מכת"י-א עמ' קמז

בבא בתרא פח, ב – קשה גזל הדיוט מגזל גבוה – אוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 123-124 )סוף "עיטור 

סופרים", אי"ה סופר(

בבא בתרא צא, א – אותו היום שנפטר אברהם אבינו עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו 

אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, אוי לה לספינה שאבדה קברניטה – )טעם של שני משלים אלו( - 

מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' שכז-שכח

בבא בתרא קיז, א – א"י נתחלקה גם ליוצאי מצרים – שמועות-ב 92 

בבא בתרא קיח, ב – אנן מזרעא דיוסף וכו' בן פורת יוסף וכו' וידגו לרוב - עין איה, ברכות פ"ט 

סוף פסקא סב

בבא בתרא קלד, א – אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל וכו' כל עוף שפורח עליו נשרף – אורות 

הקודש-א עמ' קפד
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בבא בתרא קמט, א – )ביאור ענין רבא ואיסור גיורא( – אגרות-א קלג )קסב(

בבא בתרא קנח, ב – "אוירא דארץ ישראל מחכים" – )הדמיון של א"י הוא צלול וברור, נקי 

השכל  יוכל  לא  לכן  וכו'  במחשכים  מעורב  הוא  עכור  העמים  בארץ  אשר  והדמיון  וכו'  וטהור 

שבחו"ל להיות מאיר באורו שבארץ ישראל"( – אורות עמ' י-יא )פסקא ה(; שמונה קבצים, קו"ז 

קסז 

♦ סנהדרין ♦
סנהדרין ו, ב – ]מדתו של משה[ יקוב הדין את ההר – )צורך בעולם של מדה זו, להעמיק את 

יראת ה'[ – פנקסי-א עמ' קכ-קכא; קבצים מכת"י-א עמ' מה

סנהדרין ז, א – אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה – )על קושית התוספות, הרי 

בשבת לא ע"א ששואלים תחילה על משא ומתן באמונה? ותירוצי הראי"ה( – מאמרי הראי"ה 

עמ' 81, 198-199, 372; מאורות הראי"ה, שבועות, רסד-רסה; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קצד-

קצה; ביאורי הראי"ה עמ' תכז-תכח; טוב רואי, קידושין עמ' צג-צו )ארבעה ביאורים(; פנקסי 

ראיה ח"ג עמ' יד-טז

סנהדרין ז, א – אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה - )טעם שמענישין תחילה על תורה, 

אבל שואלים תחילה על משא ומתן באמונה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 163

סנהדרין ז, א – האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו' דמי לגודא דגמלא – )שני מיני משל, 

ומה ההבדל ביניהם( – ביאורי הראי"ה, עמ' תכו-תל

סנהדרין ז, א – מדון נוטריקון מאה דיני – )יש בזה ענין עמוק( – ביאורי הראיה, עמ' תכח

סנהדרין ז, א – יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו )אם אינו עושה כראוי למען 

וגיהנם פתוחה לו מתחתיו )אם אינו עושה כראוי למען צרכיהם  מחסורם הגשמי של הבריות( 

הרוחניים( – ביאור הראי"ה, עמ' תמג

סנהדרין יד, א – אין אדם עולה לגדולה אא"כ מוחלין לו כל עונותיו – אוצרות הראי"ה, ח"ב 

205 ,199

סנהדרין יד, א – ר' זירא הוה מיטמר מלמסמכיה משום לעולם הוי קבל וקיים – )שירד מהנהגותיו 

בחסידות, ויהיה נוהג מנהיגותו לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 199, 

201; טוב רואי, עבודה זרה-הוריות, עמ' קעד

סנהדרין יד, א – ר' זירא הוה מיטמר מלמסמכיה משום לעולם הוי קבל וקיים – )ביאור מפני 

מה השתמט מהשררה. כי אז כל פגם שבו יתגדל וישפיע על ציבור מונהגיו. אבל אחרי שששמע 
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דברי ר' אלעזר שמוחלין לו, כלומר שלא יזיק לציבור, קבל עליו( – אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 201; 

ביאורי הראי"ה עמ' קכז-קכח

סנהדרין טז, א  – כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד – אורות הקודש ח"ג עמ' שג

סנהדרין יט, ב – יעקב אשר פדה את אברהם – 58, 89 

סנהדרין כ, ב – ואמרת אשימה עלי מלך, זקנים שבדור כהוגן שאלו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו 

)ביאור השבח והקלקול( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 180-183

סנהדרין כא, א – לא ירבה לו נשים אלא י"ח )טעם היתר רבוי נשים, וכן אלף של שלמה( – 

אורות הקודש ח"ד תו; שמונה קבצים קו"ח נד

סנהדרין כא, ב – ]מצוה לכתוב ספר תורה[ שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' )דברים 

לא, יט( ]עיין ביאור הנצי"ב, בהקדמתו ל"העמק דבר", קדמת העמק, פסקא ג פירש על כל תורה 

שבכתב: כי כל התורה כתובה גם כמו מליצה ושירה שדורשים את המלים[ )והראי"ה כתב כן גם 

על תורה שבעל פה: "עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, והשירה הולכת 

ומשתפכת על כל פרטי ההלכה, על כל נטיות המשא ומתן שבה"(– אורות התורה, פ"ד פסקא ד 

)עיין עוד פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רל"ה(

סנהדרין כא, ב – ]ספר תורה[ מצוה לכתוב משלו שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה' )דברים 

לא, יט( – )"הדברים העיוניים אי אפשר להבין על בוריים אם לא יהיה הרגש מוכשר כראוי, על 

כן נקראת התורה 'שירה'( – אגרות-א פט )צד(

סנהדרין כא, ב – כתבו לכם את השירה הזאת – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רנט-רסא

סנהדרין כא, ב – כתבו לכם את השירה הזאת – )מדוע עד שהתורה הגיעה לפסוק זה לא נקראת 

התורה "שירה"? אלא כאן מדובר אחרי הברית בערבות מואב שבה נתחדשה תורת ערבות של 

כלל ישראל ]עיין סוטה לז ע"ב[ ובמצב זה התורה מתעלית להיות "שירה"( – מועדי ראיה )של 

הרב מ"צ נריה, בשם הראיה( עמ' קלג; פניני הראיה, עמ' 370

סנהדרין כב, א – כתב הראוי להשתנות – )עת שידעו ישראל על הגלויות העתידות, צריכים כתב 

ברור בתורה, שלא יהיו אותיות דומות הגורמות לטעות בהבנה( – הקדמה, עין איה, עמ' טו

סנהדרין כב, א – כתב הנשתון וכו' כתב הראוי להשתנות – )היה בתחילה כתב בלתי נוח לקריאה 

ברורה, כדי שיזדקק הלומד למרכז של תלמידי חכמים כדי להורות לו( – פנקסי-א עמ' יב; קבצים 

כת"י-ב עמ' כא פסקא כ

זה לא נשתנה כל עיקר  וכו' כתב  וכו' כתב הראוי להשתנות  סנהדרין כב, א – כתב הנשתון 

– )שתי הדעות דברי אלהים חיים. בזמן בית המקדש הראשון היה כך, ובימי בית שני היה כך( – 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' צא-צב



263 מפתחות לביאורי הרב למקורות בדברי חז"ל

סנהדרין כו, א – ר"ח בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק הוו קא אזלי לעבר שנה בעסיא – )עיין דברי 

דר'  ערסיה  קמי  ינאי  לר'  יוחנן שאל  ר'  ה"א:  סוף  פ"ג  ברכות  הירושלמי  על  הבאנו  הראי"ה, 

שמואל בן יהוצדק, המקדיש עולתו לבדק הבית. הרעיון בשאלה זו הוא שלמרות הסכסוכים שיש 

לפעמים בין ת"ח, ודאי שהיו לשם שמים ונשמרים הם בקדושתם, אפילו לבדק הבית( – מאמרי 

הראי"ה, עמ' 375

סנהדרין כז, ב – ישראל, כולם ערבים זה לזה – שמועות ראיה, דברים )תרפ"ט(; פניני הראיה, 

עמ' 257-259; הסכמות הראיה עמ' 66-67

סנהדרין לו, ב – סנהדרין ישבו כחצי גורן עגולה - )טעם לזה, כצורת הלבנה המקבלת אור מן 

"שמש ומגן ה' אלהים"( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 255-256 

סנהדרין לז, א – וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיו – )יעקב לובש בגדי עשו, סגולה לכפרת עבירות( 

– מדבר שור, דרוש יט, עמ' קפז

סנהדרין לז, ב – גלות מכפרת עון – )החטא אינו נמחל, כי פעל לרע על הכלל. לכן כשנפרד 

מן הכלל כאילו אין לו יחס אל הכלל, מתכפר לו( - עין איה, ברכות פ"ט פסקא קה; מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' כו-כז

סנהדרין לח, ב – ודע מה שתשיב לאפיקורוס – עולת ראיה ח"ב עמ' קסו; ביאורי הראי"ה עמ' 

ריז-ריח

סנהדרין לט, ב – מעשי ידי טובעין בים, ואתם אומרים שירה? – )כיון שהמצרים נאבדו בטרם 

בוא עיתם, לכן עדיין נקראו "מעשי ידי"( – מדבר שור, דרוש לח, עמ' שנו

סנהדרין מב, א – וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת – עולת ראיה ח"א עמ' תל

סנהדרין מד, ב – לעולם יקדים אדם תפלה לצרה – )משמע שהתפילה בעצם יום הצרה אינה 

מתקבלת, אלא א"כ תהיה בציבור( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' עה, עט

סנהדרין נב, א – כמאן קרינן לרשיעא בר צדיקא "רשע בן רשע" – )ביאורו שיש לכל אדם ואדם 

נקודה של רשעות, אלא בבחירתו החופשית הוא מתגבר עליה. ואם יש לו בן רשע, הוא באמת 

"רשע בן רשע"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפד

סנהדרין נו, ב – עשר מצוות נצטוו ישראל במרה, ז' שקבלו בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת 

וכבוד אב ואם )טעם שקדמו אלו לשאר תרי"ג מצוות( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 172-173; מאורות 

הראי"ה, שבועות מ-מא; מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רכה-רכז

סנהדרין נח, ב – הסוטר לועו של ישראל )כל אחד מישראל יש בו הופעה אלהית משוכללת( – 

אורות קעא )ד(; שמונה קבצים, קו"ג שמו
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סנהדרין נח, ב - גוי ששבת חייב מיתה – אוצרות הראי"ה, ח"ב 178; הגדה של פסח, רד; שמועות 

ראיה, ויקהל )תרצ"א(; פניני הראיה עמ' 181-182

סנהדרין נט, א – עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה – לנבוכי הדור, 104 )סוף יד-1(

סנהדרין נט, א – כל מצוה שנאמרה וכו' לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נח 

– )כיון שמקור הכל הוא קדושת ישראל, ורק אם נשנית כללו בזה גם בני נח( – מאורות הראי"ה, 

חנוכה-פורים עמ' רפב; )פירוש נוסף( שמועות-ב 50, 72

סנהדרין נט, ב – אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה )התאוששה אז האנושות להתנשא 

למצב מוסר-הרם הזה, ובודאי נחזור לזה בעתיד( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 88

סנהדרין סה, ב – כי אם עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלהיכם. אי בעו צדיקי ברו עלמא )אם 

לא החטא, יש ביד הצדיקים לגזור חיים ועוד נפלאות, בדומה להקב"ה( – אורות הקדש ח"ג עמ' 

מב-מד, סז; שמונה קבצים קו"ה רכז, וכן קו"א תשצ; וכן קו"ד קי

סנהדרין עא, א – בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות - )אלא נכתב כמו מלח המעמיד את 

צביון הטוב ע"י תגבורת שנאת הרע בכל ענפיו( – אגרות-א רסו )שה( 

סנהדרין עא, א – בן סורר לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? דרוש ותקבל שכר )ע"י הלימוד 

בזה יש תועלת למנוע מצב כזה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 187; פניני הראיה עמ' 362-363

סנהדרין עו, ב – המחזיר אבידה לגוי – )"תביעת הצדק להכריע לצד הקומונא והשיתוף הכללי"( 

– אגרות-א פט )צט(

סנהדרין עו, ב – המחזיר אבידה לגוי )יש שהוא מוכרח לא להשפיע לשום מקום שפל, כדי שלא 

תשוב השפעה שפלה עליו( – אורות הקדש ח"ד תצט; שמונה קבצים קו"ז כג

סנהדרין פז, א – א"י גבוהה מכל הארצות – שמועות-ב 24

סנהדרין צ, א – כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא – )"מעשי ידי להתפאר, ישעיה ס, כא. 

כלומר אינם מעשי ידי אדם שמשלימים עצמם ומפתחים כחותיהם ע"י השתדלותם, רק מעשי ידי 

הם, אצילות הנפשות שלא ייכלו. ואם יהיה חטא מחייב העונש, אבל הנצחיות תשאר כי כבר היה 

לו זה קודם ביאתו לעולם הזה, ולא יאבדוהו( – ביאורי הראי"ה, עמ' ערה

סנהדרין צ, א – כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא - )כל האומה כולה בחטיבה אחת, נשמה 

אחת היא מראשית ועד אחרית. והנשמה היותר עליונה והנשמה היותר נמוכה, כולם באחדות 

אחת הם קשורים( – ביאורי הראי"ה, יג; עולת ראי"ה ח"ב עמ' קנז

סנהדרין צ, א – כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא – עולת ראיה ח"ב עמ' קנה-קנח; ]טעם 

לכך בעומק הסוד[ – פנקסי הראיה ח"ג עמ' צה-צח
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סנהדרין צ, א – כל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה – )אנו מכירים שכל ההנהגה מאת ה' 

הולכת בתכלית מוסרית, ואין לנו לתלות שום דבר שאירע במקרה, כי גדול ה' מכל האלהים וכולל 

כל הכחות ושולט עליהם( – עין איה, ברכות פ"ט פסקא ב, ותחילת פסקא נג

סנהדרין צ, ב – קללת חכם אפילו על חינם היא באה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא קד

ופשיטנא  בך  בעיטנא  קאימנא  אי  וכו'  פסיסא  בן  לגביהא  מינא  ההוא  א"ל   – א  צא,  סנהדרין 

לעקמותך מינך. א"ל אם אתה עושה כן רופא אומן תקרא ושכר הרבה תטול – )לבאר שאין כאן 

סתם הלצה, ומה כוונת הדברים( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רמט-רנא

בכלל  הנהוגה  הכיבוש  )"תעודת   – לאחיו"  יהיה  עבדים  עבד  כנען  "ארור   – א  צא,  סנהדרין 

האנושיות היא לתכנית הרמת קרן רוח האדם"( – אגרות-א פט )צו(

סנהדרין צא, ב – אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד – עין איה, שבת 

פ"ו פסקא מו

סנהדרין צב, א – גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות – עין איה, ברכות פ"ה פסקאות צב-צג

סנהדרין צב, א – גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות – עין איה, ברכות פ"ה פסקא צה; עולת ראיה 

ח"א עמ' רלו 

סנהדרין צב, א – אלא מעתה גדולה נקמה? וכו' אין במילתה מיהא גדולה היא – עין איה, ברכות 

פ"ה פסקאות צז-צח

סנהדרין צב, א – כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא צו

סנהדרין צב, א – וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו – )הטעם לזה כי יחשוב המקבל שאין 

מדת המשפט בעולם, ומשרישים בו נטיה להפקר( – עין איה, ברכות פ"ה פסקא צד

סנהדרין צב, א – בית אפל אין פותחין בו חלונות )ביאור המשל, על ב' מיני מנהיגי הציבור( – 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 201

סנהדרין צב, א – מכאן לתחיית המתים מן התורה )מן ההכרח שתהיה ראיה לכך מהתורה, ואין 

להביא ראיה מדברי הנביאים( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 291-292

סנהדרין צב, ב – א"ל הקב"ה ליחזקאל לך והחייה מתים בבקעת דורא. כיון שהחיה אותם באו 

עצמות וטפחו לו לאותו רשע ]נבוכדנצר[ על פניו – )הוא שציוה לרמוס את הגופות כדי לבטל 

צלמם, ולימדונו כאן שלמרות עריצות פושעת זו, כח ישראל גובר( – פנקסי-א עמ' רסט-רע; פנקס 

יג עמ' עז; קבצים כת"י-א עמ' קלט-קמ

סנהדרין צב, ב - הקב"ה עושה להם כנפים כנשרים ושטים על פני המים - )מליצה להתעלותם 
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של צדיקים אל הקודש לשוט על פני המערכת הטבעית( – אורות כט )יג(

סנהדרין צג, ב – ]על דוד המלך[ וה' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום - )"המעיינים הרוחניים 

שמים עיקר עיונם בכללות העבודה וטהרת המדות והדעות. וכשהיה נדרש להם לברר ענין מעשי 

מסופק, בררו אותו בתכלית הקצור ע"פ היסודות אשר בידם וכו'. ולא עסקו כל כך בדקדוקים 

פרטיים. ובכל מקום היתה הלכה כמותם כי ה' עמם"( – אורות התורה, סוף פרק ט

סנהדרין צג, ב – ]על דוד המלך[ וה' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום – )כדי לקבוע הלכה של 

אמת צריכים גם חכמה וכשרון דעת, וגם אהבת ה' ויראתו( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רפב; 

עוד עיין פנקסי הראיה ח"ג עמ' קנא

סנהדרין צג, ב – ]משיח[ דמורח ודאין – )בירור השכל, שיהיה מבורר כמו חוש הריח( – ביאורי 

הראי"ה, עמ' תל

סנהדרין צג, ב – נחזי אי מורח ודאין – )מדוע ר' עקיבא לא חש לזה, כי מפני מעלת עצמיות 

קדושתן של ישראל אין המעלות מעכבות, ולא ניכר שוע לפני דל( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נה

סנהדרין צד, א – ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין וכו' 

 – זמירות שמענו  וכו' מכנף הארץ  ולא אמר שירה לפניך?  לו כל הנסים הללו  חזקיה שעשית 

)חזקיה היה צדיק גמור ועיקר מחשבתו בתורה, ויישוב הארץ ירד בימיו מפני ההזנחה. אבל רצון 

גורמת טובה גדולה לכל שאר האומות  גדול, והצלחת ישראל בארצם  יישוב הארץ דבר  כי  ה' 

שיכירו מלכות שדי. וזהו "מכנף הארץ". וזאת היא תכלית ביאת המשיח שכל עניני עולם הזה 

יעלה אותם להשתמש בהם בקדושה, לקרב הכל תחת כנפי השכינה – פנקסי הראיה ח"ג עמ' 

רכב-רכג; חבש פאר, סוף דרוש א, עמ' נג-נד 

סנהדרין צד, א – טעם שחזקיה לא אמר שירה על הצלתו, כי חשב שעל הצלחה חומרית אין 

לומר שירה, וטעה בזה. שירה תאמר ע"י משיח ויודיע כי קדושת אור ה' שורה גם על מעשים 

חומריים( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 182

סנהדרין צו, א – הזהרו בזקן ששכח תלמודו – )כי עדיין נותרו אצלו המושגים הטהורים הכוללים( 

- עין איה, ברכות פ"א פסקא קד

סנהדרין צז, א - וחכמות סופרים תסרח – אורות פב )לח(; שמונה קבצים, קו"ב קסו

סנהדרין צז, א - וחכמות סופרים תסרח )שנאת הפרטים תתגבר( – אורות קכא )ב(

סנהדרין צז, א – ופני הדור כפני הכלב – )"והכלב יש לו ג"כ כמה מדות טובות, והוא נאמן לאדוניו 

מאד. וכשמעלים אותו הוא עולה להיות במעלת בן כגימטריא שלו, וזוכה לאליהו ]=גימטריא כלב[. 

כלבים ׂשֹוחקים, אליהו בא לעיר" ]בבא קמא ס ע"ב[( – פנקסי-א עמ' רפט; פנקס יג עמ' צא; 

קבצים מכת"י- א עמ' קמט 
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סנהדרין צז, א – אין בן דוד בא וכו' עד שיתיאשו מן הגאולה – )מתוך המהלך עצמו של הגאולה, 

עם כל סיבוכיה וירידותיה, מגיעים אנו לידי יאוש( – עדות רצי"ה על דברי אביו, לנתיבות ישראל, 

ח"א עמ' קב; פניני הראיה עמ' 369-370  

סנהדרין צז, א – שני אלפים תהו )שנים אלו קדמו כדי להשריש יראה גסה בעולם, יראת העונש. 

ואח"כ נלקחה התמצית המתעדנת עבור יראה העליונה( – אורות הקדש ח"ד תכז; שמונה קבצים 

קו"ח רמז; )פירוש נוסף( שמועות-ב 287

סנהדרין צח, א – אין לך קץ מגולה יותר מזה, ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו 

לעמי כי קרבו לבוא – שבת הארץ, הקדמה, עמ' יב ]מהד' תשנ"ג עמ' 70[

סנהדרין צח, א – אין בן דוד בא אלא שכולו זכאי או כולו חייב – )"והדור שכולו חייב הוא דוקא 

כולו זכאי. כולו הפך לבן טהור הוא. מפני שהוא פורץ את ההרגלים שלו בשביל שהוא מבקש 

דברים ברורים. על כן צריך לתן לו דברים ברורים וישוב מאהבה"( – פנקסי הראיה ח"א עמ' 

רפח-רפט ]עוד בעמ' נח-נט[; פנקס יג עמ' צא; קבצים מכת"י- א עמ' קמט 

סנהדרין צח, ב – אמר רב יוסף "איתיב בטולא דכופתא דחמריה" - )חמורו, זה דורו של משיח. 

והחמור יש בו שני סימני טומאה, ומכל מקום יש בו בפנימיותו ענין קדושה( – אגרות-ב תקנה 

)קפח(; עוד עיין מאמרי הראי"ה, עמ' 99

סנהדרין צח, ב – אין משיח לישראל – )ר' הלל אמר כך כי היה סבור שמפני המוסר אין ראוי 

משרה של מלוכה בישראל( – פנקסי-א עמ' קב; קבמצים מכת"י-א עמ' לז

סנהדרין צט, א – אימתי אתי משיחא? א"ל )אל הגוי( לכי חפי להו חשוכא להנהו אינשי – פנקסי 

ראיה ח"א עמ' טו; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רסו

סנהדרין צט, א – כל הנביאים לא נבאו אלא לימות המשיח – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קכ

סנהדרין צט, א – כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה 

אלהים זולתך – עין איה, שבת פ"ו פסקא מז

סנהדרין צט, א – אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד – עין איה, שבת 

פ"ו פסקא מו

סנהדרין צט, א – אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה זולתך אלהים – עין איה ברכות פ"ה פסקא 

קיח

סנהדרין צט, א – מקום שבעלי תשובה עומדין – אורות בתשובה יג פסקא יא; טו פסקא ח

סנהדרין צט, א – לקרוב ולרחוק – עין איה ברכות פ"ה פסקא קיט

סנהדרין צט, א – כל הנביאים לא נבאו אלא למשיא בתו לת"ח וכו' אבל ת"ח עצמם עין לא 
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ראתה אלהים זולתך – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכא

סנהדרין צט, א – עין לא ראתה, זה יין המשומר בענביו – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכב

סנהדרין צט, א – ושמא תאמר גן זה עדן, ת"ל ונהר יוצא – עין איה ברכות פ"ה פסקא קכג

סנהדרין צט, ב – אפיקורוס, זה המבזה תלמיד חכם – )ביאור מה הקשר בין כינוי זה להחטא( – 

עין איה, ברכות פ"ג פסקא כג ד"ה חד אישתעי מילתא; ביאורי הראי"ה עמ' קפג

וגם הערך  גם הסגולה  מבזה  )בזה   - בפני ת"ח  – המבזה ת"ח, המבזה חברו  צט, ב  סנהדרין 

השימושי של התורה; ובזה מבזה הסגולה העליונה של התורה עצמה( – אורות קסח )ג(; מאורות 

הראי"ה, שבועות, עמ' קז-קח; פנקסי-א עמ' קטו; קבצים מכת"י-א עמ' מב-מג

מטה  של  ובפמליא  מעלה  של  בפמליא  שלום  משים  לשמה  בתורה  עוסק   – ב  צט,  סנהדרין 

)ביאורו( – אורות התורה, פ"ב פסקא ג; שמונה קבצים, קו"א תתנז

סנהדרין קב, ב – מפני מה זכה עמרי למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל – )"אע"פ 

שכוונתו היתה בודאי חומרית. ומזה יש לנו ללמוד לחזק את הכחות החומריים של כלל האומה, 

ומזה יבוא ג"כ חיזוק לכחות הרוחניים"( – עין איה ברכות פרק ששי, פסקא מ

סנהדרין קג, א – מנשה, ויעתר לו, ויחתר לו – )ביאר ענין החתירה( – מאורות הראי"ה, איתנים, 

עמ' קלז

סנהדרין קד, ב – דורשי רשומות אמרו כולם באים לחיי עולם הבא, לי גלעד זה אחאב וכו' – 

מאמרי הראי"ה, עמ' 97

סנהדרין קה, ב – שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות – )"נראים 

הדברים דשכר בעוה"ב להיות לרצון לפני השי"ת אין לו למי שאינו נתכוין לשם שמים, אבל 

בעולם הזה יש לו שכרו. מכל מקום י"ל דהיתה לו מחשבה לשם ה' אלא שרצה להפיק זממו הרע, 

ומתוך פסול-מחשבה זו אמרו דבר גדול הוא המעשה אע"פ שאינה במחשבה נכונה. אבל כשאינו 

מכוין לשם ה' שיהיה לו נחת רוח, אין לו שכר כלל"( – מצוות ראי"ה, או"ח א סעיף א דף ד ע"ב; 

טוב רואי, סוטה, עמ' קז-קח

סנהדרין קו, א – מאי לשון רפידים? אמר ר' אליעזר רפידים שמה – )איזו חכמה יש בדברי ר' 

אליעזר? אלא רצה ללמד כי רדיפת עמלק את ישראל לא נגרמה בלבד ע"י קלקול בבחירתם 

החופשית, כי מציאותו של ישראל היא למעלה מכל בחירה חופשית. והוא מוסיף על דברי ר' 

יהושע( – מדבר שור, דרוש ל"ד, עמ' שיד-שטו ]עוד טעם, עיין מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, 

עמ' קפ[

ברוח  לעולם  שבאים  הרפיונות  )כל   - תורה  מדברי  עצמם  שריפו  רפידים,   – א  קו,  סנהדרין 

ישראל( – אורות התורה, פ"ב פסקא ה; שמונה קבצים קו"א שעב
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סנהדרין קז, ב – בשעה שבנה שלמה את בית המקדש בקש להכניס ארון לבית קדש הקדשים 

שכלו  בזה  נפגמים  חוטא  אדם  )כאשר   - נענה  מיד  עבדך  דוד  לחסדי  זכרה  שאמר  כיון  וכו' 

וכן מדותיו. וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון ]שם ֵׂשֶכל התורה[ אל המקדש, ידעו שתשובתו 

הושלמה( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסו

סנהדרין קז, ב – דור הפלגה )עומדין בדין( – שמועות-ב 46

סנהדרין קי, א – ולא יהיה כקרח ועדתו, המחזיק במחלוקת – ביאורי הראי"ה, עמ' תכח-תכט

סנהדרין קיא, א – הרחיבה שאול פיה וכו' למי שמשייר אפילו חק אחד וכו' לא ניחא למרייהו 

וכו' אלא אפילו לא למד אלא חק אחד ]יש כאן שיבוש בהעתקת ראי"ה[ – )ב' הדיעות צודקות( 

– עין איה, ברכות פ"ב פסקא יג

♦ מכות ♦
מכות י, א – חרב אל הבדים וכו' ולא עוד אלא שמטפשין וכו' ולא עוד אלא שחוטאים )ביאור 

כיצד הלימוד בבדידות מביא שלוש רעות הללו( – עין איה, פ"ט פסקא שמא; ביאורי הראי"ה 

עמ' ריט-רכ  

מכות יא, א – קללת חכם אפילו בחינם היא באה - עין איה, ברכות פ"ט פסקא קד

מכות יא, א – קללת חכם אפילו על תנאי – אורות הקדש ח"ג נג; שמונה קבצים קו"ח רלג

מכות כג, א – המבזה את המועדות כעובד ע"ז – בשמן רענן-א עמ' רכו

מכות כג, ב – רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות – מאורות הראי"ה, 

חנוכה-פורים, עמ' רי, ריב )ד"ה עכ"פ למדנו(

מכות כד, א – דרשוני וחיו - )מדוע חז"ל הזכירו עמוס אחרי ישעיה( – אגרות-א רצט )שלח(

מכות כד, א – ארבע גזירות גזר משה רבינו על ישראל, באו ארבעה נביאים ובטלום – מדבר שור, 

דרוש כ"ה, עמ' רלד-רלט

מכות כד, א – משה אמר פוקד אבות על בנים, בא יחזקאל וביטלה - )טעם לזה( – אגרות-א 

רפג )שכא(

♦ מסכת שבועות ♦
– אוצרות  )ביאור ההבדל בזה(   – שבועות טו, ב– אסור להתרפאות בדברי תורה, להגן שאני 
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הראי"ה, ח"ב 187

♦ עבודה זרה ♦
 – ז' מצוות שקבלו עליהן בני נח כיון שלא קיימום עמד והתירן להן  עבודה זרה ב, ב– ראה 

)ישראל מקיימים את המצוות לא מפני סיוע של איזה כח מיוסד בטבע החיים העולם וכו' כי אם 

בקשר ישיר עם דבר ה'. לא כאלה חלק העמים אשר אינם יכולים לסבול ציווי של דבר ה'. אם 

לפעמים נוטים לאיזה רעיון נשגב שיופיו לוקח את לבבם, אבל משועבדים הם לכחות הבריאה 

ותנאיהם המתחלפים( – עין איה, שבת פ"ט פסקא קכג

עבודה זרה ג, א– אפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול – )אבל אין לו העלייה 

הגזעית, בזכות אבותיו, כמו שיש לישראל( – אגרות-א רפג )שכא( 

עבודה זרה ג, א– אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול – )החושבים שלא ימצא בכל 

אדם וכשרונו העצמי מאומה מקדושתה והודה של תורה, אינם מכירים את ההוד של צלם אלהים( 

– לנבוכי הדור, עמ' 174 )לד(

עבודה זרה ג, א– גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה – מדבר שור, דרוש ט"ו עמ' 

קכח; מאורות הראי"ה, פורים, עמ' קמג; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 213; שבת הארץ, מבוא, פרק 

ז, עמ' סב

עבודה זרה ג, א– הקב"ה מקדיר עליהם )על אומות העולם( חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד 

וגם בועט( אורות  ובאומות העולם מקלקל  )ביאור מדועבישראל פטור,   - ויוצא  מבעט בסוכתו 

האמונה 117-118 ]72-73[; קו"ז קלט

עבודה זרה ג, ב– י"ב שעות הוי היום. ג' שעות ראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה, שניות יושב 

ודן את כל העולם, שלישיות יושב וזאת כל העולם מקרני ראמים ועד ביצי כנים וכו' - עין איה, 

שבת פי"ד פסקא א

עבודה זרה ג, ב– רביעיות יושב ומשחק עם לויתן  וכו' ומעיקרא וכו' מיטטרון ואיבעית אימא הא 

והא עביד – )סוד הדבר( – פנקסי ראיה ח"א עמ' סב

עבודה זרה ג, ב– העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום - )הלומד תורה 

האורה  אח"כ  מקום  מכל  ללילה,  ודומה  כעינוי  לו  ונדמה  לפרטיותם,  הענינים  את  מבין  ואינו 

מופיעה עליו( – אורות התורה, סוף פרק ו, פסקא טז; שמונה קבצים קו"א תשמט

עבודה זרה ה, א– דוד שהקים עולה של תשובה – )עצם התשובה לענין מחילת החטא עצמו אינו 

עול כלל 'כי קרוב אליך הדבר מאד' ]לדברים ל, יד[ רק עולה של תשובה הוא להחזיר האבידה 
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עיין פנקסי  וזה הקים דוד( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רסג, רסו; עוד  ומדות,  של שכל 

הראיה ח"ג עמ' לג

עבודה זרה ה, א– אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף – מדבר שור, דרוש ח, עמ' סו

עבודה זרה ה, ב– ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למשא – אגרות-ד, אלף שלה )רנו(

עבודה זרה ה, ב– לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול - )הלב הוא בהמיי בטבעו וצריך לשים 

עליו משא השכל( – אוצרות הראי"ה ח"ב 149

עבודה זרה ז, ב– לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל – עין איה, ברכות פ"ה פסקא 

עא; עולת ראיה, הקדמה לח"א עמ' יד

עבודה זרה ח, א– ישראל שבחוץ לארץ עובדי ע"ז בטהרה הם - )כי אין להם מושג ברור של 

התגלות הקב"ה בעולם המאוחד, כי שם העולם המפורד שולט בחזקה( – אורות הקדש ח"ב תכג

עבודה זרה יז, א– כל באיה לא ישובון - )בימינו כבר נתבסם העולם, ואפשר להם לשוב בתשובה( 

– אגרות-א שלב )שסט(

עבודה זרה יט, א– אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו – 

)"ואת ישרים סודו" – משלי ג, לב – כאשר טעמי-המצוות הולכים ומשתקפים בשיקוף בהיר. וזה 

חלקה של ההסתכלות המחשבית( – אגרות-ב שעח )מ(

עבודה זרה יט, א– יגרוס אע"ג דלא ידע מאי קאמרי - )ּוֵמֵריַח מים עליונים יפריח, וכחו הרוחני 

ישוב אליו( – אורות הקדש ח"א ק; שמונה קבצים קו"ה קל; עיין עוד אורות התורה סוף פרק ו 

פסקא טז; וכן פנקסי הראיה ח"א עמ' ה

עבודה זרה יט, א– לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ - )מי שיש לו חשק ללמוד דברים 

הפנימיים, אע"פ שטרם "מלא כרסו בשר ויין" של ההלכות, כיון שלימודים אלו קובעים לו היראה 

יעסוק בהם, אלא בכל זאת יקבע לו זמנים ללמוד פשטי תורה והלכותיה בעיון כראוי( – אורות 

התורה פ"ט פסקא יב; וכן פ"י פסקא ג

ילמד אדם תורה ממקום שלבו חפץ – פנקסי-א עמ' רעז; קבצים  יט, א– לעולם  זרה  עבודה 

כת"י-א עמ' קמג

עבודה זרה יט, א– יגרוס אע"ג דלא ידע מאי קאמר – )לפעמים קשה לו לאדם ללמוד בעיון כי 

הוא טרוד, ואם אין לו יכולת ללמוד גם בגירסא ובלי עיון, לא ילמוד כלל. ולכן טוב להסתגל גם 

ללמוד בגירסא בלי עיון( – פנקסי ראיה-א עמ' ה

עבודה זרה כ, א– לא תחנם, לא תתן להם חן – )צ"ע דברי ר' יהודה "כמה נאים מעשיה של 

אומה זו" ]שבת לג ע"ב[ וצ"ל האיסור הוא כשמשבחים יחידים, ולא כשמשבחים לאומה( – טוב 
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ראי, ברכות סי' נג

עבודה זרה כ, ב– אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים. בשעת פטירתו של חולה עומד 

מעל מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו. כיון שחולה רואה אותו מזדעזע 

ופותח פיו וזורקה לתוך פיו. ממנה מת. ממנה מסריח. ממנה פניו מוריקות– ראוי לעיין בדברי 

הראי"ה שהבאנו על משלי )לא, כה( "ותשחק ליום אחרון", עיין שם

עבודה זרה כה, א– הנה כתובה על ספר הישר וכו' ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים 

–  )מדריגת הישר שאינו פורש מעסקי עולם הזה כי אם עושה בהם ומרחיבם, מגדילם ומאדירם, 

לתכלית ההצלחה האמתית. והיא היתה מדת האבות, כפי שמסופר בתורה מעסקיהם הגשמיים 

]כדברי חובות הלבבות, פרישות פ"י[ ומוסיף בישובו של עולם ושכלולו( – עין איה, ברכות פ"ה 

פסקא פז

עבודה זרה כו, ב– לא מעלין ולא מורידין - )יש שהוא מוכרח לא להשפיע לשום מקום שפל, כדי 

שלא תשוב השפעה שפלה עליו( – אורות הקדש ח"ד תצט; שמונה קבצים קו"ז כג

עבודה זרה לו, ב– הגוי כולו - )חיוב קיום המנהגים מפני חיבת-העם, שהאדם מכבד את קבלת 

האומה( – אדר היקר, לט; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 58

עבודה זרה מד, ב– וישרפו וכו' וישאם – )דוד ביטל עטרת מלכום. וצ"ע כלום היה חסר לו זהב? 

אלא רצה להעלות חפץ זה לקדושה( – הגדה של פסח, עמ' יד

עבודה זרה נה, א– חלק ה' אלהיך לכל העמים, החליקן בדברים - )ה' הסתיר מהם מדת עונשו, 

אוצרות   –   - למדות(  בחינוכם  יתקלקלו  שלא  כדי  הכוכבים,  כמו  אמצעיים  ע"י  נענשים  והם 

הראי"ה, ח"ב 191

♦ הוריות ♦
הוריות י, א– כסבורים אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם - )שירדו מהנהגותיהם 

בחסידות, ויהיו נוהגים מנהיגותם לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 

199, 201; טוב רואי, עבודה זרה-הוריות, עמ' קעד

הוריות יג, ב– )מעלותיו של ר' מאיר( - דלא נימרו שמעתא משמייהו. אסיקו לרבי מאיר 'אחרים', 

ולר' נתן 'יש אומרים' – פנקסי-א עמ' רא; קבצים כת"י-א עמ' צג

הוריות יד, א– סיני ועוקר הרים וכו' הכל צריכים למרי חטיא – עין איה, ברכות פ"ט פסקאות 

שנא-שנג
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♦ עדויות ♦
עדיות פ”א מ”ה– ולמה מזכירין דברי היחיד - )מתי יכול בית דין בדור מאוחר יותר לשנות את 

הכרעת ההלכה( – אגרות-ד, אלף ריד )קפ(; בשמן רענן ח"ב עמ' קנג-קנה

עדיות, פרק ח– אליהו בא לעשות שלום בעולם - )הצורך וההכרח להכין שלום בין כל הכיתות 

בישראל, ובמיוחד בין שומרי התורה( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 134-138

♦ מסכת סופרים ♦
מסכת סופרים )פרק טז ה"ד( – סמכוני באשישות אלו הלכות המאוששות, רפדוני בתפוחים אלו 

אגדות – מדבר שור, דרוש ג, עמ' כח-ל

♦ אבות א ♦
התורה  אלא  הידיעה?  בה"א  "התורה"  אמרו  לא  )ולמה   - מסיני  תורה  קבל  משה   – א  אבות 

הפנימית, מה שיתגלה לנו רק לעתיד לבוא, זאת קבל כאשר עלה אל ה'( – מדבר שור, דרש ד, 

עמ' לה-לו; ביאורי הראי"ה, לה

אבות א – משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע – מאורות הראי"ה, שבועות עמ' קמז-קנ )חלק 

מכת"י חדש(

אבות א- משה קבל תורה מסיני – )מדוע לשון "קבל"? להורות שאין שינוי מצד הקב"ה בין 

בשעת קבלתה לבין לפניה או לאחריה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפה-רפו; עולת ראיה ח"ב עמ' 

קנט-קס

אבות א – הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה וכו' – פנקסי ראיה ח"ג עמ' עמ' רצו; עולת 

ראיה ח"ב עמ' קס

אבות א – אל תהיו כעבדים למען קבלת פרס – עולת ראיה ח"ב עמ' קס-קסא

אבות א – אל תהיו כעבדים למען קבלת פרס – אגרות-ג תתסט )קנג(

אבות א – אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס - )מדוע לא אמרו להיות 

כמו בנים, אלא כעבדים?( – מוסר אביך, פ"ב פסקא ד, עמ' כט; ביאורי הראי"ה,  עמ' נא-נב

אבות א – אהוב את המלאכה - )הצדיק שכל מעשיו בקדושה אוהב את המלאכה "כל תנועה 

שמצלת איזה חלק מן ההויה מן שליטת התוהו"( – אורות סז-סח )טז(; שמונה קבצים קו"א תתפז
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אבות א – עשה תורתך קבע – עולת ראיה, ח"ב עמ' קסא

אבות א – לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה – ביאורי הראי"ה, עמ' צג-צד; מאורות הראי"ה, 

שבת קודש, עמ' רמא; ]עוד עיין[ עולת ראיה ח"ב עמ' קסב

♦ אבות ב ♦
אבות ב - כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם – )ביאורו( – עולת ראיה ח"ב עמ' 

קסג; ביאורי הראי"ה, קיב-קיג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' צט

אבות ב – יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ – )ביאור מחלוקת ר' ישמעאל ור' שמעון בר יוחאי, 

בברכות לה ע"ב. וכן שתי הדיעות של אביי ורבא שם( – עין איה, ברכות פ"ו פסקאות ח-י; ביאורי 

הראי"ה עמ' קכ-קכג

אבות ב – יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ - )מי שנטייתו חזקה לחכמות מיוחדות, יעשה לפי 

נטייתו הפנימית וגם יקבע עתים לתורה, וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ( 

– אורות התורה, פ"ט סוף פסקא ו

אבות ב – וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון – מאמרי הראי"ה, עמ' 517

אבות ב – וכל העמלים עם הציבור וכו' ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם - 

)שירד מהנהגותיו בחסידות, ויהיה נוהג מנהיגותו לנהל את הציבור לפי דרגת הציבור, ויקבל שכר 

כאילו המשיך בחסידות( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 199, 201; טוב רואי, עבודה זרה-הוריות, עמ' 

קעד

אבות ב – אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך – עולת ראיה ח"ב עמ' קסד-

קסה

אבות ב – ושוב יום אחד לפני מיתתך – )האדם צריך לקבל עליו להיות צדיק להבא. ולפעמים זה 

קשה עליו. ולכן די אם יחשוב שיהיה צדיק לפחות ליום אחד הבא  לפניו( – מדבר שור, דרוש י', 

עמ' פח-פט; ביאורי הראי"ה עמ' קסח

אבות ב – ושוב יום אחד לפני מיתתך – )מדוע האריך הזמן עד ליום אחד? הרי שמא ימות בפחות 

מזה? אלא מי ששב סמוך ממש למיתתו, די לו בחרטה בלבד ואינו צריך קבלה על העתיד, שהרי 

יודע הוא שתיכף ימות. ובכל זאת כדאי לו שישלים תשובתו בתוספת קבלה על העתיד, שמא 

ימות רק למחר ולא תיכף עכשיו( – עולת ראיה ח"ב עמ' קסה; ביאורי הראי"ה, עמ' קסז-קסח; 

מדבר שור, דרוש י עמ' פח-פט

אבות ב – שוב יום אחד לפני מיתתך – עיין דברינו על שבת קנג ע"א
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אבות ב – נשיכתם נשיכת שועל ועקיצתם עקיצת עקרב – עולת ראיה ח"ב עמ' קסה

אבות ב – אל תעש תפילתך קבע – עולת ראיה ח"ב עמ' קסו

אבות ב – אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים – )כמה שהאדם משער צרכיו ועניניו, 

עוד לא הגיע להבנה במלואה של הצורך לי"ח ברכות אלו. ולכן אין לקבוע נחיצותם רק לפי צרכיו 

הפרטיים( – עולת ראיה ח"ב עמ' קסו; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' רכד-רכה 

]– מאי קבע? כל שתפילתו דומה עליו כמשוי, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים, כל שאינו יכול לחדש בה 
דבר – עין איה, פ"ד פסקאות מו-מח; הקדמה של עולת ראיה, עמ' יד-טו פסקא ג 

– מאי קבע? כל שאינו יכול לחדש בה דבר וכו' אמר ר' זירא מסתפינא דלא מטרידנא – )חשש בן יימשך אל 
המושכלות יותר מדאי ויפגום ברגש הלב הפנימי( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא מח; ביאורי הראי"ה עמ' ריב

ה'  בחסדי  המתבונן  האדם  מכיר  חמה  זריחת  בעת  )כי   - חמה  דמדומי  עם  מתפלל  שאינו  כל  קבע?  מאי   –
ונפלאותיו. וכן בשקיעת החמה( – עין איה, ברכות פ"ד פסקא מט; ביאורי הראי"ה עמ' ריב-ריג; עולת ראיה 

ח"א עמ' תח )בשינויים([

אבות ב – אל תהא רשע בפני עצמך - )כשאדם חושב עצמו לרשע, הוא מתפרץ יותר ויותר( – 

אגרות-ב תקכב )קנד(

אבות ב – הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפני מי אתה עמל וכו' – 

עולת ראיה ח"ב עמ' קסו

אבות ב – לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להבטל ממנה – )לא עליך לגמור בא לתת 

ענין אחר.  יטרידהו  ושוקט, שלא  ברוח בטוח  וענין  ענין  בכל  יעסוק  מנוחת הלב למען  ללומד 

ומכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה הקפה כללית מושקפת לו( – אורות התורה, פ"ט 

פסקא ג

♦ אבות ג ♦
אבות ג – דע מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך – עולת ראיה, ח"ב עמ' קסז-קסח

אבות ג – ההולך בדרך ואומר מה נאה אילן זה – אורות התורה, פ"ט פסקא ז; שמונה קבצים 

קו"ג רמב

אבות ג – חביב אדם שנברא בצלם – )ההבדל שיש בין ישראל לעמים( – שמונה קבצים, קו"ז 

פסקא קסט; אורות הקודש ח"ג שלז

אבות ג – חביבין ישראל שנקראו בנים למקום – עולת ראיה ח"ב עמ' קסט-קעא

אבות ג – הכל צפוי והרשות נתונה - )אין הרשות כוללת כל כך הרבה כמו הצפיה הכוללת הכל, 
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כי הרשות מוגבלת ע"פ המדה שהטובה עתידה לבוא בסופה – אגרות-א רפג )שכב(

אבות ג, טו – הכל צפוי והרשות נתונה – )על התיאום האלוהי שבין פעולותיו של הקב"ה בדרך 

סיבה ומסובב, לבין בחירה חופשית של האנשים( – עין איה, שבת פ"ב פסקא רד ]עוד עיין שמונה 

קבצים, קו"ז סוף פסקא קטו[

אבות ג – אם אין דרך ארץ, אין תורה – אורות התורה, פרק יב פסקאות ב-ג, ה

אבות ג – אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה – עולת ראיה, ח"ב עמ' קעא; הסכמות 

הראי"ה, נא עמ' 60; ביאורי הראי"ה, עמ' רצג-שא; אורות התשובה פ"ו פסקא ג; מדות הראי"ה, 

יראה, עמ' עה-פ

אבות ג – והכל מתוקן לסעודה – )"כל הקלקולים יהיו מתוקנים לסוף הימים, ואפילו אלו שנעשו 

ע"י בחירת בני אדם ג"כ יתוקנו. הכל יבוא אל התכלית הטובה"( – מדבר שור, תחילת דרוש ה, 

עמ' מה

♦ אבות ד ♦
אבות ד – איזהו חכם? הלומד מכל אדם – )"וכל מה שיתעלה האדם יותר וכו' הרי הוא לוקח מכל 

מחשבה, בין שהיא שלו ובין שהיא של אחרים, את גרעינה הנצחי, ההגיוני, הטוב, הנובע ממקור 

חכמה וכו'. הלומד מכל אדם בלא שיור כלל"( – אורות הקודש-א יז ד"ה וכל מה שיתעלה; שמונה 

קבצים קו"ה פסקא רעה; ביאורי הראי"ה עמ' שיב

אבות ד – איזהו חכם? הלומד מכל אדם – אורות הקדש ח"א יז

אבות ד – איזהו עשיר? השמח בחלקו – )מדובר גם ברוחניות, לא לקנאות בגדולתו של אחר( – 

אורות התורה, פ"י פסקא ד; ערפלי טהר עמ' עד, פ; שמונה קבצים, קו"א פסקא תתכ"ה, קו"ב 

פסקאות ריג, רל; ביאורי הראי"ה עמ' שיד, שיח

אבות ד – שכר מצוה מצוה – )המצוה בעצמה היא הרבה יותר גדולה וחשובה מכל מיני שכר 

מיני  מכל  במציאותו,  נכבד  יותר  יקר,  יותר  הרבה  הוא  התפילה  עצם  כי  וכו'  לצייר.  שאפשר 

המשאלים בעצמם( – שמונה קבצים, קו"ו פסקא רלד; ביאורי הראי"ה, עמ' שכד

אבות ד – אל תהי בז לכל אדם, ואח תהי מפליג לכל דבר – )מי שחושב בעניני האלהות בטהרתם 

איננו יכול לשנוא ולבזות שום יצירה ושום כשרון בעולם, כאשר בכל מתגלה הפועל האלהי ברומו 

ותעצומותיו( – אורות הקודש-ג עמ' שכז; שמונה קבצים, קו"ג קפז. ]עוד עיין קובץ ד פסקא קיז[

אבות ד – שאין לך אדם שאין לו מקום – )כיון ששכלו של כל אחד מאתנו מצומצם, אין אנו 

מבינים אלא עד מקום שיד שכלנו מגעת. לכן צריכים אנו להשתמש גם בשכל של אנשים אחרים( 



277 מפתחות לביאורי הרב למקורות בדברי חז"ל

– אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 136-137

אבות ד – שאין לך דבר שאין לו מקום – אורות הקדש ח"א יז

אבות ד – מאד מאד הוי שפל רוח – מדות הראי"ה, ענוה, עמ' פה-פו ]על מדת ההשתוות, אורות 

הקדש-ג עמ' רמו[

אבות ד – מאד מאד הוי שפל רוח – )"האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע והרפה שבו, 

ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב והאור שבו. וכו' ויסבול כל בושה ועלבון שלא בהקפדה, 

כי אם במקום שיש על זה תכלית מוסרית נשגבה" ]הערת המלקט: לחנך לאחרים[( – פנקסי ראיה 

ח"א עמ' רצה; פנקס יג, עמ' צו; קבצים מכת"י-א עמ' קנב

אבות ד – הגס לבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח – )ביאור לשלושה הביטויים( – אוצרות הראי"ה 

ח"ג עמ' 39

אבות ד – וכתר שם טוב עולה על גביהן – )ענין "שם" הוא להגדיר מהותו העצמי של אותו 

האדם. כלומר לא רק שעושה מעשים פרטיים של טוב, אלא התכונה קנין גמור אצלו( – באר 

אליהו על חושן משפט, סי' א סי' ז ס"ק מה

אבות ד – התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין – עולת ראיה, ח"ב עמ' קעג

אבות ד – התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין - )החיים בעולם הזה הם עובריים, כהכנה 

לחיים יותר עליונים( – אורות האמונה 92 ]55[; שמונה קבצים, קו"ג כא

אבות ד – יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא – )בעולם 

הזה אפשר לבטא כלפי הקב"ה הכרת טובה שלנו, ע"י תשובה ומעשים טובים. ואפילו התענוג של 

השגות נפלאות של עולם הבא אין לה ערך מול העונג המתוק של פעולת הכרת טובה. ולכן אין 

שיעור לאהבת החיים אצל צדיקים הגמורים"( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 176

אבות ד – אל תרצה את חברך בשעת כעסו – )על ברכות ז ע"א "אין מרצין לאדם בשעת כעסו" 

דייק הצל"ח מהמלה "בשעת", וכן הוא ברמב"ם, לא די בביטול הכעס מעל פניו, כי אם גם בלבו( 

– שמועות ראיה, וישב, עמ' עח; טוב ראי, ברכות פסקא לו, עמ' מח-מט

אבות ד – החיים לידון לידע ולהודיע ולהודע – עולת ראיה ח"ב עמ' קעד-קעה 

♦ אבות ה ♦
אבות ה - הלא במאמר אחד יכול להבראות – שמועות-ב 40-41

אבות ה – ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה, ולא נצחה הרוח וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' 
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קעו-קעז

אבות ה – עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות וכו' – עולת ראיה ח"ב עמ' קעז-קפ

אבות ה – עשרה דברים נבראו בערב שבת, והקשת – שמועות-ב 45

אבות ה - מזיקין נבראו בערב שבת בין השמשות – פנקסי-א עמ' קלב; קבצים מכת"י-א עמ' נא

אבות ה – צבת בצבת עשויה – פנקסי ראיה ח"ג עמ' רצז; עולת ראיה ח"ב עמ' קעט-קפ

אבות ה – כל מחלוקת שהיא לשם שמים – עולת ראיה ח"ב עמ' קפא

אבות ה – גבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים – )ההבדל בין מדת גבורה למדת העזות, ומלות 

"בושת פנים", "עז פנים"( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפ-רפב

אבות ה – עז פנים לגיהנם – )טעם שאין מספיק להענישו בבושת פנים של חילוקי המדריגות של 

שכר של גן עדן( – שיחות הרב צבי יהודה, קרח, עמ' 216-218; פניני הראיה, עמ' 288-289

אבות ה – בן חמש למקרא, בן עשר למשנה וכו' – )ביאור ְׁשָלֵבי ההתפתחות של האדם( – עולת 

ראיה, ח"ב עמ' קפא-קפב; חבש פאר, עמ' פז-פח; עין איה, שבת פ"א פסקא נה; ביאורי הראי"ה 

עמ' תעד-תעה; פנקסי הראיה ח"ג עמ' מח-מט

אבות ה – בן י"ח לחופה – עין איה, שבת פ"ו פסקא נא; ביאורי הראי"ה עמ' תעו-תעז

אבות ה – הפך בה והפך בה דכולא בה - )כל מדה טובה ודרך ארץ הוא בכלל התורה וכל חכמה 

נעוצה בתורה( – אורות התורה פ"ד פסקא ב; שמונה קבצים קו"ב קמו

♦ אבות ו ♦
אבות ו – העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה - )העוסק ברזי תורה, יזכה גם לרכוש רב 

בשאר מקצועות התורה( – אורות הקדש ח"א פח-פט

אבות ו – כל העוסק בתורה לשמה וכו' משמח את הבריות – )שמביא חיות כללית לכלל ישראל, 

ומזה בא חיות לכל העולם כולו( – שמונה קבצים, קו"ד פסקא צח; ביאורי הראי"ה, עמ' תצב-תצג

אבות ו – כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה – אורות התורה פ"ב פסקא ב

אבות ו – משמח את המקום משמח את הבריות – )המקצוע הגדול של דיעה ומחשבה מעודד את 

הנפש ומשמח את הלב( – אגרות א כז )כו(

אבות ו – שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, נזם זהב באף חזיר – עולת ראיה ח"ב עמ' קפג; 

פנקסי הראיה ח"ג עמ' קנא
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אבות ו – אין טוב אלא תורה – אוצרות הראי"ה, ח"ב 190; פנקסי הראי"ה ח"ג רס

אבות ו – האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם – )כי ע"י זה נזכר לדיעה הכללית ומגמתו 

הכללית של האומר ]בצירוף שאר מאמריו[ ומניב פרי בגניזה בכללות האומה( – עין איה, שבת, 

פ"ה פסקא יג; ביאורי הראי"ה עמ' תקמד-תקמה

אבות ו – אמרתי לו אם תתן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא 

במקום תורה )כיצד אפשר להעריך ערך התורה מול כסף?( – עולת ראיה ח"ב עמ' קפה

♦ נדה וסדר טהרות ♦
נדה יג, א – כל המוציא שכבת זרע לבטלה – מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' קסג

נדה יג, ב – אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף – מדבר שור, דרוש ח, עמ' סו; מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' צז

נדה טז, ב - הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים – עין איה, ברכות פ"ה פסקא קז

נדה יט, ב – האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם – )כי ע"י זה נזכר לדיעה הכללית 

ומגמתו הכללית של האומר ]בצירוף שאר מאמריו[ ומניב פרי בגניזה בכללות האומה( – עין איה, 

שבת, פ"ה פסקא יג; ביאורי הראי"ה עמ' תקמד-תקמה

נדה ל, ב – ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו' כי לי תכרע כל ברך וכו' תהי צדיק ואל תהי 

רשע וכו' – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רעד-רעח

נדה לא, ב – מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה וכו' כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה 

לחופה – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' לג-לד פסקא מב

נדה סא, ב – מצוות בטלות לעתיד לבוא – אגרות-א קמ )קעג(; אגרות-ב תרל )רנ(; – אורות 

הקדש ח"ד תקטז; שמונה קבצים קו"ג שלו; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רעט, רפא; מדבר 

שור, צח; לנבוכי הדור, 55 )ח(; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רעט, רפא; פנקסי הראיה ח"ג עמ' 

קא 

♦ כלים ♦
כלים, פ”ד ה”ב – גיסטרא שנתרועעה – עיין על כלים פ"י ה"א

כלים פ”י מ”א – כלי אבנים, כלי גללים, כלי אדמה – פנקסי-א עמ' רב; פנקס יג עמ' לג; קבצים 
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כת"י-א עמ' צד

ידים פ”ג מ”ה – אמר ר' עקיבא, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל 

– )יש אהבה להקב"ה מצד הבריאה והודה, חסד ה' מלא עולם. ויש אהבה מצד עצם מעלת הנפש 

לאהוב את הטוב הגמור( – עולת ראיה ח"ב עמ' ג; עיין אדר היקר, עמ' כט; מדבר שור, דרוש יז, 

עמ' קסה; פנקסי-א עמ' קיג-קיד; קבצים מכת"י-א עמ' מא-מב

ידים פ”ג מ”ה – שכל השירים קודש, ושיר השירים קדש קדשים – עולת ראיה ח"ב עמ' ג-ה; 

פנקסי-א עמ' קי-קיג; קבצים מכת"י-א עמ' מ-מא 

לעת  הם  הקודש  )הלימודים שבכתבי   – טומאתן"  חבתן  "לפי  הקודש  כתבי   – מ”ו  פ”ד  ידים 

עתה רק עבור עם ישראל בלבד, ועדיין לא הגיע הזמן שתהיה לאומות העולם נגיעת יד בהם( – 

אגרות-א פט )צז(

♦ עוקצין ♦
עוקצין פ”ג מי”ב – עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' – )משמעות המלה 

"יש" היא מציאות שאין לנו ציור על רוב גודלו( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפו

עוקצין פ”ג מי”ב – עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק – )הלשון כפילה, כי בין כיון להלכה 

ובין לא כיון להלכה( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפו

עוקצין פ”ג מי”ב – עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום – בשמן רענן ח"ב עמ' קנז-קס 

♦ מדרש בראשית רבה ♦
שור,  מדבר   – מוצנע  אמון  מכוסה,  אמון  פדגוג,  אמון  אמון,  אצלו  ואהיה   – רבה, א  בראשית 

דרוש י"ב עמ' צז-צט; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רמג-רמו, רנ-רנג; ועוד: מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' רמב-רמג )ע"פ כת"י חדש(; פנקסי הראיה ח"ב עמ' קעז-קפה

בראשית רבה, א – אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה – מדבר שור, דרוש יא, עמ' צא; מאורות 

הראי"ה, שבועות, עמ' רמא-רמג )ע"פ כת"י חדש(

בראשית רבה, א – מחשבתן של ישראל קדמה לכל - )לעתיד יתראה לעין כל שזה שורש כל 

התורה כולה( – אורות, קנ
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בראשית רבה, ג – בונה עולמות ומחריבן - אגרות-א צא )קה ד"ה וע"ד מנין שנות היצירה( 

בראשית רבה, ג – מהיכן נבראת האורה? נתעטף בה הקב"ה כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף 

העולם ועד סופו – )ביאור הנמשל( - מדבר שור, דרוש י"א, עמ' צה; מאורות הראי"ה, שבועות, 

עמ' רמז-רמח

בראשית רבה, ד – אין כתיב ב]יום[ שני 'כי טוב' שבו נברא מחלוקת, 'ויהי מבדיל בין מים למים' 

וכו'. ומה מחלוקת שהיא לתקונו של עולם ולישובו אין בה 'כי טוב', מחלוקת שהיא לערבובו על 

אחת כמה וכמה – )כל דבר שהטביע השי"ת בענין פרטי שלמות של עצמו, אין הכונה שיהיה 

נפרד ולא יתחבר אל הכלל, כי דבר זה לא נאמר בו 'כי טוב'( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קטז-קיז; 

מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' י-יא

בראשית רבה, ה – טעם עצו ופריו שוים, חטא הארץ – עין איה, ברכות פ"ו פסקא יד; אורות 

ז; מאורות  פ"ו פסקא  אורות התשובה  נ;  קו"ג פסקא  הקדש-ג עמ' קמ, רצד; שמונה קבצים, 

הראי"ה, איתנים, עמ' קצז; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 166

בראשית רבה, ה )בסופו( – תדשא הארץ, מה הפרי נאכל, אף העץ נאכל – אגרות-א צא )קה 

ד"ה וע"ד המדרש(

בראשית רבה, טז – וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין חכמה כחכמת 

א"י – אורות התורה פי"ג פסקאות א-ב )עוד עיין מאמרי ראי"ה, 78-80, אגרות-א עמ' קיג(

בראשית רבה, יז – ]אדם הראשון קרא שמות לכל בעל חי, אמר ה' למלאכים[ חכמתו מרובה 

מכל  אבל  פרטים.  מידיעת  רחוקים  והם  כוללת,  רק השגה  )כי המלאכים משיגים   – משלכם 

מקום ידיעה כזאת היא ידיעה חשובה מכלל חקר אל דעות( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קיא 

בראשית רבה, כד – זה ספר תולדות אדם, כלל גדל מזה – )ההוד של צלם אלהים הנמצא בכל 

אדם, גם באומות( – לנבוכי הדור, עמ' 174-175 )לד, תחילה וסוף(; אדר היקר, סוף עמ' מב

בראשית רבה, כט – אפילו נח שנשתייר לא היה כדאי אלא שמצא חן בעיני ה' – )כי לא השתדל 

לעשות הכנה לרומם את השלימות הנפשית של הדור, שיהיו ראוים לחינוך יותר נהדר ונשגב( – 

מדבר שור, דרוש יג, עמ' קד

בראשית רבה, כט – ונח מצא חן בעיני ה', הוא מצא, הקב"ה לא מצא – מדבר שור, דרוש יג, 

עמ' קה

בראשית רבה, מג – אימתי אני מגדל את בניך ככוכבים? כשאגלה עליהם ב"כה" – מדבר שור, 

דרוש יד, עמ' קי, קטז; מאורות הראי"ה, שבועות, ה

בראשית רבה, מח – אם אמאס משפט עבדי וכו' ויקח אברהם את ישמעאל בנו – )מדוע שבחו 

כאן מילת עבדיו, לא שאברהם מל את עצמו?( – מדבר שור, דרוש כז, עמ' רנב, רנז  
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בראשית רבה, נ – בעל פקדונות אני, עמלק הפקיד אצלי וכו' שרה הפקידה – מדבר שור, דרוש 

ל"א, עמ' רפד

בראשית רבה, נו – ירושלים, אברהם קרא לה "יראה" ושם בן נח קרא לה "שלם" – )שני מיני 

שלמיות( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צח; מדבר שור, דרוש ח, עמ' סז; ועוד דרוש ל"א עמ' 

רפט-רצ; הגדה של פסח, עמ' רמו

בראשית רבה, נח – ויהי וחיי שרה וכו' יודע ה' ימי תמימים וכו' כהדא עגלתא תמימתא – )ביאור 

המדרש( – מדבר שור, דרוש כ"ח, עמ' רנט

בראשית פרשה נח - וזרח השמש ובא השמש. עד שלא ישקיע הקב"ה שמשו של צדיק הוא 

מזריח שמשו של צדיק חבירו – מדבר שור, תחילת דרוש ל"ו, עמ' שכג

בראשית רבה, נח – עשר פעמים "בני חת" – מדבר שור, דרוש סוף דרוש כח, עמ' רסד

בראשית רבה, סג – בשכר שלשה ראשון, זכו לשלשה ראשון – הגדה של פסח, עמ' קעח-קעט

בראשית רבה, סג – הגמון אחד שאל וכו' מי תופס המלכות אחרינו? הביא נייר חלק נטל קולמוס 

וכו' – מדבר שור, דרוש כט, עמ' רסט

בראשית רבה, סה – משל לקווץ ופיקח שהיו עומדין על שפת הגורן – מדבר שור, דרוש ל"א, 

עמ' רפד; הגדה של פסח, עמ' רמב; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רפ 

בראשית רבה, סה – ונשא השעיר ]זה עשו[ עליו את כל עונות תם, אלו ישראל – )כי ישיבתם 

בארץ נכריה היא הגורמת להם כל חטאיהם( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' רלא; מאמרי הראה עמ' 82

נפש  לבם במסירות  צפון  )הראו את   - ויוסי משיתא  צרורות  איש  יקום   – בראשית רבה, סה 

נפלאה, ומה שנהיה בסוף היה ג"כ בהתחלה אלא שכיסה אותו זוהמא חיצונה( – אורות אמונה 54 

]27[; שמונה קבצים קו"ג שלב; מדות הראי"ה, אמונה, י'

)ביאור כיצד אפשר לטעות   – ואין העולם מקומו  בראשית רבה, סח – הוא מקומו של עולם 

ולחשוב שהעולם הוא מקומו?( – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קסט-קע

בראשית רבה, סח – אם מתאחות הן י"ב אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים – 

)כלומר יש ליעקב מעלה של שורש הקדושה הכללית בנושא אחד, והוא גם ענין מצבה( –מדבר 

שור, דרוש יד, עמ' קכד

בראשית רבה, סט – והנה ה' ניצב עליו וכו' משל לבן מלך שהיה ישן בעריסה והיו זבובים שוכנים 

עליו, כיון שבאה מניקתו וכו' – מדבר שור, דרוש כ"א, עמ' קצה, קצט

בראשית רבה, עג – כיון שנולד יוסף, שטנו של עשו – )יוסף יש בו כח פנימי. ולעשו יש רק כח 

חיצוני( – מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' צ-צא, עמ' קעח-קעט
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בראשית רבה, עה, ד – יעקב שלח לעשו פורפירא – )אין יעקב רוצה לנהל ממלכה כל עוד היא 

צריכה להיות בדמים מלאה( – אורות יד )ג(; שמונה קבצים קו"ו קא

בראשית רבה, עו – ויירא יעקב ויצר לו וכו' שהוא )עשו( בא עלי מכח ישיבת א"י - )אפילו על 

רשעים מגינה זכות ארץ ישראל( – אגרות-ב תקנה )קצד(

בראשית רבה, עז – ויותר יעקב לבדו וכו' ונשגב ה' לבדו – מדבר שור, דרוש כ"ב, עמ' רח

בראשית רבה, פד – אלה תולדות יעקב יוסף וכו' בזכותו של יוסף וכו' כיון שנולד שטנו של עשו 

ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה - מדבר שור, דרוש כ"ג, עמ' רי, ריג

בראשית רבה, פד – הים לא נקרע אלא בזכותו של יוסף – מד בר שור, דרוש כג, עמ' רי, רכ

בראשית רבה, פד – וישב ראובן אל הבור, בשקו ובתעניתו היה עסוק וכו' הציץ באותו הבור – 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 155; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעח, קפה

בראשית רבה, פד – מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה וכו' ואתה פתחת בתשובה תחילה 

הוסיף  ואח"כ  הרהורי תשובה מלמעלה,  ע"י  דחקו  ע"י מה שלבו  בתחילה שב  כבר  )ראובן   -

בתשובה לפי שכלו החופשי( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 155; מדבר שור, דרוש כ', עמ' קצא, קצד; 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קעח, קפ

בראשית רבה, פד - עבירתן של שבטים ]שמכרו את יוסף[ זכורה היא לעולם תקוה היא לעולם 

]כלכלה את העולם[ – אורות התשובה, פרק יא פסקא ו; מדבר שור, דרוש כ"ג, עמ' ריא

בראשית רבה, פו – ראוי היה יעקב לירד למצרים שלול בקולרין – מדבר שור, דרוש כ"ה, עמ' 

רלג, רמ-רמא

בראשית רבה, פט – זמן נתן )הקב"ה( לעולם כמה שנים יעשה באפילה – )הקב"ה קבע כמה 

זמן יהיה העולם באפילה של חושך הדיעות, ושיצאו מזה בשלבים יותר ויותר( – מאורות הראי"ה, 

חנוכה, עמ' צא ואילך; מדבר שור, דרוש יד, עמ' קיג ]עוד עיין עמ' רכט[

בראשית רבה, צח – כשם שאין בלבך אלא אחד )שמע ישראל( – שמועות ראי"ה, ויחי, שנת 

תרפ"ט

♦ מדרש שמות רבה ♦
שמות רבה, ב – הנני לכהונה ולמלכות וכו' בקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים – )ביאור 

המדרש( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפא, רפח; הגדה של פסח, עמ' רלט

שמות רבה, ב – הנני לכהונה ולמלכות וכו' בקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים – )אצל משה 
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נתקיימו שניהם, שימש בכהונה בימי המילואים, ועוד "ויהי בישורון מלך". אבל במשך הדורות 

צריכים להפריד בין התפקדים( – שמועות ראיה, כי תשא, שנת תרפ"ט

אחת  ושפחה  מדינה  לה  ליתן  ופסק  בתו  את  למלך שהשיא  משל  אנכי?  מי   – ג  רבה,  שמות 

מטרונית, ונתן לה שפחה כושית – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפה; הגדה של פסח, עמ' רמג

שמות רבה, ג – מסורת גאולה הוא בידם, כל גואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה – )יחודיות 

הסימן והכפילות( – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' רפד-רפה

שמות רבה, טו – יש מן רבנן אמרין ברוך מחדש חדשים, ויש מהם אומרים ברוך מקדש חדשים, 

ויש מהם אומרים מקדש ישראל – )ג' בחינות. ]א[ כל החידושים שבעולם, הקב"ה הוא שמאפשר 

אותם ]ב[ כל החידושים עוד יביאו את כלל העולם אל הקודש ]ג[ כח סגולה שנתן ה' לישראל 

שהם יוציאו לפועל את הקדושה ההיא( – מדבר שור, דרוש ל"ז, עמ' שנ

שמות רבה, טו – החודש הזה לכם, משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים זהב וכסף וכו' הגדיל הבן 

ועמד על פרקו וכו'. משל למלך שקדש אשה כתב לה מתנות מועטות, כיון שבא ללוקחה כתב לה 

מתנות מרובות כבעל – )טעם הצורך לשני מיני משל( – מדבר שור, דרוש ל"ז, עמ' שמח-שנב; 

הגדה של פסח, עמ' קעד-קעז 

שמות רבה טז – משה היה יושב ומי שיש לו דין היה בא אצלו. אבל שמואל היה מסבב על כל 

ישראל - )משה משך את בני דורו לקראת מעלתו הרוחנית, אבל שמואל ירד להנהיג את הציבור 

לפי מדותיהם( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 199-200

שמות רבה, יט – חוקת הפסח וחוקת פרה, שניהם דומין זה לזה – מדבר שור, דרוש ל"ה, עמ' 

שיז; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רעד

שמות רבה, כו – ]משה אמר ליהושע[ זקנך ]יוסף[ על ידו ירדו למצרים. לך הזדווג עם מי שאירע 

אותם בעלותם ממצרים – )מדוע דוקא יוסף, ומדוע הזכרה כאן מדת "את האלהים אני ירא"( – 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רט, ריד-רטו

שמות רבה, כז – וישמע יתרו, שייתר פרשה אחת בתורה שנאמר "ואתה תחזה" – שמועות ראיה, 

יתרו )תרפ"ט(; פניני הראיה, עמ' 151-157

שמות רבה, כח – הלוחות היו ארכן ששה טפחים. ביד מי שאמר והיה העולם ב' טפחים ובידו של 

משה ב' טפחים – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קכט; פניני הראיה, עמ' 186-187

שמות רבה, כח – באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטרין 

של פניו של משה דומה לאברהם – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' מג-מה; פנקסי-א עמ' קכא; 

קבצים מכת"י-א עמ' מה; שמועות-ב 84

שמות רבה, ל – ]הקב"ה משמר את השבת וכו'[ אין אדם רשאי לטלטל תוך חצרו בשבת? – 
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מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' קלג; פנקסי הראיה ח"ג עמ' רפד

שמות רבה לב, א – אילו המתינו ישראל למשה )לפני העגל( לא היתה גליות – )היו אומות העולם 

משלימות עם ישראל ושם ה' הנקרא עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות( – אורות יד )ד(; 

שמונה קבצים, קו"ו קכג

שמות רבה לב – ועשית את הקרשים למשכן, שאם נתחייבו ישראל כליה הצדיק מתמשכן עליהם 

– )כיצד דרשו זאת מהאות ל' של "למשכן"( – מדבר שור, דרוש ל"ו, עמ' של-שלא

שמות רבה, מב )ו( – משה קירב את הערב רב - )טעם לשבח בזה( – אגרות-ב תקנה )קפח(

שמות רבה, מז – במה זכה משה לקרני הוד? משיירי קולמוס או מנקרת הצר – )הראשון הוא 

הראי"ה,  מאורות   – גופו(  טהרת  מפני  והשני  לו,  אלא  נתגלו  שלא  התורה  סוד  פנימיות  עומק 

חנוכה-פורים, עמ' קצ

שמות רבה, נא – )אחרי מתן תורה, היה לישראל( חירות ממלאך המות – )כי כל אחד מהם היה 

בבחינת כלל, ואין הכליון שולט כי אם בפרטים( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קיג 

)כי שרשי החשבון הם למעלה   - לירושלים  חוץ  היתה  כיפה של חשבונות   – נב  שמות רבה, 

מכל חשבון, וירושלים עצמה היא משוש כל הארץ, מכון השמחה של תשובה עליונה( – אורות 

התשובה, פט"ז פסקא א'

♦ מדרש ויקרא רבה ♦
ויקרא רבה ד  - אצל עשו "נפשות ביתו" ואצל יעקב "שבעים נפש" לשן יחיד – )כי בית יעקב 

מוכנים להשלים האחדות הכללית( – מדבר שור, דרוש א' עמ' טו 

ויקרא רבה, ט –קדמה דרך ארץ את התורה - )המוסר הטבעי מוכרח להקבע בנפש לפני שזוכים 

לתורה( – אורות התורה, פי"ב פסקאות ב, ג; שמונה קבצים קו"א תשנד 

ויקרא רבה, ט – דרך ארץ קדמה לתורה – ארח חיים טבעיים הם הבסיס והיסוד לתורה, ואינם 

סותרים דרכי תורה – פנקסי הראיה ח"א עמ' רעט-קפ; פנקס יג, עמ' פג; קבצים מכתב-יד ח"א 

עמ' קמד-קמה

ויקרא רבה, ט – דרך ארץ קדמה לתורה – )המוסר הטבעי מוכרח להקבע בנפש לפני ההשפעות 

הגדולות הבאות מכח התורה( – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תעא

ויקרא רבה יא – נמשלו ישראל לעוף, אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם - )על כן גדול ערכו 

של סיפור תולדותיהם של צדיקי ישראל( – אדר היקר, עמ' כא-כב
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ויקרא רבה יג – מי שלא ראה קניגין של אומות העולם בעוה"ז זוכה לראות בעוה"ב כיצד נשחטים 

בהמות ולויתן – אורות הקודש ח"ב שיז

ויקרא רבה, טו – רוח הקודש השורה על הנביאים, במשקל הוא שורה - )כך של שינויי הנטיות 

שבספרי קודש לכל הדורות, הכל מנוהל מלמעלה בפלס ובמשקל( – אדר היקר, יז 

ויקרא רבה, יט – אין רנה של תורה אלא בלילה – )כי אין עסק אז בעניני דרך ארץ עם הבריות( 

– פנקסי הראיה ח"ג עמ' קנג

ויקרא רבה, כב – משל לבן מלך שגס לבו עליו והיה למד לאכול בשר נבלות – )האם יש במדרש 

זה סיוע לדעת רמב"ם במורה נבוכים על טעם הקרבנות? או מונח בזה ענין אחר( – מדבר שור, 

דרוש טז, עמ' קנח

וכו'  ויקרא רבה, כד – שלש עטרות למלך, המלך נתן בראשו אחת, ושתים בראשם של בניו 

והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קכג-קכד; מאורות הראי"ה, 

שבועות, עמ' טז

ויקרא רבה, ל – ד' מינים, טעם וריח, עד שיהו כולן באגודה אחת – )ובמצות ד' מינים שמבררת 

את איגודם ושייכותם הפנימית של כל פלגי ישראל שכולם יש בהם טעם וריח, שהם שני חלקי 

הטהרה "הטהרה נטלה את הטעם והריח"( – גנזי ראיה, איתנים, עמ' קכ

♦ מדרש במדבר רבה ♦
במדבר רבה, ט – הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה, משל לפלטין שהיתה בנויה על 

גבי ספינות – )ביאור משל זה, שלכל ספינה וספינה יש ייעוד לעצמו, אבל כחו יונק מהכלל. כך 

לכל אחד מישראל יש תפקיד, אבל יצליח בזה רק כל עוד הוא מחובר אל התכלית הכללית של 

עם ישראל( – מדבר שור, דרוש יד, עמ' קיד-קטז, קכ; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' ח

במדבר רבה, טו - כמראה אשר הראה ה' את משה, "כן עשה משה את המנורה" אין כתיב כאן 

אלא "כן עשה" סתם. ומי עשה? הקב"ה – )טעם לזה כי היא מסמלת קדושת נשמותיהם של 

ישראל, עדות היא לכל באי עולם( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נד

במדבר רבה, טו – בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה וכו' שלא תהיו מבזין על המנורה – 

מדבר שור, דרוש ו, עמ' נג; מאורות הראי"ה, חנוכה, עמ' סא-סג

במדבר רבה, יח – אמר קרח: כהנים נמשחים בשמן ואני בן יצהר – )ביאור המושגים( – ביאורי 

הראי"ה, עמ' תלא-תלב

במדבר רבה, יט – אמר הקב"ה למשה: לך אני מגלה, לאחרים חוקה – )יש ב' דרגות בטעמי 
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תורה. מה שבני אדם חושבים, ומה שהיא האמת העליונה( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' 

רסז, רעב

במדבר רבה יט – יהי רצון שיצא מחלציי וכו' ושם האחד אליעזר – )טעם מחלוקת א' אליעזר 

וחכמים בענין שנות הפרה – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רסח, רעא

במדבר רבה יט – אור יקרות וקפאון, אלו טעמי מצוות שיקרים הם בעולם הזה, קפויים יהיו 

לעתיד לבוא - )בעתיד נבין היטב טעמי המצוות( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 96; מדבר שור, דרוש 

יג, עמ' קז; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רעב

♦ מדרש תנחומא ♦
תנחומא, וירא, ג – אברהם לקח עצה מממרא, על המילה – מדבר שור, דרוש כ"א עמ' קצז

תנחומא, תולדות, ד – יעקב אשר פדה את אברהם מכבשן האש – מדבר שור, דרוש ל"א, עמ' 

רפט

כי משה   – ]ממשה[  ְוִנָׂשא  ]מאברהם[  ירום  ]המשיח[  ישכיל עבדי  – הנה  יד  תנחומא, תולדות 

מדריגתו רק מצד התורה, ומשיח מדריגתו מצד עם ישראל. משיח אינו מתיירא מחוצפתם של 

ישראל, מעזיבת התורה "ויסעו ֵמַהר השם" )במדבר י, לג( וממה שבקשו בשר )ראה במדבר יא, 

כא-כב( – גנזי ראי"ה, אביב, עמ' נד 

תנחומא, ויחי, ח – יצחק ויעקב שניהם בקשו לגלות מסטורין של הקב"ה – מדבר שור, דרוש ל, 

עמ' רעג, רעח

תנחומא )מהד’ בובר( וארא ז – מלך בשר ודם אין רוכבין על סוסו, והקב"ה הרכיב לאליהו על 

סוסו וכו' אין משתמשין בשרביטו, ומשה נשתמש בשרביטו של הקב"ה, אין לובשין עטרה שלו, 

והקב"ה נתן עטרות למלך המשיח – )ביאור המדרש( – מדבר שור, דרוש ל"ב, עמ' רצג-רצז; 

הגדה של פסח, עמ' רנ

תנחומא, תשא, ג - מתוקה שנת העובד וכו' יגע זה בב' שעות וכו' כך יגע רבי בון  - )לא באו 

לומר שהיגע מעט זמן יקבל שכר כמו הטורח זמן רב, אלא באו לומר שהוא הספיק ללמוד במעט 

זמן מה שהם הספיקו רק כעבור זמן רב( – מצות ראיה, או"ח א סעיף ד, עמ' ד  ]יש לציין שזה 

בניגוד לדברי רבנו יונה, סוף מאמרו "יסוד התשובה", וכן "אור החיים" תחילת חיי שרה, שנותנים 

שכרו של המועט כשכרו של המרובה[

תנחומא, תשא, ז – כי תשא את ראש וכו' זה ראובן – )ביאור כיצד מתן שקלים תקן לחטאו של 

ראובן( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קמא
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תנחומא, תשא, ט – הראה הקב"ה למשה מטבע של אש מתחת כסא הכבוד – מדבר שור, סוף 

דרוש ל"ג, עמ' שיא

תנחומא, פקודי ז - "תשב באחיך תדבר, בבן אמך תתן דופי" )תהלים נ( אם דברת בעשו שהוא 

אחיך, סופך לדבר בבן אומתך – אגרות-א קצד )רנ(

תנחומא, קדושים, י – א"י אמצעיתו של עולם – שמועות-ב 24

תנחומא, אמור, יד – כל הקרבנות בטלין לעתיד לבוא – אוצרות הראי"ה, ח"ב 103

תנחומא, נשא  יא – התקשה משה רבינו עד שהראה לו הקב"ה מטבע של אש מתחת כסא 

 – לפי הטבע בלבד(  גם  יעמדו  כיצד  והתקשה  נס,  ע"י  ישראל  ידע שיתקיימו  )משה   – הכבוד 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קלט

תנחומא, קרח – קרח שפקח היה, מה ראה לשטות זו? וכו' ראה שושלת גדולה עומדת הימנו – 

שמועות ראיה, קרח )תרצ"א(; פניני הראיה עמ' 282-284

תנחומא, חקת, ח – אור יקרות וקפאון, אלו טעמי מצוות שיקרים הם בעולם הזה, קפויים יהיו 

לעתיד לבוא - )בעתיד נבין היטב טעמי המצוות( – אוצרות הראי"ה, ח"ב 96; מדבר שור, דרוש 

יג, עמ' קז

תנחומא, כי תבא, ב – ]רבי עקיבא[ היו מסרקין את בשרו במסרקות של ברזל והוא קרא קריאת 

שמע, ועליו אמר דוד "ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם" )וכן בכל דור של שמד, מדרש אסתר 

רבה, ג( – אורות האמונה 27 ]8[; שמונה קבצים, קו"ו רט

תנחומא, האזינו, ד – אשר לא ישא פנים )דברים י, יז( עושה תשובה, נושא לו נים. יכול לכל? 

תלמוד לומר "אליך", לך ולא לאומה אחרת ]עיין "עשרה מאמרות" לרמ"ע מפאנו, חקור דין, ח"ב 

פרק י"א, אין תיקון תשובה אצל אוה"ע, וביאר מדוע מצאנו אצל אנשי נינוה. ע"ע "בן יהוידע" 

על שבת דף ק"ג[ – )אצל בן נח אין תשובה מועלת, כי בישראל הקשורים לכל עולמות הקדושה 

הקב"ה חפץ בתיקונם, מה שאין אצל בני נח( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קלח

♦ תנא דבי אליהו ♦
והיסוד  חיים טבעיים הם הבסיס  – ארח  לתורה  דרך ארץ קדמה   – דבי אליהו, פרק א  תנא 

לתורה, ואינם סותרים דרכי תורה – פנקסי הראיה ח"א עמ' רעט-קפ; פנקס יג, עמ' פג; קבצים 

מכתב-יד ח"א עמ' קמד-קמה

תנא דבי אליהו, פרק א – דרך ארץ קדמה לתורה – )המוסר הטבעי מוכרח להקבע בנפש לפני 

ההשפעות הגדולות הבאות מכח התורה( – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תעא
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תנא דבי אליהו, פרק ד: כל חכם מישראל וכו' ומתאנח ומצטער כבודו של הקב"ה ועל כבודם 

של ישראל – לנבוכי הדור, 117 )יט(

תנא דבי אליהו רבה פרק כא מכאן אמרו לעולם יהא אדם ירא שמים יראה גמורה יראה על 

האמת ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו ובכל יום ויום ישכים ויאמר רבון כל העולמים ואדוני 

האדונים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים מה אנו מה חיינו 

מה חסדנו וכו' מקדש את שמך ברבים – )ביאור מפורט לכל חלקי הבקשה( – עולת ראיה, ח"א 

עמ' קא-קיג

יצחק  יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם  לומר מתי  חייב אדם   – תנא דבי אליהו רבה, כ”ה 

ויעקב - )אבל אין לחשוק לעלות שלא בהדרגה, כי אם בהדרגה( – אורות הקדש ח"ג רנח; שמונה 

קבצים קו"ו סה

תנא דבי אליהו זוטא, י”ז – וכל מי שעוסק בתורה הרי זה מתעלה - )כאשר תשוקה פנימית של 

קרבת ה' היא חזקה, ואינה משביעה את חפצה כי אם בהגיון הפנימי של רזי תורה. זאת היא תורה 

לשמה( – אורות התורה, פ"י  פסקא א

♦ פסיקתא רבתי ♦
פסיקתא רבתי, יב, ט – עמלק, כל עוד הוא בעולם כנף מכסה את הפנים - )כי מפיץ מדות רעות 

בכל הנפשות, ומזה כל האסונות( – אגרות-ג תתח )פז(

♦ פסיקתא דרב כהנא ♦
פרשת אחרי מות )דף קעה( – לדוד ה' אורי ישעי, אורי בראש השנה, וישעי ביום הכפורים – 

מדבר שור, דרוש יח, עמ' קע, קעד; מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קיג, קטז

פרשת שובה )דף קנז( – וה' נתן קולו לפני חילו, בראש השנה, כי רב מאד מחנהו, אלו ישראל 

– מדבר שור, דרוש יח, עמ' קעא

פרשת פרה )דף לט( - לא יהיה אור יקרות וקפאון – אלו טעמי תורה שיקרים הם בעולם הזה, 

וקפוים לעולם הבא – )לעת שלימות העולם, בעולם הנצח, שם נבין טעמי התורה. אבל בעולם 

הזה שאין זה מקומם האמתי, אי אפשר להשיג כלל טעמי תורה באמת( – מדבר שור, דרוש יג, 

עמ' קז; וכן דרוש יז, עמ' קסז
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♦ מדרש בלתי ידוע ♦
עקידת יצחק, תחילת שער לט )בשלח נא ע”ב( – זה אלי ואנוהו, כמה גדולים יורדי הים. משה 

כמה נתחבט ונתחנן לפני הקב"ה עד שיראה הדמות וכו' וכו' ויורדי הים כל אחד ואחד מראה 

אליו באצבע ואומר 'זה אלי ואנוהו' – מדבר שור, דרוש ל"ח, עמ' שנג-שנח; הגדה של פסח, עמ' 

שטו-שיט

עקידת יצחק, שער מד, חלק הראשון )יתרו, צב ע”ב( – משל למלך שגזר על מלכותו, בני רומי 

לא ירדו לסוריא  וכו' השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם – מדבר שור, דרוש ד, עמ' לא, מא; 

מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' מה, נד

עקידת יצחק, תחילת ויקרא, שער נז )א ע”א( – למלך שהיו לו ב' מגיסין ועשה לו הראשון 

תבשיל וכו' ואין אנו יודעין איזה ערב יותר? וכו' זאת תורת העולה, אנו יודעין של ישראל ערב 

יותר – מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנה-קנו; הגדה של פסח, עמ' קצד-קצח

עקידת יצחק, במדבר, תחילת שער עב )א ע”א( – בשעה שנגלה הקב"ה על ישראל וכו' ירדו 

כ"ב אלפים מרכבות של מלאכי שרת וכו' והיו כולם דגלי דגלים – )ביאור ענין דגלים( – מדבר 

שור, דרוש ג', עמ' כד-כח; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' קיב-קיד

עקידת יצחק, נשא, תחילת שער ע”ד )יט ע”ב( – שעד שלא הוקם המשכן היה תחרות בין 

הקב"ה ובין ישראל מפני מעשה העגל א"ל הקב"ה אין בלבי על בני ישראל – מדבר שור, תחילת 

דרוש ה, עמ' מה

♦ ירושלמי ♦
ברכות פ”א ה”א – גאולתן של ישראל קימעא קימעא – אגרות-ב תקנה )קצה(; אגרות-ג תשנג 

)כ(

ברכות פ”א ה”ד – חביבין דברי סופרים מדברי תורה – )כי תורה שבע"פ נובעת מסגולה אלוהית 

פנימית שבישראל, והיא עליונה משורש תורה שבכתב( – אורות התורה, פ"א פסקא ב'; מאורות 

הראי"ה, שבת קודש, עמ' רלב

ברכות פ”ב סוף ה”ד – אנא מן יומא לא כוונית – )הא כיצד? אלא יש בתפילה ב' כוונות. הכללית 

פירוש  כוונת  ויש  לבו.  כל  ממלאים  ואלו  רוממתו,  ויראת  ה'  אהבת  בעניני  אז  מוטרד  שהשכל 

לו להצטמצם תוך פירוש  חייא בכוונות רוממות, היה קשה  ר'  נפשו של  כיון שדבקה  המלות. 
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המלות( – טוב ראיה; טוב רואי, ראש השנה עמ' נ-נא

ברכות פ,ב ה”ג – ר' יוחנן לא היה מניח תפילין של ראש – )טעם שהקב"ה סידר כך( – פנקסי-א 

עמ' קמח; קבצים כת"י-א עמ' נט

ברכות פ”ב ה”ח – מתוקה שנת העובד וכו' יגע זה בב' שעות וכו' כך יגע רבי בון  - )לא באו 

לומר שהיגע מעט זמן יקבל שכר כמו הטורח זמן רב, אלא באו לומר שהוא הספיק ללמוד במעט 

זמן מה שהם הספיקו רק כעבור זמן רב( – מצות ראיה, או"ח א סעיף ד, עמ' ד  ]יש לציין שזה 

בניגוד לדברי רבנו יונה, סוף מאמרו "יסוד התשובה", וכן "אור החיים" תחילת חיי שרה, שנותנים 

שכרו של המועט כשכרו של המרובה[

ברכות פ”ג סוף ה”א – ר' יוחנן שאל לר' ינאי קמי ערסיה דר' שמואל בן יהוצדק, המקדיש עולתו 

לבדק הבית – )הרעיון בשאלה זו שלמרות הסכסוכים שיש לפעמים בין ת"ח, ודאי שהיו לשם 

שמים ונשמרים הם בקדושתם, אפילו לבדק הבית( – מאמרי הראי"ה, עמ' 375

ברכות פ”ה ה”א – המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו חומה של ברזל – )ראי"ה מפרש בניגוד 

לכמה מהמפרשים, כלומר שאין תפילתו נשמעת( – טוב ראיה; טוב ראי, ברכות פסקא מא, עמ' 

נג-נו

ברכות פ”ה ה”א – חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה וכו' אימתי עוסקין 

בתורה? ע"י שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן – )בירושלמי החסידים יותר עליונים מאשר 

התפילה  ע"י  תורה  של  אורה  ומשיגים  אצלם  ומתאדרת  מתגדלת  שהתורה  בבבלי,  החסידים 

וההתבוננות שבה וכו'( – אורות התורה, פי"ג ה"א

ברכות פ”ה ה”א – צריך להכנס לפנים משני דלתות – )אין זה זהה לנמאר בבבלי "לפנים משני 

פתחים( אלא כוונתם חדר לפנים מחדר( – טוב ראיה; טוב ראי, ברכות, פסקא מג, עמ' נז-נח

ברכות פ”ה ה”ה – אם עשו שפתותיו של אדם תנובה מבושר הוא שתפילתו נשמעת - )כשבאה 

תפילה אחרי השובע הטבעי ועושר האמונה, אין בה עמל ויגיעה ולא עצבון וקדרות, כי אם נחת 

רוח וחדוה פנימית( – אורות האמונה 109 ]66-67[; שמונה קבצים קו"ז צא

ברכות פ”ט ה”ה – עת לעשות לה' הפרו תורתך, כל העושה תורתו "עתים" הרי זה מיפר ברית – 

)אלו שסבורים שֵעת החדשה דורשת שינויים בקיום התורה. הוא מודה על מה שנהגו פעם בתורה, 

אבל כמו הפרת הבעל "מיגז גייז" ואינו עוקר מעיקרא. הרי גם זה חוטא( – פנקסי הראיה ח"ג, 

עמ' רטו; נשמה של שבת, עמ' 60

ברכות סוף פ”ט – נכנס ]דוד[ למרחץ ראה את עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצוות, 

כיון שהביט במילה שלו נתקררה דעתו – פנקסי הראיה ח"ג עמ' קעו-קעח

מבאר  ואינו  שואל שאלתו,  ]הרב   – הפרדה  על  בני  את שלמה  והרכבתם   – ה”ב  פ”ח  כלאים 
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הפתרון. נ"ל שזה גנוז בדבריו על הרכבת חמור וסוס, שני כוחות הנפש, עמ' יח, וזה נמצא בצאצאי 

בית דוד, בירושה מהמלך דוד, "שעצם השכל כך טבעו להיות מלך", עמ' יט[ – פנקסי הראיה ח"ג 

עמ' יז-יט, רמו-רמח

מעשרות פ”ג ה”ד – ר' זעירא קרא בשם "ספרי קוסמין" להאגדות הבלתי בטוחות מהשפעתה 

של המינות )הנצרות( – אורות האמונה 32 ]12[; שמונה קבצים, קו"ז לז

שביעית – פ”ד ה”ב – אין הגוים מצווים למסור נפשם על המצוות – שמועות-ב 103-104 

שבת פ”א ה”ב – כל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאילו עומד כנגדו – 

)מצוה לקבץ כל מאמריו של אותו חכם, להבין מה היא שיטתו הכוללת( – הסכמות הראי"ה, 

עמ' ל

שקלים פ”א ה”ד – הראה לו הקב"ה למשה מטבע של אש – )ללמד שכאשר נותנים צדקה ע"י 

שליח זה ראוי רק כאשר אין ביכולת הגוף לעשות בעצמו, וכמו שאוחזים מטבע של אש ע"י צבת. 

הא בלי זה, מגונה לעשות ע"י שליח( – פנקסי-א עמ' קכח; קבצים מכת"י-א עמ' מט

ראש השנה פ”א ה”ב – שמות מלאכים עלו בידן מבבל – )כשהיו בא"י היו נכללים באחדות, וגזר 

דין בראש השנה לטובה היתה מתקיימת. אבל כשהופרה האחדות נמסר הדין למלאכים, השואלים 

בכל יום ויום אם לקיים את הגזירה. וזה התחיל בגלות בבל( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' פ-פב; 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קח-קי

ראש השנה פ”א ה”ב – שמות חדשים עלו בידן מבבל – )כשהיו בא"י היו נכללים באחדות, וגזר 

וכל  הדין למלאכים,  נמסר  היתה מתקיימת. אבל כשהופרה האחדות  דין בראש השנה לטובה 

חודש צריך לכח מיוחד להוציא לאור השפע( – מדבר שור, דרוש ט, עמ' פב; מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קח-קי

ראש השנה פ”א ה”ג – מלך וציבור נידונין בכל יום – מדבר שור, דרוש ט, עמ' פג

ראש השנה פ”ג ה”ח – לא במהרה אדם נופל ביום גנוסיא שלו – )מתחזק אצלו הקיום ביום 

הולדתו, שיצא אל המציאות( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צו

ראש השנה פ”ד ה”ח – מלפניך משפטי יצא - )מהפסוק הזה למדו לתקוע שופר. הא כיצד?( – 

מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' צא-צב

יומא פ”ח סוף ה”ז – כיצד הוא מתודה? רבוני חטאתי, ומירע עשיתי, ובדעת רעה הייתי עומד, 

ובדרך רחוקה הייתי מהלך, וכשם שעשיתי איני עושה וכו' תני צריך לפרט את מעשיו – )בעולם 

הבא האדם מכיר גנות החטא, ולכן זכרון החטא הוא עונש וצער גדול. עד שהחטא נמאס בעיניו( 

– מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קצ; אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 159; ביאורי הראי"ה, עמ' שכו

יומא פ”ח ה”ז – חטאתי ומירע עשיתי ובדעת רעה הייתי עומד וכו' – )אבל לפי הבבלי די שיומר 
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"אבל אנחנו חטאנו". ומדוע רמב"ם פסק כמו הירושלמי( – מאורות הראי"ה, איתנים, עמ' קפט-

קצ

סוכה פ”א ה”ה – ואד יעלה מן הארץ, מעלה נשיאים מקצה הארץ – מדבר שור, דרוש ט, עמ' פג

מגילה פ”א ה”א – חלקו כבוד לארץ ישראל – )החילוק בין פרזות לכרכים, כי היושבים בפרזות 

ונוטים לחוזק  ובעלי מוקפים הם חלושי הגוף,  נוטים לחולשת השכל.  וממילא  הם חזקי הגוף, 

השכל. ומושג זה שייך בעיקר לארץ ישראל( – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רסא-רסב

על  מורה  )הוא   – היתה  מעוברת  שנה  אותה  פורים[  נס  בה  שאירע  ]שנה   – ה"ה  פ"א  מגילה 

הנהגה נסית. מרדכי עיבר את השנה להורות כי עתידים אנו לחזור לא"י, ארץ ההשגחה. הנס 

אירע בחודש אדר א' להורות שגם כחות הטבעיים משועבדים להשגחה העליונה. לכן בכל שנה 

יש מצות משתה ושמחה גם באדר ראשון. אבל הנס הרוחני היה באדר השני, חודש העיבור( – 

מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רכט-רלג, וכן עמ' קפז, קצה-קצו; טוב רואי, עמ' קסז-קעב

מגילה פ”א ה”ה – ר' שמעון בן לקיש אומר אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל – 

אגרות-ד אריד )קעט(

מגילה פ”ד ה”א – ר' מאיר שהיה באסייא - )אין כותבין מגילה שלא מן הכתב, כדי לא לערבב 

תורה שבכתב עם בעל פה( – אגרות-ג תתח )פז(

חגיגה פ”א ה”ז – ויתר הקב"ה על ע"ז גלוי עריות ושפיכת דמים ועל מאסם בתורה לא ויתר - 

)נכלל בזה מי שיכול לעלות בלימודו למדריגה גבוהה יותר, והוא מתעצל או מתפחד( – אורות 

התורה, פ"ז פסקא ב

חגיגה פ”א ה”ז – הלואי אותי עזבו ותורתו שמרו, המאור שבה מחזירם למוטב – עין איה, ברכות 

פרק ז פסקא ד

חגיגה פ”א ה”ז – הלואי אותי עזבו ותורתו שמרו, המאור שבה מחזירם למוטב – )וזה מדובר 

אפילו בעזיבה היותר נוראה שיוכל כל רשע וכל כופר להעלות על דעתו להרעיל על ידה לבבות( 

– קבצים כת"י-א עמ' קלה

כתובות פ”ט ה”ז – ענין גביית חוב מהיתומים, מול "ודל לא תהדר בריבו" – טוב רואי, עמ' רנב-

רנג, מתוך כת"י

ולישב עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבא  נדרים פ”ג ה”ח – עתיד עשו הרשע לעטוף טליתו 

והקב"ה גוררו ומוציאו משם. 'אם תגביה כנשר וכו' משם אורידך' - )זיוף של הנצרות, השוללים 

קיום מצוות התורה( – אורות האמונה 38 ]16[; שמונה קבצים קו"ה קמט  

נדרים פ”ו ה”ח – חביבה כת קטנה שבא"י מסנהדרי גדולה שבחו"ל – )מעלת ת"ח של ארץ 

ישראל( – אגרות-א צו )קיב-קיג(
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נדרים פ”ט ה”ד – זה ספר תולדות אדם, כלל גדל מזה – )ההוד של צלם אלהים הנמצא בכל 

אדם, גם באומות( – לנבוכי הדור, עמ' 174-175 )לד, תחילה וסוף(; אדר היקר, סוף עמ' מב

שקבלו  קבלה  לבטל  יכולה  אינה  קול  )בת   – הרצועה  הותרה  ביבנה   – ה”ה  סוף  פ”ז  סוטה 

מאבותיהם, אלא היתה רק גילוי מילתא שלא ייענשו על כך( – טוב ראיה, סוטה לד; טוב רואי, 

סוטה עמ' צ-צא

קידושין פ”ד הי”א – רוב ממזרין פקחין – אגרות-ד, אלף רמח )ר(

קידושין פ”ד הי”ב – ר' אלעזר מצמית פרוטה וזבין מכל מין ומין – )"סובר דיש דין וחשבון על 

כל מה שאפשר ליהנות ואינו נהנה. זאת הדיעה פונה להחליט כי ההנאות הממוצעות הגופניות הן 

ראויות לכבוד ג"כ מצד עצמם"( – עין איה, ברכות פ"ז סוף פסקא ו

סנהדרין פי”א ה”ג – "כי יפלא ממך דבר" )דברים יז ח(, זו אגדה. לעומת הבבלי )שבת קלח, ב( 

דבר ה' זו הלכה – אגרות-א  קג )קכד( שבת קלח, ב; אגרות-א שב )שמא(; אגרות-ג תשצג )סח(

סנהדרין פי”א ה”ד – חביבין דברי סופרים – שמועות-ב 340  

עבודה זרה א, א – "והביאו לבקר זבחיכם וכו' עבודה זרה וותרנית היא - )זו היא גם שיטת 

המינות ]הנצרות[ הגוררת אחריה כל רצח וכל זמה( - אורות התשובה פי"ב פסקא י

עבודה זרה פ”ב ה”ז – חביבין עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה – )הדימוי ליין( – מאורות 

הראי"ה, שבת קודש, עמ' רלב

♦ ילקוט שמעוני, מדרש שמואל / תהלים/ משלי, תנא דבי אליהו ♦
ילקוט שמעוני, בראשית, רמז ל”ד – דרך ארץ קדמה לתורה – )המוסר בטבעיותו מוכרח להקבע 

בנפש כמצע לפני ההשפעות הגדולות של תורה( – מאמרי הראי"ה, עמ' 66; אורות התורה, פי"ב 

פסקא ב

ילקוט שמעוני, וירא, רמז פח – ויקר אלהים אל בלעם, לשון טומאה – מאורות הראי"ה, שבת 

קודש, עמ' קסג

ילקוט שמעוני, דברים כה, רמז תתקל”ח – ]עמלק[ מסורת אגדה היא שביד בניה של רחל עשו 

נופל – )טעם סודי לזה( – פנקסי ראי"ה ח"ג עמ' קנ

ילקוט שמעוני, וארא, רמז קעו – שמעה עמי ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי וכו' בשביל שקראתי 

אותך אלהים וכו' אלהיך אני – )ביאור מדרש קשה זה( – מדבר שור, דרוש ל"ב, עמ' רצג; הגדה 

של פסח, עמ' רנ
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ילקוט שמעוני, בא, רמז קפז – לא היה צריך להתחיל את התורה כי אם מ"החודש הזה לכם" – 

)כי עד שם מדובר על אבות האומה, ומלמד המוסר האנושי. ואם נעשו נסים, היו ליחידים. אבל 

משם ואילך מתחילה מערכה  שניה, לימודים אלוהיים, למעלה מסדר ההדרגה( – הגדה של פסח, 

עמ' רו

ילקוט שמעוני, במדבר, רמזים תרפד-תרפה – מי זאת הנשקפה וכו' אמרו להם האומות וכו' 

הדבקי לנו ואנו עושין אותך שלטונין וישראל אמרים מה תחזו בשולמית וכו' כמחולת המחניים 

– במדבר שור, דרוש ג, עמ' כז-כח

ילקוט שמעוני, שמואל-א ח –לא אותך מאסו, מאסו במלכות בית דוד - )נחסרה האמונה שמלך 

עוסק בתורה ובחכמה יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם( – אגרות ג תשמג )ו(

ילקוט שמעוני תהלים - פרק ק - רמז תתנד 

כל התפלות בטלות לעתיד לבא וההודאה אינה בטלה. כל הקרבנות בטלות וקרבן תודה אינו 

בטל - )תבוא ההכרה שטוב להודות לה' על הרעה כמו על הטובה( – אורות פו )מט(; שמונה 

קבצים קו"ב שמד

ילקוט שמעוני, דברים לב רמז תתקמב – ]ישראל[ כרכא דכולא ביה כהניו מתוכו נביאיו מתוכו 

סופריו מתוכו, וכן הוא אומר ממנו פנה ממנו יתד – אורות קסט )ו(; קבצים מכת"י קדשו ח"א 

עמ' מג; פנקסי ראיה, ח"א עמ' קטז )יז(

ילקוט שמעוני, תצא, רמז תתקלח – זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את יום השבת לקדשו, 

יין קונדיטון – מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' קעג, קפג-קפד

ילקוט שמעוני, הושע, רמז תקכח – ראוי היה יעקב לרדת למצרים בשלשלאות – מדבר שור, 

דרוש כ"ה, עמ' רלג, רמ-רמא

ילקוט שמעוני, ישעיה, תנב - לא יהיה אור יקרות וקפאון – אלו טעמי תורה שיקרים הם בעולם 

הזה, וקפוים לעולם הבא – )לעת שלימות העולם, בעולם הנצח, שם נבין טעמי התורה. אבל 

בעולם הזה שאין זה מקומם האמתי, אי אפשר להשיג כלל טעמי תורה באמת( – מדבר שור, דרוש 

יג, עמ' קז; וכן דרוש יז, עמ' קסז

ילקוט שמעוני, עמוס, רמז תקל”ט – הנני שב שבות אהלי יעקב – )הגאולה בזכות לימוד התורה, 

יעקב איש תם יושב אהלים( – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רלו-רלח

ילקוט שמעוני, תהלים קג, רמז תתנט – "כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו" לימדו 

חז"ל שאין לומר 'ירחיק אותנו מן החטא', אלא להיפך 'ירחיק החטא מאתנו' - )ביאור הדבר 

כי האדם החוזר בתשובה כדי שלא יחטא שוב, יש ב' אופנים. או שהקב"ה מדכא גופו ביסורין, 

וממילא הותש כח יצרו. או שמתחזק שכלו של אדם, וממילא הוא כבר מואס בחטא. וזהו תשובה 
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מאהבה, ירחיק החטא מאתנו( – אוצרות הראי"ה, ח"ב עמ' 156; טוב רואי עמ' רט-רי; מאורות 

הראי"ה, איתנים, עמ' קפו, קצה-קצו

ילקוט שמעוני, תהלים קג, רמז תתנט – דרכו של אב לרחם, דרכה של אם לנחם אמר הקב"ה 

אנא עביד דאב ואנא אעביד דאם -  – אוצרות הראי"ה, ח"ב 156

ילקוט שמעוני, תהלים רמז תקל”ד: היה שותל עצמו מחבורה לחבורה – )כי יש לאדם לראות 

כמה סגנונות בלימוד תורה, מכל מלמדי השכלתי( – אוצרות הראי"ה ח"ג עמ' 103

♦ מכילתא, ספרא, ספרי, ספרי זוטא ♦
מכילתא, בא, פרשה יח – ארבעה בנים – הגדה של פסח, עמ' סח-עא

הקב"ה.  לפני  המקדש  בית  חביב  ידיך.  כוננו  ה'  מקדש   - י  פרשה  השירה  פרשת  מכילתא 

שכשברא הקב"ה את עולמו לא בראו אלא בידו אחת וכו' וכשבא לבנות בית המקדש כביכול 

ומעלתו של דוד המלך( – מאורות  – )טעם ע"פ סוד  ידיך  כוננו  ידיו שנאמר מקדש ה'  בשתי 

הראי"ה, שבועות, עמ' רפג-רפה

מכילתא, בשלח, מסכת עמלק, ב – כשבא עמלק להזיק לישראל וכו' אמר משה לפני הקב"ה 

וכו' ספר תורה שנתת להם ]לישראל[ מי יקרא בו? ר' אלעזר המודעי אומר וכו' אמר משה בניך 

)יש לישראל שני   – בו?'  יקרא  זה מי  ]ואז[ ספר  וכו'  שאתה עתיד לפזרן תחת רוחות השמים 

תפקידים. לעצמם, וכן להשפיע על כל אומות העולם. השפעה זו היא ע"י שילמדו הגוים תורה 

שבכתב. ועוד ע"י גלות ישראל בין העמים יצטרפו אלינו נבחרי האומות כגרים( – מדבר שור, 

דרוש ל"ד, עמ' שיב-שיג; מאורות הראי"ה, חנוכה-פורים, עמ' רא

מכילתא, יתרו, בחודש, פרשה ב – כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים 

– )כי מספר ששים רבוא הוא מספר הכולל. וכל אחד מישראל יזכה להשלים בפועל את התכלית 

הכללית( –מדבר שור, דרוש יד, עמ' קכב; מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' טו

ספרא, תחילת ויקרא א, א – ר' ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת בהן – )ביאור 

מפורט( – עולת ראיה, ח"א עמ' קעט-קפד

ספרא, ויקרא יט, א – קדושים תהיו, פרשה זו נאמרה בהקהל - )הקיבוץ התמידי בא מקדושה 

שקועה בכלל ישראל. וזה ההבדל בינם לבין האומות, ששם יש אהבה עצמית( – אוצרות הראי"ה, 

ח"ב 171

ספרא, קדושים, פרק ד – זה ספר תולדות אדם, כלל גדל מזה – )ההוד של צלם אלהים הנמצא 

בכל אדם, גם באומות( – לנבוכי הדור, עמ' 174-175 )לד, תחילה וסוף(; אדר היקר, סוף עמ' מב
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ספרא, בחוקותי – והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן – )לשון התהלכות היא כמטרה 

בפני עצמה, ולא הליכה כדי להגיע למטרה אחרת( – מדבר שור, סוף דרוש י"ב, עמ' ק

)כל   – והיה העולם?  יש שונאים לפני מי שאמר  וכי   – וינוסו משנאיך  ספרי, בהעלותך, ד”ה 

השונא לישראל בזה עצמו שונא את התכלית בעבורה נברא העולם. לכן כנה לבקב"ה כאן "מי 

שאמר והיה העולם"( – מדבר שור, דרוש טז, עמ' קנד

ספרי, עקב, יא – למה נקרא שמם 'אלהים אחרים'? מפני שהם מאחרים הטובה מלבוא לעולם – 

)גם המקלקלים ומהרסים בישראל, יוכלו רק ְלַאֵחר את הטובה ולא לאבד את הטובה( – מאמרי 

הראי"ה, עמ' 451

ספרי, שופטים, ג - לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך. מצבה שאהובה לאבות שנואה 

לבנים - )ביאור הענין( – אגרות-ג תשמו )י(; מדבר שור, דרוש יד, עמ' קכד; מאורות הראי"ה, 

איתנים, עמ' קג

ספרי זוטא, נשא – לפי שנאמר ְוִהְתַוָדה וכו' ע"י ישראל ִמְתַוִדים ואין ִמְתַוִדים ע"י גוים - )ביאור 

ערך האמת ליעקב בלבד, וכח דיבורו. לולא חיובנו להוסיף גרים לא היינו באים לידי חטא( – 

אגרות-ג תתמג )קכד-קכה(

ספרי, ואתחנן, ח – ואהבת את ה' אלהיך וכו' שמתוך כך את מכיר את הקב"ה ומדבק בדרכיו - 

)אהבת ה' באה רק אחרי הלימוד כראוי( – אדר, ל

ספרי, שופטים, קמו – מצבה אשר שנא ה' אלהיך – )כי בימי האבות היתה לכל אחד מהם דרך 

מיוחדת. אבל בימי הבנים יש אופנים שונים, וכולם מצטרפים למזבח של אבנים רבות( – מדבר 

שור, דרוש ט, עמ' עד

ספרי, האזינו, א – משה אמר האזינו השמים, ישעיה אמר שמעו שמים - )ההבדל ביניהם( – 

אוצרות הראי"ה, ח"ב 166

♦ זהר ח"א ♦
זהר ח”א ד ע”א – מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון 

הכא – מאמרי הראי"ה, עמ' 99

זהר ח”א ו ע”א - ואיהו מגדל חד דפרח באוירא רב ויקירא, ואינון דדיירין ביה בהאי מגדלא 

כלי  להוציא  מצטרפים  הם  גם  אשר  השוללים  לכחות  רמז  הוא  )"מסכן"   - מסכנא  וחד  קב"ה 

]הגאולה[ למעשהו( – אורות לא )יד(

זהר ח”א ז, ב – ומשיח גנוז הוא בקן ציפור - )הנמשל של המשל( – אורות לא )יד(
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זהר ח”א יא ע”ב – ומאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא וכו' ההיא רצועה יראה רעה ולא יראת 

ה' – אורות הקדש ח"ד תיח, תכא-תכב; שמונה קבצים קו"ד כג וכן קו"ח צג, ושוב קו"א צא

זהר ח”א כא ע”ב – משה מלגאו ויעקב מלבר – )רעיון סוד זה( – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' מז-

מח; עוד עיין מדבר שור, דרוש ג עמ' כו

זהר ח”א דף כ”ה – סוגיא של ערב רב – מאמרי הראי"ה, עמ' 60

זהר ח”א סא ע”ב – אבל בזימנא אחרא לית חדוה קמי קוב"ה כזמנא דאתאבידו חייבי עלמא 

ואינון דארגיזו קמיה ה"ד ובאבוד רשעים רנה – )"ההפסד הוא לצורך ההויה, והכל בתור שמחה 

לפניו"( – מדבר שור, דרוש לח, עמ' שנו

זהר ח”א פה ע”א – אין נבואה כי אם בא"י –שמועות-ב 59

)בנקודה   - זעיר  איהו  רב  דאיהו  ומאן  וכו'  רב  איהו  זעיר  דאיהו  מאין   – ע”ב  קכב  ח”א  זהר 

הקטנונית של האדם יש כל הטוב בצמצום( – אורות הקדש ח"ד תעד-תעה; שמונה קבצים קו"ב 

שכה

זהר ח”א קכח ע”ב – ירושלים כל ארעא דישראל אתכפל תחותה וכו' – אגרות-א לט )לד( אפילו 

קדושת חברון כלולה בירושלים

זהר ח”א קמב ע”א – יעקב לובש בגדי עשו – )סגולה לכפרת עבירות( – מדבר שור, דרוש יט, 

עמ' קפז

זהר ח”א קנג ע”א – צדיק עליון, צדיק תחתון – שמועות-ב 176

זהר ח”א קנד ע”ב, קנח ע”ב – רחל ולאה, ב' אחיות, הנגלה והנסתר – אגרות-ג תשנג )כ(

זהר ח”א ריז ע”ב – לאשתאבא בגופא דמלכא - אורות הקודש ח"ב שעו, שצה, שצח, תקסט; 

וכן ח"ד תנג; שמונה קבצים קו"א פסקאות שיב, תרנו, תשפח וכן קו"ב פסקאות קעה, רסא, וכן 

קו"ג קע וכן קו"ח קס

זהר ח”א דפים רכה-רכו – בקבורת יעקב אבינו בארץ ישראל, לא נאמר "ותבואו ותטמאו את 

ארצי" – מדבר שור, סוף דרוש כ"ו, עמ' רנא

זהר ח”א רכט ע”ב – שמחה בצפרא, רננה ברמשא – קבצים מכת"י ח"ב עמ' קח

♦ זהר ח"ב ♦
זהר ח”ב כז ע”ב – ארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטרא דא  וכו' – )רמז לחילוקי 

הדעות ומחשבות השונות, וכולן מושפעות מהדעה העליונה( - אורות לט )כא(
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זהר ח”ב צה ע”ב – סט"א שרי בחיבורא ומסיים בפירודא – אוצרות הראי"ה, ח"ב 177; הגדה של 

פסח, רג; מאורות הראי"ה, שבת קודש, עמ' רלה

זהר ח”ב קיב ע”ב – יעקב לובש בגדי עשו – )סגולה לכפרת עבירות( – מדבר שור, דרוש יט, 

עמ' קפז

זהר ח”ב קיד ע”ב – איזהו חסיד? המתחסד עם קונו )כלומר כנסת ישראל( – לנבוכי הדור, עמ' 

187 )לז(

זהר ח”ב קלג ע”א – הנה נא ידעתי, דא איהו רעותא דאיצטריך בר נש לשואה גרמיה בצלותא 

– קבצים מכת"י-ב עמ' נד

זהר ח”ב קפב ע”ב – רוגזא דרבנן טב איהו לכל סטרין – קבצים מכת"י קדשו ח"ב עמ' פג-פד

זהר ח”ב רטו, ע”א – וארח צדיקים כאור נגב וכו' דהשתא חדתא איהו ההוא אתר כמה דלא אזיל 

ביה בר נשא חרא לעלמין, בגין דצדיקייא עבדין חדתא לכל ההוא אתר – אגרות-ב תקנה )קצו(

♦ זהר ח"ג ♦
זהר ח”ג רעה ע”א - תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, מאי בכסה, ביומא דסיהרא מתכסה 

וכו' ייתי סמא"ל למתבע דינא לבנוי קמי קודשא בריך הוא, והוא יימא ליה דייתי סהדין, והוא 

ייתי לשמשא עמיה, אזל למייתי סיהרא, והיא מתכסית – מדבר שור, דרוש יט, עמ' קעח, קפו

זהר ח”ג ו ע”ב – נפלה לא תוסיף קום. ועל דא כתיב, )עמוס ט יא( ביום ההוא אקים את סכת 

דוד הנופלת, היא לא תוסיף קום כזמנין אחרנין, אבל אנא אוקים לה - )מלך עולמים יחזיק בידי 

מלכות שמים להקימה(– אורות מב )כה(

זהר ח”ג מז ע”ב – רב המנונא מקדים מילי דשטותא – אורות הקדש ח"א עח; שמונה קבצים 

קו"א תלד

זהר ח”ג מז ע”ב - והיינו דרב המנונא סבא, הוה מסדר קמייהו פרקא דמלי דשטותא, בגין דייתי 

תועלתא לחכמתא בגיניה - )גם דברים שליליים שיש בעולם יצטרפו להכין הצביון של המטרה 

העליונה( – אורות לא )יד(

זהר ח”ג סה ע”א – בינה, איהי רחמים ודינין מתערין מינה – )כתב רמ"ק כי תורה יוצאת מהבינה. 

מפרש ראי"ה כי עיקר החסד הוא באמת ע"י שמבין האדם בעצמו דבר מתוך דבר, ומתוך כך 

שלימותו יותר גדולה. ואם ישגה יקבל מירוק אלו הם הדינין( – ביאור הראי"ה עמ' תם ]ושם בעמ' 

תלז כתב הרב בענין משה רבנו: "רצה שיבינו הדברים ברמיזה, ומעצמם יתבוננו ותהיה מעלתם 

יותר גדולה. שזה עצמו טעם כל החכמים שסתמו דבריהם, שמדת קונם יש בהם, להניח לבאים 

אחריהם דרכים ומקום להשלים עצמם ולהוציא לאור צדקם וחכמתם" – ביאור הראי"ה, עמ' תלז. 
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עוד עיין דברינו על ברכות סג ע"ב "כי מיץ חלב יוציא חמאה"[

זהר ח”ג עג ע”א – בגין דאיהי גניזא עלאה יקירא שמיה – )כל התורה שמותיו של הקב"ה( – 

אורות התורה פ"ד פסקא ב; שמונה קבצים קו"ב קמו

זהר ח”ג עג, א – דרגא על דרגא, סתים וגליא – מדבר שור, דרוש יא, עמ' צב-צג

זהר ח”ג פו, א – )הזהירו שהקב"ה חס על יקרא דבר נש אפילו בחייביא וצ"ע ]ברכות יט, ב[ הרי 

בלובש כלאים פושטו ממנו ואפילו בשוק? וצריך לחלק אם בשעת מעשה מפרישים, עד לאחר 

מעשה ששוב אין לבייש אותו( – הסכמות הראי"ה, סי' נז עמ' 68

זהר ח”ג קכד ע”ב – ובגין דעתידין ישראל למטעם וכו' ספר הזוהר, יפקון מן גלותא ברחמי – 

אורות צא )נז(; שמונה קבצים קו"א תתסט ]וכן אורות צה )סד(; שמונה קבצים קו"ד יט[

זהר ח”ג קנג ע”ב – לאהדרא לצדיקייא בתיובתא - )יש צדיקים בעלי אור מצומצם ואין בכחם 

לראות איך כל הרשעה אינו כי אם מסך המסתיר את האור הגדול, והוא מכלל תקון סידורו של 

עולם. ובהתעלות צדיקים אלו אל מדת התשובה העליונה, יכירו את הנ"ל( – אורות התשובה פרק 

טז פסקא יב

זהר ח”ג קעו ע”א – בקש קרח לעשות מימין שמאל – ביאורי הראי"ה, עמ' תלא

זהר ח”ג קצא, ב – אברהם יומם יצוה ה' חסדו וכו' יומא דכל יומין כלילן ביה - )החכמה העליונה 

דוקא באור החסד היא מאירה( – אגרות-ב תקנה )קצז(

זהר ח”ג רכב ע”ב – איזהו חסיד? המתחסד עם קונו )כלומר כנסת ישראל( – לנבוכי הדור, עמ' 

187 )לז(

♦ זהר חדש רות ♦
על הגאולה ועל התמורה – מאורות הראי"ה, שבועות, עמ' רלו; אגרות-א צו )קיג(

♦ ספר יצירה, ספר הבהיר ♦
ספר הבהיר )קצז( – הלבנה עתים נפרצת, עתים נבנית - )סמל לעם ישראל, וכאשר היא באה 

לקץ חסרונה כבר עומד אחרי כותלה מילוי אורה( – אורות, קסב )ו( 

ספר יצירה פ”א מ”ד – בחון בהם וחקור מהם - )כך עשה אברהם "הביט וראה וחקר", שם פרק 

ו( כי צריכים לסלק הסיגים הערפיליים( – אורות האמונה 121 ]75[; שמונה קבצים קו"ז קנ
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ספר יצירה פ”א מ”ב, מ”ד – ענין הספירות – פנקסי הראיה ח"ג עמ' ס-סא, ועמ' קסו

ספר יצירה פ"א מ"ד – עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשרה – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רעח; 

פנקס יג עמ' פא-פב; קבצים מכתבי יד ח"א עמ' קמג-קמד

ספר יצירה פ”ב מ”ד – אין בטובה למעלה מעונג – )ביאור פנימי למושג זה( – פנקסי הראיה ח"ג 

עמ' קסו-קע

♦ תקוני הזהר ♦
תקוני זהר )דף א ע”ב( - המתחסד עם קונו, דעביד ליה קן דאיהו אכסניא דיליה ודא שכינתא – 

אורות עו )כד(; שמונה קבצים, קו"ב רעד; 

תקוני זהר )דף א ע”ב( המתחסד עם קונו, דעביד ליה קן דאיהו אכסניא דיליה ודא שכינתא - 

)כלומר להרבות מעשה חסד עם עם ישראל, וזו היא החסידות הטהורה, לא החסידות הדמיונית( 

– אדר היקר, סג-סד

תקוני זהר, תקון ששי – צוארך כמגדל השן, דא ירושלים וכו – )ירושלים עצמה היא החיות של 

כל ארץ ישראל( – אגרות-א לט )לו(

תקוני זהר, תיקון י”ג – יעקב מלבר, משה מלגאו – )ההכנה הטבעית, ועצם התורה( – מדבר שור, 

דרוש ג, עמ' כו

תקוני זהר, תיקון י”ג – משה מלגאו ויעקב מלבר – )רעיון סוד זה( – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' 

מז-מח

תקוני זהר )תקון יט, דף לט ע”א( - בתולה ואיש לא ידעה - )זו כנסת ישראל שאין יפעת אורה 

מתקלקלת מפני תרבויות של האומות( – אורות, קנה )ו( 

תקוני זהר, תיקון ס )צג ע”ב( טב מלגאו וביש מלבר, חמורו של משיח - )זה דורו של משיח. 

והחמור יש בו שני סימני טומאה, ומכל מקום יש בו בפנימיותו ענין קדושה( – אגרות-ב תקנה 

)קפח(
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אמרות יפות 

בענינים הרוחניים, הננו תמיד קשורים אל היסוד הסודי.

אגרות ראיה ח"א עמ' קלא

עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו 

תלויה רק בהופעת אור-הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. הנסתר 

יעמיד על רגליו את הנגלה.

אגרות ראיה ח"א עמ' צב

הרע הוא רק בגלוי שבהויה, בשיקוף הפרטיות. אבל בהכללה הכל מצטרף 

לטובה.

אגרות ראיה ח"א עמ' שכ

נמצא  כבר  יכולים הם לחשוב,  והיותר מעולים  כל מה שהיותר חכמים 

באוצרנו בצורה יותר שלמה, יותר עליונה; והעיקר – יותר אלוהית.

אגרות ראיה ח"א עמ' מח

אי אפשר לדבר בדברים הנשגבים כי אם על פי משל וחידה; יבינו מהם 

עיין בהקדמת  ]=לפי דרגתו.  'לפום דרגיה'  ואחד  לזה, כל אחד  הראוים 

הרמב"ם לפירוש המשנה, מהד' הגר"י קאפח, עמ' יט-כ[

אגרות ראיה ח"ב עמ' רמז
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מפתחות לביאורי הרב בענייני קבלה

הרב משה צוריאל

תוספת דברים על מה שפרסמנו ב"אוצרות הראי"ה" )מהד' תשס"ב( חלק רביעי עמ' -222

227, חלק חמישי עמ' 197-204 ומקורות מדברי הזוהר ותיקוני זהר, שם בחלק חמישי עמ' 521-522

הרב צבי יהודה זצ”ל מעיד על אביו שאמר “אין שום דבר מהדיעות והמחשבות שלי, שאין לו 

מקור בכתבי האריז”ל” )“לשלשה באלול”, שנת תשל”ח פסקא מו(. מי שעובר על לוח המקורות 

שהכין הנזיר, הרב דוד כהן, בסוף חלקי “אורות הקודש”, וכן הערותיו של הרב צבי יהודה בסוף 

“עולת ראיה”, מתפלא על היקף רוחב ידיעותיו של הרב בספרי פנימיות התורה. ומי שיש לו עסק 

קבוע בלימוד הספרים ההם, כאשר לומד בספרי הרב מתפעל ומתלהב לראות כמה הרב הבין גם 

את הנמשל של הדברים, וכפי שנצטוינו מפי רמח”ל )“שערי רמח”ל”, מהד’ הגר”ח פרידלנדר, 
עמ’ לו, סב, תד( להשתדל להשיג בלימוד נשגב זה.1

הרי  הראי”ה,  דברי  של  עיניים  מאירי  נוספים  בספרים  נתברכנו  הנ”ל,  תשס”ב  שנת  מאז 

הם “פנקסי הראי”ה” חלקים א-ג, “קבצים מכתבי יד קדשו” חלקים א-ב ובקרוב בעז”ה יופיע 

“מציאות קטן” )שכתב בצעירותו(. כיון שיש שם פנינים יקרים, חשבתי להועיל ללומדי פנימיות 

מספר  מסמלים  )המספרים  בעז”ה  החילותי  וזה  אלו.  לספרים  לביאוריו  מקורות  ולציין  התורה 

העמוד(:

א”ק, בעניני חושים בא”ק שדרש אריז”ל - פנקסי ראיה ח"ג עמ' לח-לט

אברהם, יצחק ויעקב, ועניני נפש, רוח ונשמה - נקסי הראיה ח"ג עמ' סג-סד

אור פנימי ואור מקיף- פנקסי ראיה ח"ג עמ' קיט

אורות וכלים- פנקסי ראיה ח"ג עמ' פב-פה

אות נו”ן - קבצים מכת"י-א דף קלח, פסקא צד

אותיות- עיין ספר ריש מילין

1. כך לשון הרב: “החובה המתגברת המורגשת בקרבנו – בקרב כל אשר לב ונפש מרגשת אשר עבודת אלהים 

אמת אינה רחוקה מכליותיו – להרחיב את דעת רזי תורה וגנזיה ע”פ מובנם היותר צח ויותר מרומם שידינו 

מגעת לשם” )פנקסי הראי”ה, ח”ג עמ’ שט(. ועוד על הצורך לחבר הלימוד בזוהר עם לימוד התלמוד, עיין שם 

עמ’ שעב. וכן מפורש בדבריו בהרבה מאד מקומות.
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אותיות וי”ו יו”ד, נו”ן, אות מ”ם - קבצים מכת"י-א דף צח, פסקא מג

אותיות, סוד כ”ב האותיות- פנקסי ראיה ח"ג עמ' צ-צא

אחד, כיצד מהאחד יצאו רבים ומורכבים- פנקסי ראיה ח"ג עמ' מד

אין סוף, אם הוא כתר או ענין נפרד מהכתר )פרדס רמונים, שער ג'( פנקסי ראיה ח"ג עמ' 

קלד, פסקא ב

אצילות והנאצלים, ההבדלים ביניהם- פנקסי ראיה ח"ג עמ' עז

אצילות וקול דממה דקה )תפילה( - פנקסי ראיה ח"ג עמ' סה

וכו’ לשלג יאמר הוי ארץ )פרקי דר’ אליעזר( -  בריאת העולם, מאור לבושו נטה כשלמה 

פנקסי ראיה ח"ג עמ' קסד-קסה

בשר וחלב, סוד האיסור - פנקסי ראיה ח"ג עמ' פח-פט

גבורות ודינים, שלימות האדם שינהג על פיהם -פנקסי ראיה ח"ג עמ' קפו-קפח, רי-ריד

דור המדבר, ותיקונם ע”י אכילת מן- פנקסי ראיה ח"ג עמ' עד-עה

ההיולי- פנקסי ראיה ח"ג עמ' פה-פז

השגה שלנו בעניני כבודו של הקב”ה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' ס-סח

השגה, אין לבקש השגות למעלה מיכולתו של האדם- פנקסי ראיה ח"א עמ' כ, תקפט

חג”ת ונה”י, ענינם -  פנקסי ראיה ח"ג עמ' מו

חורבן הארץ, שלא ברכו בתורה תחילה, לא הכירו שכל התורה קשורה לעולמות עליונים - 

פנקסי ראיה ח"ג עמ' קמג-קמד

חזיר, אם עתיד להיות טהור -  פנקסי ראיה ח"ג עמ' עה

חכמה ודעת, ההבדלים ביניהם-  פנקסי ראיה ח"ג עמ' ל-לא

חשמל, עתים חשות, עתים ממללות- פנקסי ראיה ח"ג עמ' קלד

טנת”א- פנקסי ראיה ח"ג עמ' סו

יוסף, צדיק יסוד עולם וענין מכירתו ע”י השבטים - פנקסי ראיה ח"ג עמ' ע-עג

יסוד, מדת היסוד - פנקסי ראיה ח"ג עמ' רז

יצירה, ספר יצירה, אין בטובה למעלה מענ”ג - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קסו

ישראל, מעלת נשמותיהם - פנקסי ראיה ח"ג עמ' רכט, רלב
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ישראל וישורון, אור מקיף ואור פנימי, מוסר בקישורו לאלהים, ומוסר כללי בלי קישור זה – 

קבצים, קו"ב פסקא קב; אורות עמ' קמ 

לבוש, כל דבר קדוש צריך אל לבוש )סוד הענין( - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קכו-קכז

מים, יקוו המים אל מקום אחד, והנמשל של נשמה ושכל - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קנט-קסא

מלאכים, פנייה אליהם בתפילותינו - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קה

מלכות נקראת “ארץ” - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קצב-קצג

מלכות, אם מקומה מאחורי חג”ת, או אחור ינה”י - פנקסי ראיה ח"ג עמ' מו

מלכות, יש בחינה שהיא חשובה יותר מהתפארת - פנקסי ראיה ח"א עמ' טז

מקום, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קסט-קע

נוקבא דתהום רבה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קמה, קמז

נחש כינוי לסט”א - קבצים מכת"י-א דף קמט, פסקא קלב 

נקודות – עיין ספר ריש מילין

נקודות שיצאו מהעינים - פנקסי הראיה ח"ג עמ' לט

ו’ קצוות, וטעם שאין הוכחות מכריחות  לענין חידוש העולם - פנקסי  סט”א שולט בענין 

ראיה ח"ג עמ' קסג

סט”א, כיצד אפשר להיות מציאות כזו? - פנקסי ראיה ח"ג עמ' רמה

ספירות נקרא אורות - פנקסי ראיה ח"ג עמ' ס-סא, קסו-קע

ספר אדיר במרום )ספרו של רמח”ל(, ביאור בדבריו- פנקסי ראיה ח"ג עמ' לג, לה, מא, פט

ספר אילים )ספרו של היש”ר מקאנדיאה( - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קלד

ספר הבהיר )קצז( – הלבנה עתים נפרצת, עתים נבנית - )סמל לעם ישראל, וכאשר היא באה 

לקץ חסרונה כבר עומד אחרי כותלה מילוי אורה( – אורות, קסב )ו( 

ספר הזהר ח”א לו ע”ב הבל בנו של אדם, רחמי יתיר - קבצים כת"י-א עמ' נה פסקא לח

ספר הזוהר ח”א עב ע”א – קשת בגווני נהירין )ענין המדמה בטהרתו( - קבצים כת"י-א עמ' 

נז פסקא מב

ספר הזוהר ח”ב קפג ע”ב – נהמא דאסוותא - קבצים כת"י-א עמ' פה פסקא כ

ספר זהר )ח”ב קל, א( עקימא דתננא של המקדש ופונה לסטר צפון - פנקסי ראיה ח"ג עמ' 

מפתחות לביאורי הרב בענייני קבלה
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קכג; קבצים מכת"י-א עמ' נג

ספר זהר ח”ב נה ע”א – א' זעירא של מלת ויקרא אל משה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' רמב-רמד

ספר זהר ח”ב פז ע”א – כל התורה שמותיו של הקב"ה - קבצים מכת"י-א דף קמב, פסקא קז

ספר זוהר ח”ב ז ע”ב – כד ייתי קוב"ה לפקדא לאיילתא - קבצים מכת"י-א דף קלח, פסקא 

צד )עיין הערות שם עמ' רס(

ספר יצירה פ”א מ”ד – בחון בהם וחקור מהם - )כך עשה אברהם "הביט וראה וחקר", שם 

פרק ו( כי צריכים לסלק הסיגים הערפיליים( – אורות האמונה 121 ]75[; שמונה קבצים קו"ז קנ

ספר יצירה פ”א מ”ד – עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשרה – פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רעח; 

פנקס יג עמ' פא-פב; קבצים מכתבי יד ח"א עמ' קמג-קמד פסקא קיא

ספר עץ חיים )אריז”ל(, ענין אור פנימי ואור מקיף - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קיט

ספר עץ חיים )ספר של אריז”ל( עיגולים ויושר -פנקסי ראיה ח"ג עמ' לו-לח, קמו 

ספר עץ חיים, ענין הקו שאינו מגיע עד סוף המקיף שבצד הנגדיי - פנקסי ראיה ח"ג עמ' 

קמה

ספר עץ חיים, שער הכללים, ענין נר”ן ונשמה לנשמה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' צד

נז פסקא  קבצים כת"י-א עמ'  ספר עץ חיים, שער מב, פרקים יג-יד – חשמל נעשה מעקה 

מב

ספר פרדס רמונים )רמ”ק( ביאורים לספר - פנקסי ראיה ח"ג עמ' מג-מז

ספר פרדס רמונים, שער ג’, אם אין סוף הוא כתר או ענין נפרד מהכתר- פנקסי ראיה ח"ג 

עמ' קלד, פסקא ב; קבצים מכת"י-א דף צח, פסקא מג

ספר קל”ח פתחי חכמה )רמח”ל(, ביאורים בספר זה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' ס-סג, סו, פ-פב, 

צ-צב, קסו פסקא יז

ספר שערי אורה, ספר שערי צדק )ר’ יוסף ג’קטיליא( - קבצים מכת"י-א דף צח, פסקא מג

ספר תקוני זהר תיקון נ”ח )דף צב ע”ב( משכא דחויא - קבצים כת"י-א עמ' נט פסקא מה

ספרא דצניעותא )פ”א( – וארעא אתבטלת - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קצב-קצג

ספרא דצניעותא )פרק ד, אותיות יו”ד ה”י( - פנקסי ראיה ח"ג עמ' צט פסקא נא

סתרי תורה, יש שמתוך ענוה יתירה טועים לא לעיין בסתרי תורה - פנקסי ראיה ח"א עמ' 

קמט, פסקא מ"ה; קבצים מכתבי יד-א עמ' ס-סא
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עיגולים ויושר - פנקסי ראיה ח"ג עמ' לו-לח, קמו 

פנים ואחור, וראית את אחורי ופני לא יראו )שמות לג, כג(- פנקסי ראיה ח"ג עמ' קעח-קפ, 

רכז-רכח, ער

צמצום )סילוק גילוי שלמותו ית’( - פנקסי ראיה ח"ג עמ' פד

קבלה, רמח”ל הדריך כיצד להבין בדברי זהר ואריז”ל - פנקסי ראיה ח"ג עמ' עח-פ

קווצותיו תלתלים, וההלכות הנרמזות בתורה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קלח-קמד

רבינו הקדוש )ר’ יהודה הנשיא( ועניניו - פנקסי ראיה ח"ג עמ' עו

רחל, וענין ד’ אמהות - פנקסי ראיה ח"ג עמ' סח-ע, קמט

רמח”ל, לימד אותנו כיצד להבין בדברי זהר ואריז”ל - פנקסי ראיה ח"ג עמ' עח-פ

- פנקסי ראיה ח"א עמ' מב שדים ומזיקין, מציאותם 

שכינה, ביאור המושג - פנקסי ראיה ח"א עמ' קמב פסקא מא; קבצים כת"י-א עמ' נו

שם ב”ן העולה להיות עטרת בעלה, והנמשל בעבודת האדם - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קלו

שערות, קווצותיו תלתלים, וההלכות הנרמזות בתורה - פנקסי ראיה ח"ג עמ' קלח-קמד

גימטריאות ונוטריקון:

כת”ר, שירה, מצוה- פנקסי ראיה ח"א עמ' תרכ"ב

פנקסי ראיה ח"ג עמ' כא, מג, קד, שסח-שעו

קבצים מכת"י-א דף צח, פסקא מג

עוד על שיטת הראי"ה בקבלה, עיין מאמרו של הרב יוסף אביב"י 'אקדמות לקבלת הראי"ה', 

וראה עוד במאמר 'על לימוד רוחניות התורה' - תוספת לאורות התורה. )נדפס בסוף כרך שישי 

של 'אוצרות הראי"ה'(. 

מפתחות לביאורי הרב בענייני קבלה
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מפורסם הדבר שיש עוד הרבה אלפי עמודים של כתבי-יד הראי"ה, חלק גדול מהם נמצאים 

ב"המכון על שם הרצי"ה קוק זצ"ל". 

פסקאות מכתבי-יד הרב שנכללו ב”ביאורי הראי”ה על פרקי אבות”, “מאורות הראי”ה – ירח 

האיתנים”, “מאורות הראי”ה – חנוכה, ארבעה פרשיות ופורים”, “מאורות הראי”ה – שבועות”, 

“מאורות הראי”ה – שבת קודש”

]א[ טוב עשו העורכים של ספר "ביאורי הראי"ה לפרקי אבות" )מהד' שנת תשס"ו( שהכלילו 

במהדורתם חלק מסוים מכתבים אלו, ששים וחמשה במספר.

לתועלת חובבי דברי הרב, והשוקדים על לימודם, הננו לפרסם כאן באלו עמודים של הספר 

נמצאים כתבים אלו )והעורכים ציינו כך: מכתי"ק( והם ששים וחמש פסקאות.

עמ' ח, יט, נב, נג-נה, נו, סג, עז-עח, פד-פה, צג-צו, צח-צט, קה-קו, קל-קלא, קלג-קלד, קנג, 
קנד, קנה, קסו-קסז, קסט-קעה, קעה-קעט, קעט, קעט-קפ, קפב-קפג, קפד-קפז, קצט-ר, רא-
רג, רד, רד-רה, רכ-רכא, רכז, רכז-רלא, רלב-רלג, רלז, רמב, רנו-רנט, ער, ער-רעא, ערה-רעז, 
רעט-רפ, רצג, רצט, ש-שא, שכא, שכא-שכב, שלז-שלח, שמ, שמא, שמט-שנב, שפא-שפב, 
שצג, תטז, תכג-תכד, תכד-תכו, תכו-תל, תל-תלב, תלג, תלד-תמב, תמב-תמג, תנט, תנט-תסב, 

תפה, תצה, תצו, תקכח-תקכט, תקלג-תקלה, תקנג-תקנו.

תשנ"ה(  שנת  )מהד'  האיתנים"  ירח   – הראי"ה  "מאורות  ספר  של  העורכים  עשו  טוב  ]ב[ 

שהכלילו במהדורתם חלק מסוים מכתבים אלו )והעורכים ציינו כך: מכתי"ק(.

עמ' פז-צ, צא-צג, צד-צה, קלב-קלט, קמט-קנח, קנט-קסה, קפב-קפה, ר-רא, רה-רז, רפז-רצא, שיא

]ג[ טוב עשו העורכים של ספר "מאורות הראי"ה – לחנוכה, ארבע פרשיות פורים" )מהד' 

שנת תשנ"ה( שהכלילו במהדורתם חלק מסוים מכתבים אלו )והעורכים ציינו כך: מכתי"ק(.

עמ' סד, סה, עט-פג, קלה, קסז, קעג-קפה, קפה-ר, רט-ריז, רכא, רכט-רלג, רמט, רמט-רנא, 

רנט-רסב ]ארבעה פריטים[, רסז-רעד, רעט-רפא, רצא-שד

]ד[ טוב עשו העורכים של ספר "מאורות הראי"ה – שבועות" )מהד' שנת תשנ"ד( שהכלילו 

במהדורתם חלק מסוים מכתבים אלו )והעורכים ציינו כך: מכתי"ק(.

פסקאות(,  )חמש  רלה-רמג  קכט,  קז,  לט,  פסקאות(,  )שלש  מא-מה  לה,  כד-כה,  כב,  עמ' 

רסא-רעה, רעט-רפב

]ה[ טוב עשו העורכים של ספר "מאורות הראי"ה – שבת קודש" )מהד' שנת תשע"ג( שהכלילו 

במהדורתם חלק מסוים מכתבים אלו )והעורכים ציינו כך: מכתי"ק(.

עמ' רא, רכה-רלו, רנד-רנה, רנז-רנט

ונקוה עוד להמשך.

כותרתאגרת

כבוד א”י תפארת העם.א

“עטור סופרים”ב

ג
יש להדפיס ש”ס קטן עם ביאור קצר, 

להרבות בקיאות.

לאביו, יחס האדר”ת לרב.ד

לימוד גמרא וראשונים הוא העיקר.ה

חזרה על לימוד תורה.*ו

לאביו- הילד רצי”ה.ז

לרב יונה לווין- על פטירת אביו.ח

ט
חזרה על הלימוד, למורי אמונה 

וכמותם.

י
תשובה על נפילת ס”ת, אריה עם 

כנפיים בארון קודש.

על ספר “יין לבנון”יא

הקמת אגודה ציונית שומרי תורה.יב

שימוש בהיתר עיסקא.יג

עיסוק בציונות, תיעוב הרשע נורדוי.*יד

טו 
הנסיעה ליפו, ההכנות והקשיים 

בדרך.

קידושין ע”י הדיוט.טז

אתרוגים מורכבים.יז

מחאה נגד מחרפי התורה.*יח

בעיות בנישואין.יט

כפיה בדעות בכלל ובדורנו.*כ

אסיפה לתיקון מצב החינוך.כא

רב בכל ישוב.כב

אתרוגי א”י לא מורכבים.כג

תפילה על צרות ברוסיא.כד

מפתח לאגרות הראי”ה ח"א 
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כותרתאגרת

כבוד א”י תפארת העם.א

“עטור סופרים”ב

ג
יש להדפיס ש”ס קטן עם ביאור קצר, 

להרבות בקיאות.

לאביו, יחס האדר”ת לרב.ד

לימוד גמרא וראשונים הוא העיקר.ה

חזרה על לימוד תורה.*ו

לאביו- הילד רצי”ה.ז

לרב יונה לווין- על פטירת אביו.ח

ט
חזרה על הלימוד, למורי אמונה 

וכמותם.

י
תשובה על נפילת ס”ת, אריה עם 

כנפיים בארון קודש.

על ספר “יין לבנון”יא

הקמת אגודה ציונית שומרי תורה.יב

שימוש בהיתר עיסקא.יג

עיסוק בציונות, תיעוב הרשע נורדוי.*יד

טו 
הנסיעה ליפו, ההכנות והקשיים 

בדרך.

קידושין ע”י הדיוט.טז

אתרוגים מורכבים.יז

מחאה נגד מחרפי התורה.*יח

בעיות בנישואין.יט

כפיה בדעות בכלל ובדורנו.*כ

אסיפה לתיקון מצב החינוך.כא

רב בכל ישוב.כב

אתרוגי א”י לא מורכבים.כג

תפילה על צרות ברוסיא.כד

רב בעקרון.כה

היתר עיסקא.כו

כז
לימוד הל’ דעות. פיתוח הספרות 

למלחמה בספרות הכפירה.

הדרכה רצי”ה כיצד ללמוד.כח

הדרכה רצי”ה- לחזור על הלימוד.כט

ל
ספר לר’ חיים ויטאל, אותם הדברים 

משפיעים אחרת על כ”א לפי מעלתו.

אין להשתעבד לאדם כי אם להקב”ה.לא

*לב

לרצי”ה- יש להעמיק יושר הנפש 

ורק אח”כ לצרף עושר לימוד 

והשפות.

לג
בעיות נזיקין ברחובות- גידול בהמה 

דקה בא”י.

תיאטרון ברחובות.לד

עשיית שלום בין רבים זה עם זהלה

סגירת ביהכ”נ ברחובות.לו

דין תורה ברחובות.לז

לח
הסכמה לספר בהלכות תרו”מ מאחד 

ממתיישבי פ”ת.

*לט
מעלת קדושת ירושלים, מצוות ישוב 

ירושלים. סכסוך בכולל חב”ד.

*מ

רצי”ה- לימוד ופלפול. לדון לכף 

זכות תלמיד חכם שזלזל ברב. בריאות 

הנפש מול ת”ת. ספר “אבקת רוכל”.

מא
הרבנות בישוב החדש. בית ספר 

לחכמת ישראל.

ספר האורה לר’ שלמה בובר.מב

מפתח לאגרות הראי”ה ח"א 
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מג
לימוד אמונה וחכמות העולם, יחס 

הרב למתנגדים.

*מד
מהות ישראל- אהבת ה’, הפתרון 

למשבר הרוחני, אין לפחד מהכפירה.

מה 

רצי”ה- סידור דירה, ההשגחה 

והאמונה, דברי זלזול ברב, הבנת כח 

הנבואה.

מו

חידוש חיבת ציון, הציונות החילונית, 

גאולה פתאומית מתוך הדרגה, למוד 

נסתר, חיזוק הגוף.

מז

שיידוש “חיבת ציון”, הציונות החילו

נית- טוב ורע. גאולה פתאומית מתוך 

הדרגה. לימוד נסתר.

בקיאות בסימנים כיום.מח

על פטירת ר’ שלמה בובר.מט

יחס לבנים המתרחקים מהתורה.*נ

מברך את ר’ שמואל סאלאנט.נא

נב

הקמת ישיבה ביפו. לימוד מוסר 

ויראה בקביעות. “בל תוסיף” באתרוג 

מורכב.

ביקורת על קנאות דתית באשכנז.נג

כשרות היקב בראשון לציון.נד

נה
תשלום לרופא בקסטינה. דין תורה 

בעסקי ציבור.

עבודת גויים בשבת עבור יהודים.נו

פגיעה בכבוד הרב בעקרון.נז

משגיח ערלה בכרמי היקב.נח

*נט
ישן וחדש בחינוך, קשיים בהקמת 

ישיבה חדשה, ישיבה מקצועית.

ס
משגיח ערלה. פיצויים למשגיח 

כשרות.

כבוד תלמיד חכם.סא

חיזוק ועד העיר יפו.סב

בנין היקב בשבת ע”י גויים.סג

הפרט והאומה בישראל ובגויים.סד

משגיח כשרות בהתנדבות.סה

משגיח ערלה ליקב.סו

משגיח ערלה ליקב, בעית כלאים.סז

סידור השוחט ובודק.סח

אתרוגים לא מורכבים.סט

ע
סיוע לבנין א”י. סימני אתחלתא 

דגאולה.

סיוע לבנין א”י. אתחלתא דגאולה.עא

עב

כיסופים לא”י ובנייתה בפועל. 

הישועה תלויה בכמות המעשים. חובת 

תלמיד חכם לעורר אהבת לא”י. יושבי 

הגולה- מדוכאים, כבושי גלות.

*עג
פרישות לרבים וליחיד, מעלות הרב 

צבי מיכל.

עד
משגיח ערלה ביקב בראשון לציון. 

מרחיקי השפעת הרבנות.

סכסוך היקב והאגודה ברחובות.עה

לימוד סודות ואמונה.*עו

חכמות חיצוניות.*עז

אתרוגים.עח

*עט
שלום הדעות ופלורליזם, מחלוקות 

באמונה, חלומות, תעניות ציבור.

פ
אחוד חכמי חכמה פנימית עם חכמי 

הסדר האירופי.

אתרוגים לא מורכבים, לעז לראשונים.פא

פב
אתרוגים לא מורכבים, לעז לראשונים. 

כשרות בוני א”י.

כשרות פירות המושבות.פג

פד
הרב מעוניין להשתחרר מעול 

ההוראה לרבים.

פשטות איסור אתרוגים מורכבים.פה

אתרוג לא מורכב, נוי חיצוני ופנימי.פו

פז
הגאולה תלויה בלימוד פנימיות 

התורה.

פח
שנה טובה לרי”מ חרל”פ. עבודת ה’ 

בשמחה ולא בצער.

פט

הקשר בין אבות ובנים. פלפול 

באמונה. לימוד תורה לגויים. עבדות. 

יחס לחופשיים.

צ
־חחירה חופשית לבעלי חיים. התפת

חות בתורה.
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חטא הארץ. תורה ומדע- סתירות?צא

היראים באשכנז- תורה עם דרך ארץ.צב

הקשר לר’ משה זיידל.צג

נגד תיאטרון בפתח תקוה.צד

צה
לימוד מוסר ויראה, הלכה ואגדה, 

מושגי אמונה מעורבים ומדויקים.

תורת א”י, ת”ח שבארץ ישראל.*צו

הקמת ישיבה.צז

*צח
מוסדות הלימוד בא”י. חינוך חדש 

וישן. לימוד אמונה.

הישיבה החדשה.צט

ק
איחוד הכוחות בבנין הארץ. הקמת 

הישיבה.

הקמת הישיבה.קא

מעלות הרצי”ה כמבין את דעת הרב.קב

תורת א”י וחו”ל.*קג

טרדות נפש, בדידות רוחנית.קד

קה
רמח”ל. לכפות על לפנים משורת 

הדין.

היקב )תרומות= עמל כספים(.קו

הקמת ישוב.קז

קח

היסוד הסודי, הופעות סודיות בסגנון 

הפשוט. בחירת מקצוע באוניברסיטה 

פילוסופיה, שפות ֵׁשִמיֹות וספרותן, 

כלכלה לאומית.

ההתיישבות הדתית.קט

קי

בודהיזם ויהדות. העם והיחידים- 

עוה”ב. קיום מצוות ע”י האבות. 

אהבת ה’ בישראל ובגויים. רגש 

ושכל.

קיא
־בבנות בישובים. תלמיד חכם בירוש

לים. אוירא דא”י מחכים.

קיב
לצפות לישועה בכל הדרכים. אמונות 

זרות.

*קיג

יחס לבנים רשעים, חילונים וציונים. 

לאומיות ותורה בישראל. מינות בזמן 

הזה.

קיד
אתרוג מורכב, לימוד בלי פלפול. 

מטרת הישיבה.

קטו
חילול שבת ביקב. צער על המצב 

הרוחני. השינוי הרוחני.

נגד חילול שבת.קטז

*קיז
שכל ורגש. תורת ההתפתחות. יראה 

ופחד. מצוות.

קיח
שששיבת המזרחי. לימוד חכמות חיצו

ניות.

קיט

קיום מצוות התלויות בארץ למעשה 

והשפעתן על הישוב. כתיבת חוברת 

ע”י הרב על מצוות אלו.

סגנון הרב בספריו.קכ

קביעת תענית ציבור כללית.קכא

הערות בדברי הגאונים.קכב

דאגה לכשרות אתרוגים לא מורכבים.קכג

קכד
עול הרבנות מפריע. דרכי הכתיבה של 

הרב, טעויות בהבנת הרב.

קכה

קשר מכתבים לאחיו. חולשת הנפש. 

בית ספר למלאכה. הישיבה. דרכי 

לימוד- רמב”ם.

הרצי”ה- לימוד תורה ועסקי ציבור.קכו

הפרשת תרו”מ מיבול הישוב.קכז

החבצלת.קכח

עיכובים בבנין הארץ- המזרחי.קכט

פתרון מריבה בראשון לציון.קל

החבצלת. צער על המצב הרוחני.קלא

*קלב
תיקון הכפירה ע”י לימוד אמונה ולא 

צעקות ו”חרדות פשוטה”.

קלג
־ווצר ישראל, הגשמת מושגים מופ

שטים בקבלה.

קלד
סתירות בין מדע ותורה. גן עדן. 

תורת ההתפתחות.

קלה

מחזור “אוהל יעקב”, ביטויים כגון 

“ונפשי שחרחורת”, “בן אדם”, “אתה 

יודע רזי עולם”. תשובה אצל בן נח. 

מצות וידוי.

מפתח לאגרות הראי”ה ח”א
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קלו

ספר “דורות ראשונים”. שלום עם 

הראשונים. המלחמה בביקורת 

המדע.

קלז
דרך חינוך מורי הדור. הקמת ישיבה 

חדשה. ישיבות תיכוניות.

יחס לבנים קומוניסטים.*קלח

יגיע כפים בבנין הארץ.קלט

*קמ
מצוות בטלות לעת”ל. מוסר בכלל 

ובפרט וייחוסן זה לזה.

קמא
רבנות במושבות. כח חז”ל לעקור 

דברי תורה בשב ואל תעשה.

קמב
תיקון הפרשת תרו”מ בישוב החדש, 

משגיחים.

קמג
תיקון הפרשת תרו”מ בישוב החדש, 

משגיחים.

קמד
הליכה בדרכו של הג’ הרש”ר הירש. 

הלאומיות המזויפת אצל החילונים.

דין תורה עפ”י רוב העולם.קמה

*קמו
מטרת הישיבות. הצורך בישיבה 

חדשה ויחסה לישוב הישן.

בית ספר תחכמוני.קמז

סידור מינוי רב בעקרון.קמח

*קמט

לימודי חולין שימושיים. היחס 

לספרי הפילוסופיה של הראשונים. 

ריבוי הדעות

קנ
אין לעזוב את החינוך ביד החדשים 

המדיחים מאמונה.

קנא
בית הספר “המזרחי”. הגימנסיה 

הרצליה.

בית הספר תחכמוני.קנב

קנג
אתרוגי א”י, דאורייתא ודרבנן הבאים 

יחד.

קנד
המתיישבים בזיכרון יעקב. חופה תחת 

כיפת השמים.

מכירת קרקעות בשביעית ע”י הברון. קנה

אתרוגים לא מורכבים.קנו

קנז
לימוד שפה זרה לילדים. בתי”ס 

במושבות.

האומנות והיופי בתורה ובישראל.קנח

קנט

ההתקדמות בבנין הארץ מראה על 

התחלת הגאולה. החשיבות לסייע 

לבנין. יחס גדולי ישראל לבנין הארץ.

קס
יסוד ההתנגדות לא”י- כי רואים את 

א”י בעיניים קדושות.

תקות הדור הזה.קסא

בתים לתימנים ברחובות.קסב

מינוי הרב הראשי הספרדי בתורכיה.קסג

קסד
הצורך במאמרים בענייני אמונה כמו 

שו”ת בהלכה.

קסה

על גדולי ישראל להשגיח על כל 

המפעלים, אפילו אותם שאינם בסדר, 

כדי לתקן מה שאפשר.

דרשות בדברי תורה בקסטינה.קסו

מכון לחקירת א”י.קסז

הגנה מפני שודדים ביפו.קסח

דאגה לביטחון היהודים ע”י התורכים.קסט

קע
חינוך התורה בעם ישראל. לימודים 

חיצונים אצל הגויים.

הספר “אוצר הלכה”.קעא

קעב
הכנות לשנת השמיטה. בירור סוגי 

העבודות החקלאיות.

משפט עפ”י דיני ישראל.קעג

קעד
מהפכת התורכים הצעירים לטובת 

ישראל.

בית זקנים עניים. קעה

המשפט העברי. דיני ירושה. קעו

קעז
היתר המכירה בשמיטה. הרשאת הרב 

למכור הקרקעות. ערכו של ההיתר.

קעח

בכל שיטה צד טוב. חכם ושוחט 

אצל הספרדים. שמות מלאכים. ערך 

לימוד נסתר.

גימטריות. תרומת הלשכה.קעט

קפ
חינוך בפתח תקוה. הוצאת ירחון 

תורני. מינוי חכם באשי.

קפא
“הקדמות ושערים” לרב שלמה 

אלישיב.
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גידול אתרוגים לא מורכבים.קפב

החינוך בפתח תקוה.קפג

הרבנים והדור.קפד

המלחמה ברשעה.קפה

שביעית.קפו

שביעית.קפז

קפח
שיימוד פנימיות התורה וע”י זה להש

פיע על הדור הצעיר המתרחק מתורה.

היתר המכירה.קפט

קצ
נסיעה לחו”ל לאסוף כסף לשומרי 

שביעית.

קצא
ברכה לחיים נחמן ביאליק המגיע 

לא”י.

היתר המכירה בשביעית.קצב

חתימת הברון על שטר המכירה.קצג

דרישת האמונה.קצד

מינוי שוחט ובודק בעקרון.קצה

קצו
אי אפשר לנו בשביעית בלי היתר 

המכירה.

הכשרת מטבח באניה לא”י.קצז

ההיתרים של הרב בשביעית.קצח

ענייני הלכה.קצט

ר
ערך הישוב, סייגם רבים. תפקיד 

הרבנים לבנות את הישוב.

מכתב הערכה.רא

דיוקי לשון, “בריחי מערבא”רב

תלמוד תורה בפתח תקוה.רג

תקנות הלוואה בפתח תקוה.רד

רה
ההסתדרות החקלאית במושבות 

יהודה.

רו
צעדים חמורים נגד מי שהורה נגד 

הרב בעקרון.

רבנים המחמירים בשביעיתרז

ייסוד הישיבה המרכזיתרח

בחירת ועד בנס ציונה.רט

בחירת ועד בנס ציונה.רי

השכרת קרקע לגוי בשמיטה.ריא

צעדי גאולה ניכרים בזמנינוריב

ברכה לספרים חדשים.ריג

בחירת ועד ודי- חנין )נס ציונה(ריד

בחירת ועד במושבה ודי- חנין.רטו

קשיים לבטא מחשבות פנימיותרטז

ברכה על ספר. תפקיד הסופרים היום.ריז

בעיות בדיני אישות.ריח

הגנה על אישה בודדה בחדרה.ריט

הגרלה למען הישיבה במאה שערים.רכ

רכא
הדפסת “שבת הארץ”. קניית קרקעות 

בסביבות יריחו.

קנית אדמות בעבר הירדן המזרחי.רכב

השכנת שלום בריב במושבה.רכג

תקנות לפתח תקווה.רכד

אתרוגים מורכבים.רכה

רכו
שמירת השבת במושבות א”י. תוכחה 

ע”י הדגשת כבוד האדם וערכו.

השלום בפתח תקוה.רכז

סדרי הבחירות לועד בפתח תקוה.רכח

קנית אדמות להתישבות בא”י.רכט

קנית אדמות להתישבות בא”י.רל

תורת הנסתר ואמונה וההלכהרלא

היתר המכירה.רלב

קביעת מקום ביכ”נ בחדרה.רלג

קנית אדמות בא”י.רלד

עזרה לשומרי שביעית.רלה

נגד כפיה להסתמך על ההיתר.רלו

נגד כפיה להסתמך על ההיתררלז

רלח
נגד כפיה להקל בשביעית. פגיעה 

בכבוד הרב.

שומרי שביעית לסוגיהם.רלט

רמ
בנין מוסדות החינוך בא”י. הישיבה. 

חינוך הבנות. בית ספר דתי למלאכה.

שומרי השביעית בעקרון.רמא

בנית עירוב בת”א.רמב

בית ספר תחכמוני.רמג

הכשר ליינות מקווה ישראל.רמד

סכסוכים בפתח תקוה.רמה
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רמו
שאאחיו. כתיבת ספרים על מצוות הת

לויות בארץ. המחמירים בשמיטה.

הדרכה אישית לחולה.רמז

הנטל הרובץ על מורה הוראה.רמח

רמט
עזרה למשפחות המגויסים לצבא 

התורכי.

ענייני מלווה בפתח תקוה.רנ

שנת השביעית.רנא

רנב
שללו שאינם מסתמכים על היתר המכי

רה בשביעית.

רנג
שללו שאינם מסתמכים על היתר המכי

רה בשביעית.

רנד
תשובות נגד האשמה שהסכים להיתר 

המכירה מתוך חנופה.

לרידב”ז- על היתר השביעית.רנה

הדרכות לשובתים בעקרון.רנו

קניית אדמות ליד אל-עריש.רנז

סכסוכים עם התימנים ברחובות.רנח

התחלת ייסוד הישיבה.רנט

רס
מריבות בעקרון בין שובתי שביעית 

ועובדיה.

רסא
מריבות בעקרון בין שובתי שביעית 

ועובדיה.

רסב
מריבות בעקרון בין שובתי שביעית 

ועובדיה.

רסג
מריבות בעקרון בין שובתי שביעית 

ועובדיה.

רסד
מריבות בעקרון בין שובתי שביעית 

ועובדיה.

רסה
עונש למשתמטים מתשלום. שכר 

המלמד בעקרון.

אין לשנוא רשע בלי שהוכיחו אותורסו

הכשרות בחדרה.רסז

הכשרות בחדרה.רסח

כשרות היקב.רסט

כשרות היקב.ער

כשרות היקב.רעא

רעב
זכר לשמיטה בשדות ובאסורים. 

הישיבה החדשה. לימוד היסטוריה.

השימוש בהיתר מכירה ומשמעותו.רעג

רעד
גדולי הדור ולימודי אמונה. חדש 

וישן, חינוך אידיאלי.

הקפדה על כשרות היקב.ערה

הקפדה על כשרות היקב.רעו

דרכי תיקון המצב הדתי בא”י.רעז

דרכי תיקון המצב הדתי בא”י.רעח

רעט
מצב הדת במוסדות הציוניים, לימוד 

מעורב, חילול שבת.

רפ
עיון בשיטות הראשונים בעניין חילול 

שבת למען הצלת חייב מיתה.

תיקונים ע”י גוי בחביות יין.רפא

הפרשת תרו”מ ע”י גוי בחביות יין.רפב

זכות אבות ובחירה חופשית.*רפג

הקמת ישובים חדשים בא”י.רפד

הדרך לתיקון מצב הדת בא”י.רפה

רפו

איך להיאבק בגימנסיה העברית. בית 

ספר תחכמוני. גידול אתרוגים לא 

מורכבים.

רפז
איסור מלאכות דאורייתא למרות 

היתר המכירה בשביעית.

תיקון השחיטה.רפח

לימוד אומנות.רפט

מטבח כשר באניה הרוסית.רצ

המחלוקות שהרב הסתבך בהן.רצא

מטבח כשר וביכ”נ באניה הבאה לא”י.רצב

יובל ל”כל ישראל חברים”.רצג

יובל להרצל.רצד

יובל להרצל.רצה

חילול שבת ביער הרצל.רצו

קנית אדמות בא”י.רצז

רחצ
בירור עניני הלכה ואמונה. ביקורת 

לדרישת האמת.

רצט
עורות לס”ת. הסדר הכרונולוגי 

בנביאים.

ישוב קושיא במורה נבוכים.ש
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*שא
עבודת ה’ בשמחה. השפעת קיום 

התורה לעילוי העולם.

*שב
הלכה ואגדה. שיטת הרמב”ם- בבלי 

וירושלמי.

על חידוש הסמיכה כיום.שג

שד
אי השגחה על שמירת השביעית 

באדמות קק”ל.

מסחר בפירות שביעית.שה

המחלוקת בעניין השביעית.שו

המחלוקת בעניין השביעית.שז

המחלוקת בעניין שביעית.שח

השגחה על כשרות במפעלים.שט

המחלוקת בעניין שביעית.שי

שיא

ההכרח בהיתר מכירה. יחסי הרב עם 

החרדים והחופשים. הסיבה לריבוי 

מחלות היא שנאת חינם

שיב

להחמיר בשמיטה אבל לא לבטל 

־ווקף היתר המכירה. מוחים במח

מירים.

שיג
חומרות וקולות אחרי היתר המכירה 

בשביעית.

יחס הרב למתנגדיו בעניין השביעית.*שיד

קניית קרקעות בא”י.שטו

הגנה על מסחר המושבות.שטז

אתרוגי שביעית.שיז

חומרות בשביעית.שיח

הנשמה הלאומית ועוזבי התורה.שיט

שכ
־ללבונות ברב, היתר עבודה בשבי

עית, מצווה בחיסכון.

אתרוגי שביעית.שכא

אתרוגי שביעית.שכב

שכג
לסמוך על היתר המכירה, לדעת כי 

לפני הרב הקלו יותר.

שכד
מכתב לאליעזר בן יהודה. המילה 

“הכשר”. אין שלום.

שכה
־ללחמה ושלום בעולם. לימוד בעב

רית. פנימיות וחיצוניות.

היתר המכירה בשביעית.שכו

שכז
יחסיו על המושבה רחובות. חילול 

שבת.

תפקידיה של הישיבה החדשה.שכח

שכט

“כל יושביה עליה” לדין תרו”מ. 

מלחמה במסכסכים בין תלמיד חכם- 

השפעת ע”ה.

כתיבת ד”ת בעברית ושפות זרות.של

מינוי הרי”מ חרל”פ לרב בשערי חסד.שלא

היחס לדור החדש )אג’ תקנה(.*שלב

שלג
הגנה על בתי חרושת בא”י מפני 

חומרות שאין להם יסוד.

הישוב בארץ והמחמירים בשביעית.שלד
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כותרתאגרת

שלה

שבחים  שמיטה.  וקולות  חומרות 

והיהדות  הרב  מהחופשיים. 

החרדית.

צדקה, תפילה ע”ש האם.שלו

ניחומים לרב חרל”פ במות אמו.שלז

ביזוי לרב ולת”ח בעניין השמיטה.שלח

הישיבה ביפו. לימוד כוזרי.שלט

שמ
ענייני דת בקב. תרומות ומעשרות 

זכר למקדש.

חקירות היסטוריות.שמא

גימנסיה הרצליה- יחס לדת.שמב

שמג
הסגנון  בעיית  ספרות.  עיתון- 

המודרני ועומק המחשבה.

זהירות בכבוד ת”ח.שמד

מיסים לועד הישוב בחדרה.שמה

שמו
מקום  משנה  בחו”ל,  בית  חנוכת 

משנה מזל.

שמז
נגד כתיבה פופולארית. פירוש רזי 

עולם בפשטות.

ירושה לבכור.שמח

*שמט

חינוך ישן וחדש, בית ספר לבנות. 

הישן  בישוב  הרוחני  הדלדול 

חיובי  בבנין  התיקון  דרך  והחדש- 

ולא שלילי. הגימנסיה, הקמת בית 

ספר דתי לאומי חדש. ישיבת הרב, 

לימוד תורה ואמונה.

דרכה של הישיבה והתקדמותה.שנ

שנא
לכל  ושווה  כללי  יחס  לרבנות- 

המפלגות.

סמיכה להוראת איסור והתר.שנב

שנג
תורת  בישיבת  לתמוך  קורא  קול 

חיים.

תרומה לבית יתומים דיסקין.שנד

שנה

ספרי  ה”עברי”.  עיתון  על  ביקורת 

וכופרים,  מאמינים  של  היסטוריה 

צניעות.

תרומה למושב זקנים.שנו

תקנות לנטיעת איקליפטוסים.שנז

ספר מחקר היסטוריה של א”י.שנח

המצב הקשה בישוב.שנט

שס
תרומות  הפרשת  על  השגחה 

ומעשרות.

מכתב ידידות לבית דין בירושלים.שסא

שמירת השבת בחדרה.שסב

בתי הספר בארץ.שסג

שסד
לרב  הרב  מכתבי  הדפסת  על 

חרל”פ.

שסה
תרומות  הפרשת  על  השגחה 

ומעשרות.

שסו
לוועד העיר על תפקיד הועד הדתי 

והרבנות.

הפרשת תרומות ומעשרות.שסז

מפתח לאגרות הראי”ה ח"ב

נערכו ע”י הרב יעקב פייגנבוים - ראש המכינה הקדם-צבאית “קשת יהודה” 

]בתוספת השלמות ע”י המלקט[
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מפתח לאגרות הראי”ה ח"ב

נערכו ע”י הרב יעקב פייגנבוים - ראש המכינה הקדם-צבאית “קשת יהודה” 

]בתוספת השלמות ע”י המלקט[

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ב

שסח
שבת  חילול  נגד  בתוקף  להילחם 

בישוב.

חלול שבת בישוב.שסט

חילול שבת בישוב.שע

הפרשת תרומות ומעשרות.שעא

החזקת מושב זקנים בירושלים.שעב

הפרשת תרומות ומעשרות.שעג

ברכות למינוי רב לפתח תקווה.שעד

*שעה

גדולים.  רשעים  האיש,  אותו  על 

רזים  גילוי  וחיצוניות.  פנימיות 

הבנים  אהבת  הדור.  לטובת 

שנתרחקו. יחס לרשעים שבדורנו.

לעזרת “שערי תורה”.שעו

ספר על תחיית האומה.שעז

*שעח

שמחה  התשובה-  סודות.  גילוי 

קץ  והמעשה.  הרצון  ויראה, 

ובפועל.  בכוח  נבואה-  המגולה. 

רוחניות וגשמיות. אכילה בקדושה. 

יחס  בא”י.  הרוח  אנשי  חלישות 

המחשבה למעשה.

שעט
בחירה חופשית, טוב ורע מוחלטים. 

עקידת יצחק ע”ז.

מכתב ידידות לרב חרל”פ.שפ

תנחומים למות חוקר יהודי.שפא

תנחומים למות קונסול גוי.שפב

לנהל משפט עפ”י המשפט העברי.שפג

יחסי פקידות הברון לאיכרים.שפד

יחסי פקידות הברון לאיכרים.שפה

יחסי פקידות הברון לאיכרים.שפו

יחסי פקידות הברון לאיכרים.שפז

הפרשת תרומות ומעשרות.שפח

הכשר אתרוגים לא מורכבים.שפט

עבודות בשביעית ע”י יהודי וגוי.שצ

קנית אדמות בא”י.שצא

שצב

התביעות מלא דתיים- בתי הספר 

בא”י.

נפרד,  ספר  בית  שבת,  חילול   

ביקורת המקרא, הספרות הכופרת.

שצג
קנית אדמות באזור קבר רחל, בנית 

ישיבה והתיישבות שם.

משפחת הרב.שצד

שצה
וחילול  במושבות  עברית  שמירה 

שבת.

הפרשת תרומות ומעשרות.שצו

רגש ודעת בענייני יראת ה’.שצז

נגד יחסי איבה לערבים.שצח

שצט
מקוה  במוסד  החינוך  קלקול 

ישראל.

ת
נטיעת  בשביעית,  המכירה  היתר 

יער הרצל בשביעית.

ישוב סכסוכים.תא

חידוש הסמיכה.*תב

תג
אנטישמיות  מפני  להגנה  הכנות 

ערבית.

קניית קרקעות בא”י.תד

המשך אגרת תג.תה

תו
תמיכה  לשימורים,  מפעל  יסוד 

בפועלים דתיים.

*תז
בתי ספר בארץ. הפועלים, עבודה 

ערבית, הפועל הצעיר.

הקמת תלמוד תורה בגליל.תח

עם ישראל ועתידו.תט

תקנות לנטיעת איקליפטוסים.תי

תיא

“למהלך  להדפסת  בקשה 

האידיאות”, תשובה לש”י הורביץ- 

בקשה לא לשנות את הסגנון.
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תקנות בענייני קידושין.תיב

תיג
עיכוב  ע”י  הפועלים  חוב  פירעון 

שכר.

היתר לימוד תורת הנסתר ברבים.*תיד

תטו
הכנסת  לבית  לבחירה  הכנות 

התורכי.

תטז
הרב  חוברתו של  על  חיזוק  מכתב 

חרל”פ.

תיז
למלחמה  הגימנסיה  עם  התחברות 

במיסיון.

החרדים המתרחקים מהרב.תיח

בנין בית הכנסת בחיפה.תיט

תכ
חרם דרבינו גרשום לתימנים לשאת 

2 נשים.

להסתדר בארץ כפועל.תכא

הקק”ל לעזרת הפועלים.תכב

תכג

זיהוי ישובים ע”פ השמות הערביים. 

חנטת  באב.  ב-ט’  שמאל  חליצת 

פרי למעשרות.

מינוי הרב חרל”פ כמגיד שיעור.תכד

הרבנות בעקרון.תכה

הרבנות בעקרון.תכו

תכז

לכלל  הדאגה  ישראל-  לאגודת 

והסבלנות.  הקנאות  לפרט.  ולא 

החוגים  שלושת  אל  האגודה  יחס 

והמאחד  החדש,  העתיק,  בארץ- 

ישן וחדש.

תיקון הפרשת תרומות ומעשרות.תכח

עידוד עלייה מחו”ל לארץ ישראלתכט

תנאי החיים בא”י.תל

ביאורים לספר הקבלה.תלא

תלב
)יהודי  הפלשים  במוסדות  תמיכה 

אתיופיה(.

הערות לספר “פאת השולחן”.תלג

תלד
“עץ  ישיבת  ראש  חרל”פ-  הרב 

חיים”.

עזרה ליהודי מרוקו.תלה

הפרשת תרומות ומעשרות.תלו

תלז
שמדגישה  חדשה  ישיבה  הקמת 

לימודי אמונה.

תלח
שמדגישה  חדשה  ישיבה  הקמת 

לימודי אמונה.

תלט
שמדגישה  חדשה  ישיבה  הקמת 

לימודי אמונה.

תמ
שמדגישה  חדשה  ישיבה  הקמת 

לימודי אמונה.

חילול שבת בנס ציונה.תמא

כינוסי רבנים.תמב

הפרשת תרומות ומעשרות.תמג

מורה לפלשים.תמד

תמה
בתוכן  ספקות  הורביץ-  לש”י 

היהדות.

הפרשת תרומות ומעשרות.תמו

תורת הקבלה והגאולה וא”י.תמז

מחקרי א”י.תמח

ספר על הגאולה.תמט

עזרה לפועלים התימניים.תנ

תנא
פגיעה רבנות חיפה. מינוי רב נוסף. 

כבוד הרבנות.

תנב
הפרשת  למושבות.  הרב  אהבת 

תרומות ומעשרות.

הפרשת תרומות ומעשרות.תנג

הפרשת תרומות ומעשרות.תנד

הפרשת תרומות ומעשרות.תנה

התגברות על עצבות.תנו 

לדרוש שלום ישראל, ונגד רתחניםתנז
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תנח
בפתח  ספר  בית  על  הרב  פיקוח 

תקוה.

גימנסיה הרצליה ובתי ספר בארץ. תנט

דין תורה נגד הועד.תס

מוסד גמ”ח והלוואה בריבית.תסא

דאגה לפועלים תימנים.תסב

ניחומים לד”ר רופין.תסג

הפרשת תרומות ומעשרות.תסד

אכילת טריפות במטבחיה פועלים.תסה

גילוח זקן וגידולו.תסו

תסז
נבואה  והרמב”ם-  הכוזרי  על 

והוראה. לימוד תורה לאשה.

תסח
)סברס(,  הצבר  פרי  אכילת  איסור 

זיהוי הסברס כהרדופני.

תסט

הסכמה לחוברת לזכר הרב הראשי 

מגילה  קריאת  תקוה.  פתח  של 

שנות  מנין  אונו.  לכפר  בסמוך 

תרומות  לעירוב.  דלתות  ערלה. 

סברס-  וענבים.  בזיתים  ומעשרות 

הוצאה  אגדות.  פירושי  סרק.  עץ 

בשבת.

הסכמה לספר על מסכת שביעית.תעא

תוקף עיקול בית דין.תעב

תעג

מעלת  הרב.  של  בריאותו  מצב 

הצלחת  קומה,  שיעור  הרצי”ה. 

הציונים.

הפרשת תרומות ומעשרות.תעד

תעה
פניה  ומעשרות-  תרומות  הפרשת 

לאלו שלא מקפידים.

אישור מגרש לבית ספר תחכמוני.תעו

מעמד הרבנות בחיפה.תעז

תעח
ופרטי בתנ”ך- סתירות  מבט כללי 

דת ומדע.

מגרש לתחכמוני.תעט

תפ
דין תורה וזבל”א )זה בורר לו אחד( 

של השומרים.

הדרכה לתחכמוני. שילום חובות.תפא

תפב
לוין,  מנשה  בנימין  לד”ר  הקשר 

דרך האגודה, קירוב רחוקים.

אמונה וכפירה, לימוד אמונה.תפג

עזרה לגויים, שינוי צדקה.תפד

תמיכה כספית לבית חולים.תפה

תמיכה כספית לבית חולים.תפו

תמיכה כספית לבית חולים.תפז

חילול שבת אצל פועלים.תפח

תפט
פחד משנה וסת. אי אפשר לפתיחת 

קבר בלי יציאת דם.

תצ
בישוב  מורכבים  לא  אתרוגים 

היהודי בא”י.

תצא
בישוב  מורכבים  לא  אתרוגים 

היהודי בא”י.

צדקה לטבריה.תצב

תצג
בקודש,  הרב  מחשבות  מקורות 

השפעה על הדור החדש.

דין תורה בין הכורמים והיקב.תצד

מינוי ראש ישיבת “תורת חיים”.תצה

דין תורה ובוררותתצו

תצז

הכללית.  והציונות  המזרחי  יחסי 

דבר  “הציונות  עם  בגלוי  מלחמה 

אין לה עם הדת”.

הפרשת תרומות ומעשרות.תצח

בניית מקווה בתל אביבתצט

תק
לספרדים  חלוקה  בטבריה.  צדקה 

ואשכנזים.

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ב
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תקא
חשיבות  באמונה,  ופלפול  לימוד 

הכוזרי.

צוואות למוסדות.תקב

אתרוגים כשרים.תקג

חלב יהודי וחלב גוי. עזרה לישוב.תקד

תקה
העולה  למשפחה  כלכלי  סידור 

לא”י.

תקו
תיקון תרומות ומעשרות, איך לנהוג 

ביחס למיעוט שלא מקפידים.

תיקון תרומות ומעשרות.תקז

שיעורים ללימוד הלכה למעשה.תקח 

תקט
פיתוח  המתרחקים.  לבנים  יחס 

הישוב בארץ. אתרוגים וכשרותם.

תקי
עובדות  בירור  בסטיריקה.  שימוש 

היסטוריות.

ישוב הארץ. הגימנסיה.תקיא

תמיכה במוסדות.תקיב

עיקול נכסים. תביעת מוסד לדין.תקיג

בענין דין תורה בין הצדדיםתקיד

היחסים בין הישוב החדש והישן.תקטו

תקטז

אלחנן  הרב  של  לספרו  הסכמה 

ישיבת  רחל.  קבורת  יפה.  הלוי 

“תורת חיים”.

תקיז
מפרעות  הישוב  על  הגנה  תכנון 

הערבים.

תקיח
מפרעות  הישוב  על  הגנה  תכנון 

הערבים.

בית ספר תחכמוני.תקיט

אתרוגים לא מורכבים.תקכ

כשרות פירות הארץ.תקכא

תקכב

בדרבנן  עבירות  בשמיטה,  זריעה 

הרשעים.  ושנאת  אהבת  ובשוגג. 

שומרי  על  הגנה  והחילונים.  הרב 

שביעית.

הוצאת עיתון.תקכג

חילול שבת בגימנסיה.תקכד

החינוך בגימנסיה מקולקל.תקכה

אסיפת רבנים.תקכו

הנהגת ישיבת “תורת חיים”.תקכז

הפרשת תרומות ומעשרות.תקכח

תקכט
דאגה לנתיני בריטניה בא”י. מכתב 

להרב הראשי הרץ.

חלב יהודי.תקל

תקלא
קירוב   - הגימנסיה  נגד  תלונות 

רחוקים.

תחכמוני.תקלב

תקלג
בדרך  שינוי  במחזורים.  ציורים 

החליצה.

תקלד

תחכמוני- ייעודו והמציאות. דבקות 

האגודה  תפקידי  העברית.  בלשון 

והמזרחי.

אתרוג כשר.תקלה

הפרשת תרומות ומעשרות.תקלו

סכסוך בין רב ובעלי בתים.תקלז

תקלח
להצלתן  ילדות  לחינוך  מוסד 

ממיסיון.

הישוב בא”י בהתפתחותו.תקלט

תקמ
אל  השבת,  ורזי  בתורה  מרן  דברי 

רב חרלפ 

תקמא

ישראל.  לאגודת  יסוד  רעיונות 

להתגבר על הציונות החילונות על 

ידי אחיזה במושגי כלל ישראל.

בעיות בחיפה. תקנות אגודה.תקמב

תקנות אגודה.תקמג

תקמד
פועלים  דתיים-  יישובים  הקמת 

דתיים.

אתרוגים פסולים.תקמה
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תקמו
תכניות לישוב הארץ על ידי שומרי 

תורה.

בנין בית הכנסת בתל אביב.תקמז

סכסוך עם ועד חדרה.תקמח

תקמט
ומעשרות  תרומות  הפרשת 

ברחובות.

הכנת נסיעה למושבות הגליל.תקנ

הפרשת תרומות ומעשרות.תקנא

תקנב
בסדר  למסכתות  למבואות  תכנית 

נזיקין.

תקנג
חיטים  על  שמירה  לחליצה.  מנעל 

בשמורה.

שמחת הרב לייסוד מושבה דתית.תקנד

*

תקנה

מכירה  היתר  נגד  המחרפים  על 

ע”י  רחוקים  קירוב  בשמיטה. 

דמשיחא.  עקבתא   - דורנו  הרב. 

לציונות.  היחס  בימינו.  זמירה 

קדושת שביעית בימינו. אהבת הרב 

לרידב”ז.

כשרות השחיטה ביפו.תקנו

הסברת תורת ישראל לתושבי יפןתקנז

תקנח
מקומות  שומרי  לחברה  תקנות 

היסטוריים.

השחיטה ביפו.תקנט

השחיטה ביפו.תקס

מכתב לאשתו של הרב.תקסא

יחסו לרב חרל”פ.תקסב

הסכמה לספר על א”י וירושלים.תקסג

התרבות העברית בעבר ובעתיד.תקסד

תקסה

מנהגים שונים- ספרדים ואשכנזים, 

על  הרב  שמחת  ואיחוד,  ערבוב 

שהתקיפוהו.

תקסו
מנהגים שונים- ספרדים ואשכנזים, 

ערבוב ואיחוד.

תקסז

הכרח  ציוני.  לקונגרס  נסיעה 

הרחוקים  ברבים-  דעתו  להודיע 

והקרובים.

השחיטה ביפותקסח

תקסט
חוברת  לקונגרס.  בנסיעה  עיכובים 

לרב חרל”פ.

תקע

להוסיף  דרכנו  מימון.  לרב  תוכחה 

לישיבות,  היחס  להרוס.  ולא 

חדשים  ומוסדות  תלמודי-תורה 

המשלבים תורה וחול.

תקעא

מה תפקיד המזרחי בתוך התנועה 

הציונית, יסוד הרוח- התורה. דאגה 

לשלום האומה.

חילול שבת בשמירה במושבות. תקעב

מיסים לוועד בחדרה.תקעג

תקעד
שיטת  היהודים”.  “מטבעות  ספר 

המחקר המדעי.

פיקוח נפש דוחה שבת.תקעה

תקעו
הקודש”  “אדמת  א”י.  מחקר 

לגולדהאר.

הפרשת תרומות ומעשרות.תקעז

תקעח
אחדות  ביפו.  הכשרה  השחיטה 

לאומית ופירוד.

אתרוגים גזולים.תקעט

תקפ
תרומות  הפרשת  א”י.  רבני  כינוס 

ומעשרות בגליל.

תקפא
הפרשת תרומות ומעשרות בזיכרון 

יעקב.

הפרשת תרומות ומעשרות בגליל.תקפב

תרומות ומעשרות בגליל.תקפג

פיקוח נפש דוחה שבת.תקפד

להוריו. אתרוגים גזולים.תקפה

תרומות ומעשרות בגליל.תקפו

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ב
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תקפז
מכירת תרומות ומעשרות. אתרוגים 

גזולים.

הכשרות ביפו.תקפח

תקפט
המילה  פירוש  יהודה,  בן  לאליעזר 

“כבולין”.

ייאוש בגזילה.תקצ

לד”ר וואלאך.תקצא

תקצב
תל  בבנות  מוסרית  לא  התנהגות 

אביב.

התחכמוני. בית ספר לבנות.תקצג

תקצד
הכישרון  פיתוח  אמונה.  לימוד 

הספרותי.

החזקת תלמוד תורה חיפה.תקצה

סכסוך ממוני בפתח תקוה.תקצו

תקצז
מקווה  בגליל.  ומעשרות  תרומות 

במרחביה.

עיקול כספי צדקה. וחיי נפש לחוב.תקצח

הכשרות ביפו.תקצט

תר
יחס  בגליל.  ומעשרות  תרומות 

חיובי במושבות.

רכישת המקומות הקדושים בא”י.תרא

תרב
והאמונה  הנסתר  תורת  לימוד 

בדורנו.

תרג
ועד  ביפו.  הבשר  כשרות  תקנת 

הכשרות, משכורת משגיחים.

תרד
חרל”פ.  לרב  טובה  שנה  ברכת 

בריאותו של הרידב”ז.

תרה
פטירת הרידב”ז. היתר פירות פתח 

תקוה.

חילול שבת ברחובות.תרו

דאגה לשומרי שביעית. קבר רחל.תרז

אתרוגים כשרים, ישיבת הרב.תרח

תרט
תורת  לימוד  הרידב”ז.  פטירת 

הנסתר.

תכנית לימודים לבית הספר.תרי

שחיטה ספרדית ואשכנזית ביפו.תריא

המסע לגליל. תריב

ישוב סכסוכים.תריג

תקנת הכשרות ביפו.תריד

פנייה לעזרה לתלמוד תורה בחיפהתרטו

תלמוד תורה בחיפה.תרטז

התאחדות יראי ה’.תריז

שינוי ההברה האשכנזית ביפו.תריח

שינוי ההברה האשכנזית ביפו.תריט

תרב
והאמונה  הנסתר  תורת  לימוד 

בדורנו.

תקנת ענייני הדת בחדרה.תרכא

פירוש קצר לש”ס.תרכב

מכתב ידידותתרכג

ישיבה בטבריה.תרכד

רבנים במושבות.תרכה

קדושת הזוהר.תרכו

כת שובתי שבת ברוסיה.תרכז

כת שובתי שבת ברוסיה.תרכח

תרכט
עזרה  קרן  ליסוד  הרב  שמחת 

לשומרי השמיטה.

מצוות בטלות לעת”ל.תרל

תרומות ומעשרות.תרלא

תרלב
דירה  על  חרם  בעיתונים.  הגזמות 

בספרד.

מקווה בעתלית- בעיות היגיינה.תרלג

מכתב לבייליס- משפט בייליס.תרלד

תרלה
חרמות נגד לימודי חול ושפות זרות 

בבתי ספר תחכמוני.

תרומות ומעשרות.תרלו

מכתב לשוחט מבויסק.תרלז

בית הספר בעקרון.תרלח
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יחס גדולי תורה לתחכמוני.תרלט

תיקונים בזיכרון יעקב.תרמ

תנחומים למות אשה.תרמא

אגודה לשמירת שבת.תרמב

תרמג
הרב  של  אחיו  לרפואת  תפילה 

חרל”פ.

תרמד 

יסוד  הספר.  בבתי  וחול  קודש 

התורה על טהרת הקודש. עצבנות, 

מורך לב, עצבות- מידות אסורות.

תרמה
הרב  בישראל.  רוח  וקוצר  שמחה 

והרבנות.

מורה חדש לתחכמוני.תרמו

תרמז
קודש  צירוף  ישראלית-  גימנסיה 

וחול.

תרמח
קודש  צירוף  ישראלית-  גימנסיה 

וחול.

תרמט
קודש  צירוף  ישראלית-  גימנסיה 

וחול.

תרנ
קודש  צירוף  ישראלית-  גימנסיה 

וחול.

יסוד בית ספר למורים.תרנא

תרנב
קודש  צירוף  ישראלית-  גימנסיה 

וחול.

מלחמה בעד הלשון העברית.תרנג

תרנד
בבתי  זרות  ושפות  חול  לימודי 

הספר.

בית ספר תחכמוני ודרכו.תרנה

תקנות במושבות.תרנו

הזמנה לדין תורה.תרנז

תרומות ומעשרות במכירה לגויים.תרנח

תרומות ומעשרות במכירה לגויים.תרנט

תרומות ומעשרות במכירה לגויים.תרס

תרסא
מות  על  חרל”פ  לרב  תנחומים 

אחיו.

תרסב

הירושלמי  השוק  לכבישת  דאגה 

תרומות  המושבות.  בתפוזי 

ומעשרות.

תרסג
משמעות  חרל”פ.  לרב  תנחומים 

האבל.

דאגה למנדל בייליס.תרסד

דאגה למנדל בייליס.תרסה

חשיבות התיישבות דתית.תרסו

מחקר העיתונות הערבית.תרסז

דאגה למנדל בייליס.תרסח

תרסט
ודאית  אמונה  והיהודים.  היפנים 

ולא השערה.

מכתב לרצי”ה.תרע

היחס לבית ספר תחכמוני.תרעא

מלחמת השפה העברית.תרעב

נזקי שכנים.תרעג

תרעד

הלימודים,  תכנית  התחכמוני- 

התחברות עם “מרכז המורים” הלא 

דתי.

מקווה בתל אביב.תרעה

תרעו
תוכנית  המורים,  שכר  תחכמוני- 

לימוד. 

הברון נכנס להר הבית.תרעז

תרעח
אגו”י  לכינוס  נסיעה  לרצי”ה. 

בחו”ל.

ברכה על ספר.תרעט

נסיעה לכינוס אגו”י בחו”ל.תרפ

תרפא

של  ישרות  הנהגות  לרצי”ה. 

בישראל  לאומית  קנאה  הרצי”ה. 

ובעמים. שמחת מצווה.

לרצי”ה.תרפב

הרגשת הגאולה הקרבה.תרפג

צעירי אגו”י.תרפד

לרצי”ה. עידוד לכתיבה.תרפה

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ב
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לרצי”ה. החול והקודש.תרפו

כ”ח אייר, הרב עלה לא”י.תרפז

תרפח
השבועות.  חג  שמחת  לרצי”ה. 

מזוזה.

תורה שבכתב ושבע”פ.תרפט

תרצ

מחלוקת  ובא”י.  בחו”ל  חג  אסרו 

המצוות  במניין  והגאונים  הרמב”ם 

וביחסי נבואה– תורה.

נסיעה לחו”ל לכינוס אגו”י.תרצא

תרצב
“דורות  בעל  לפטירת  ניחומים 

הראשונים”.

לימוד בספרי כללים.תרצג

פירוש סוגיא בברכות מג,בתרצד

הנסיעה לחו”ל.תרצה

הנסיעה לחו”ל.תרצו

התיישבות דתית.תרצז

השחיטה הכשרה ביפו.תרצח

להוריו מחו”ל.תרצט

להוריו מחו”ל.תש

לאשתו.תשא

הכנות לחזרה לא”י.תשב

תשג
הבדלה,  דין  לא”י,  לחזרה  הכנות 

ברכת הגומל.

הרב בס”ט גלן.תשד

הרב בס”ט גלן.תשה

הרב בס”ט גלן.תשו

הדחת שו”ב )שוחט ובודק(.תשז

הדחת שו”ב.תשח

הדחת שו”ב.תשט

תוצאות המלחמה.תשי

הדחת שו”ב לדין תורה.תשיא

להוריו.תשיב

הדחת השו”ב.תשיג

לרב חרל”פ. תוצאות המלחמה.תשיד

הגאולה מתוך המלחמה.תשטו

הדחת השו”ב.תשטז

הדחת השו”ב.תשיז

תשיח

מוסדות היראים בא”י במצב קשה. 

שיחות פוליטיות עם הגויים על עם 

ישראל וא”י.

תשיט
עזרה  הצרות.  בתוך  ה’  הכרת 

לישוב בא”י.

תשכ

עזרה  לא”י.  אתיופיה  יהודי  חזרת 

ליושבי א”י. דאגה לצורכי הציבור. 

פנייה לאומות בענייני א”י.

השו”ב.תשכא

עזרה ליושבי א”י.תשכב

עזרה ליושבי א”י.תשכג

עזרה ליושבי א”י.תשכד

עזרה ליושבי א”י.תשכה

תשכו

לחיזוק  המלחמה  סערת  ניצול 

בחיזוק  הרבנים  תפקיד  הציונות. 

הציונות. תוצאות המלחמה.

תשכז

לחיזוק  המלחמה  סערת  ניצול 

בחיזוק  הרבנים  תפקיד  הציונות. 

הציונות. תוצאות המלחמה.

מגורים במצרים.תשכח

הפרשת תרומות ומעשרות.תשכט

תשל
ומעשרות,  תרומות  הפרשת 

מרכזיות הישוב בארץ.

הפרשת תרומות ומעשרות.תשלא

תשלב

הפרשת  מהארץ,  הריחוק  צער 

במושבות,  ומעשרות  תרומות 

תמיכה ב”שערי תורה”.
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תשלג
בעקבות  הפעולות  לת”ח.  עזרה 

המלחמה.

עזרה לת”ח. ד”ש מבנות הרב.תשלד

תשלה
תוצאות  בגלות,  הרב  מצב 

המלחמה.

תשלו
לחיזוק  ניסיון  בא”י,  הקשה  המצב 

עבודת ה’.

תשלז
הבנת  המלחמה,  תוצאות 

ההיסטוריה.

נספחים

אזהרות מהרב.א

בחירת ועד דתי ביפו.ב

ועד רבנים ליפו והמושבות- תקנות.ג

איחוד השחיטה.ד

אגודת ה”אתרוג” הכשר.ה

תקנות ת”ת ברחובות.ו

תמיכה בתחכמוני.ז

פנייה להציל החינוך בארץ ישראלח

נוסח על מציבה.ט

אגודת “שבח הארץ”.י

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ב
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כותרתאגרת

התחדשות אחר המלחמה.תשלח

ה’ בעל מלחמות.תשלט

תשמ
הרוח שיש להוציא ממהפכות 

המלחמה.

מהות החידוש.תשמא

עזרה לבית חולים.תשמב

תשמג
חיי עולם ושעה. עריכת עיתון. 

עזרה לבית חולים.

רבנות לונדון.תשמד

תשמה

טעות של השו”ב בציריך. 

תאורי כבוד לרב ובכלל. 

הרד”צ הופמן.

במה, מצבה, מקדש.תשמו

עניין השו”ב.תשמז

חול וקודש.תשמח

תשמט
עזרה לבית חולים “ביקור 

חולים”.

תשנ
בעיות הרבנות בלונדון. ריב עם 

רב אחר.

תשנא
רבנות לונדון. עזרה לבית 

חולים.

דאגה למוסדות ירושלים.תשנב

תשנג
ציפיה לישועה. קמעא קמעא – 

גבורה.

ברכות לרופא. ענין השו”ב.תשנד

פיוס לרב המתחרה בלונדון.תשנה

פיוס לרב המתחרה בלונדון.תשנו

ענין השו”ב בציריך.תשנז

מינוי רב.תשנח

דאגה לבייליס ומעלותיו.תשנט

תשס
לרב צבי יהודה- בגדים חדשים 

לשם שמים.

הרב מגיע ללונדון.תשסא

לר’ זאב יעבץ.תשסב

לרב צבי יהודה.תשסג

סידורי הרב בלונדון.תשסד

חילול שבת עבורם.תשסה

לרב צבי יהודה- אישי.תשסו

קדושת הזמן, גאולת פסח.תשסז

השבת לב בנים על אבות.תשסח

ברכות לר’ זאב יעבץ על ספרו.תשסט

פעולות הרב בלונדון.תשע

קדושת חג השבועות.תשעא

לרב צבי יהודהתשעב

תשעג
הקודש שיש בעם ישראל, 

והחול עוטף

לרב צבי יהודהתשעד

לרב צבי יהודהתשעה

תודה לר’ זאב יעבץ.תשעו

לרב צבי יהודה.תשעז

תשעח
בריאות הגוף כתנאי לבריאות 

הנפש ביחיד ובעם.

מפתח לאגרות הראי”ה ח"ג

 נערכו ע”י הרב יעקב פייגנבוים

 ראש המכינה הקדם-צבאית “קשת יהודה” ]בתוספת השלמות מאת המלקט[
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לרב צבי יהודה.תשעט

בטלה דעתו, דאגה למפעלים.תשפ

ענייני רפואה. לימוד שחיטה.תשפא

תשפב
ענייני רפואה. אסיפה 

בתיאטרון שמחללים בו שבת.

אל רב צבי יהודהתשפג

תשפד
אל רב צבי יהודה, על עליה 

רוחנית

מכתב למלך אנגליהתשפה

לרב צבי יהודהתשפו

פנימיות ענין חג הסוכותתשפז

לרב צבי יהודהתשפח

תשפט

פיזור בנ”י א”י בחו”ל. ביטול 

חמץ והפקר. כתב סמיכה 

שאבד.

תשצ
העלאת המחשבה הלאומית, 

להשיבה אל הקודש

תשצא
טרדות הרב. קשרי הרב לר’ 

דוד הכהן.

לרב צבי יהודה.תשצב

תשצג
הסכמה, לימוד אמונה, שיטות 

שונות באמונה.

הערות הלכתיותתשצד

תפקידו של כלל ישראלתשצה

מאמר “ראש מילין”תשצו

שמן של נר חנוכהתשצז

תשצח
התקדמות בלימוד תורה תלויה 

בלימוד אמונה.

לימוד שחיטה. ריש מילין.תשצט

לאשתו.תת

תתא
טרדות הרב. כתיבת הרב צבי 

יהודה.

תתב
דאגה לישוב א”י. סגירת גז 

לבישול ביו”ט. צמחונות.

לרב צבי יהודה.תתג

ריש מילין. תקנת עגונות.תתד

הדפסת ריש מילין.תתה

ריש מילין. מוקצה במחובר.תתו

תתז
ריש מילין. הנאתו מספרי הר’ 

יעבץ.

מחיית עמלק.תתח

לרב צבי יהודה. ריש מילין.תתט

שחרור ת”ח מצבא.תתי

תתיא
האבות וקיום התורה. המבדיל 

בין קודש לקודש.

עזרה לת”ח של א”י.תתיב

תתיג
לרב צבי יהודה טרדות הדפסת 

“ריש מילין”.

תתיד
חיזור לרב הרץ לתביעת זכויות 

היהודים בתוקף.

תתטו
לרב צבי יהודה. השאלת 

ספרים.

תתטז
לרב צבי יהודה. דיבור בעברית. 

המהפכה הרוסית.

תתיז
לרב צבי יהודה. גאולה מתוך 

הרס המלחמה.

לרב צבי יהודה. ברכה לחג.תתיח

תתיט
ניכרת פעולת ה’ במאורעות 

זמננו

תתכ
פעולות מעשיות ע”י שאינו 

מכיר החזון

אסיפת רבנים.תתכא

לרב צבי יהודה, הזמן החדש.תתכב

לרב צבי יהודה, הזמן החדש.תתכג

תתכד
לרב צבי יהודה. בשלום 

המשפחה.

לרב צבי יהודה.תתכה

לרב צבי יהודה.תתכו
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לרב צבי יהודה.תתכז

תתכח
שזזרה להוריו ומשפחתו בירו

שלים.

תתכט
שמירת הבריאות. סידור כתבי 

הרב. השפעת חו”ל על הרב.

לרב צבי יהודה.תתל

ניחומים לר’ אברהם קמחי.תתלא

תתלב
לרב צבי יהודה- חובות הגויים 

לישראל.

תתלג

קריאה ליהודי אנגליה לתבוע 

מהממשלה את א”י לעם ישראל 

עפ”י התורה. סנהדרין.

לרב צבי יהודה.תתלד

לרב צבי יהודה.תתלה

לרב צבי יהודה- שוחט בשבת.תתלו

לרב צבי יהודה- הקודש והחול.תתלז

לרב צבי יהודה.תתלח

תתלט
לרב צבי יהודה- מעלת לימוד 

השחיטה.

לרב צבי יהודה.תתמ

לרב צבי יהודה.תתמא

תתמב
להכיר חסדי ה’ גם בעומק 

הירידות

תתמג
תשובה ווידוי בישראל ובעמים. 

החטא בישראל בגלל העמים.

ברכה לרב צבי יהודה לסוכות.תתמד

לרב צבי יהודה.תתמה

לר’ משה זיידל.תתמו

בכל דרכיך דעהותתמז

תתמח
לימוד על א”י, קיום מצות 

דרישת ציון

לרב צבי יהודהתתמט

סכנות המלחמה בלונדון.תתנ 

תתנא
ברכה לרוטשילד על הצהרת 

בלפור.

תתנב

השמחה על הצהרת בלפור. 

הרב בלונדון- מאת ה’. טיול 

במקום סכנה. דרכי לימוד.

אחרי הצהרת בלפור. מכתבים.תתנג

ברכה לאנשי הגדוד.תתנד

ברכה לאנשי הגדוד.תתנה

השפעת הצהרת בלפור.תתנו

ביקור בגדוד העברי.תתנז

תתנט

דינא דמלכותא באיסורין. 

תפקידי הגדוד העברי. כיבוש 

א”י ע”י הגויים.

לרב צבי יהודה.תתס

להוריו.תתסא

לאחיו.תתסב

לרב צבי יהודה.תתסג

ענייני הדת בגדוד.תתסד

לרב צבי יהודה.תתסה

מאמר מהר’ דוד כהן.תתסו

דגל ירושלים. ציון וירושלים.תתסז

תתסח
הצורך בהקמת דגל ירושלים. 

התנזרות מבשר.

תתסט

הערות לספר. מצווה על מנת 

לקבל פרס. אין לאסור דבר 

המותר במפורש. פסיקת הלכה 

מהש”ס או מספרי הלכה.

לרב צבי יהודה.תתע

*תתעא

אתחלתא דגאולה. אנשי הרוח 

בגאולה. החרדים. סבלנות. 

שצציונות. הגימנסיה. דת ומדי

נה. מצב המשפחה.

לרב צבי יהודה.תתעב
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לרב צבי יהודה, דגל ירושלים.תתעג

לאחיו, ריש מילין.תתעד

תתעה

שגגו”י ויחסה לגאולה. “המ

זרחי”. הקמת דגל ירושלים. 

ישראל והעמים.

לרב חרל”פ.תתעו

תתעז
שררב צבי יהודה- דאגה לב

ריאותו.

לשליחים לא”י.תתעח

דגל ירושלים.תתעט

מטרת דגל ירושלים.תתפ

תתפא
דגל ירושלים, המזרחי וגדולי 

הדור.

תתפב
מטרות דגל ירושלים וההבדל 

בינו ובין “המזרחי”.

תתפג
לבנותיו, סדרי חייהן. שמירה 

על כתבי הרב.

תתפד
מאת ה’ שהציונות הושפעה 

רבות מהגויים.

דגל ירושלים.תתפה

קווי יסוד לדגל ירושלים.תתפו

להוריו.תתפז

תתפח
שגגל ירושלים, הישיבה המר

כזית.

תתפט
הקמת הישיבה ביבנה או 

ירושלים.

תתצ

שגגולת ריש מילין. דיבור בע

ברית. דגל ירושלים. בית ספר 

דתי למלאכה. יחס הרב לכסף.

דגל ירושלים.תתצא

לרב צבי יהודה.תתצב

צירוף חילונים לדגל ירושלים.תתצג

תתצד
שכנוע הרב להצטרף לדגל 

ירושלים.

ש”ס הלכה ברורה.תתצה

גבורה, חסד וחכמה. תארי ה’.תתצו

תתצז
דגל ירושלים. איחוד כוח 

הקודש וכוח המדיני.

תתצח
לרב צבי יהודה. חומרות 

במאכלים.

ארגון דגל ירושלים.תתצט

דגל ירושלים.תתק

לאחיו, דגל ירושלים.תתקא

דגל ירושלים. חזרת הרב לא”י.תתקב

לר’ ז’ יעבץ.תתקג

לר’ ז’ יעבץ.תתקד

דגל ירושלים.תתקה

להוריו.תתקו

לרב צבי יהודה, דגל ירושלים.תתקז

דגל ירושלים.תתקח

דגל ירושלים והישיבה העולמיתתקט

לרב צבי יהודה. דגל ירושלים.תתקי

תתקיא
השפעת דגל ירושלים- חיוב 

ולא שלילה.

לרב צבי יהודה.תתקיב

תתקיג
דגל ירושלים- מגמותיו פשרנות 

המזרחי.

להוריו.תתקיד

לרב צבי יהודה.תתקטו

פירוש לריש מילין.תתקטז

ברכה לד”ר ויצמן.תתקיז

תתקיח
לרב צבי יהודה, חומרות 

באכילה.

נושאי גויות ודגל ירושלים.תתקיט

המצב בחדרה.תתקכ

תתקכא
לרב צבי יהודה, התפתחות דגל 

ירושלים.

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ג
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הוחזק כפרן.תתקכב

לרב צבי יהודה.תתקכג

דגל ירושלים והציונות.תתקכד

לרב צבי יהודה.תתקכה

תתקכו

לרב צבי יהודה- החרדים 

עיקר האומה. תשמישי מצווה 

וקדושה.

לרב צבי יהודה.תתקכז

להוריו. הרבנות בירושלים.תתקכח

להוריו. חזרה לא”י.תתקכט

דגל ירושלים.תתקל

תתקלא

שססתדרות ירושלים ודגל ירו

שלים. הציונות ודגל ירושלים. 

אגודת ישראל ודגל ירושלים.

תתקלב

הזמנת הרב לירושלים. הישיבה 

שחחדשה. דגל ירושלים והמז

רחי.

תתקלג
לר’ אברהם קמחי. פריעת חובו 

של הרב. דגל ירושלים.

דגל ירושלים והציונות.תתקלד

תתקלה
לרב צבי יהודה. ויצמן מבזה 

החרדים.

דגל ירושלים.תתקלו

תתקלז
לרב צבי יהודה. הכנה לחזרה 

לא”י.

דגל ירושלים.תתקלח

להוריו.תתקלט

הרבנות ביפו.תתקמ

תתקמא
לרב צבי יהודה. הרבנות ביפו 

ובירושלים.

אגודת ישראל.תתקמב

בעיות דגל ירושלים.תתקמג

מצוות מלחמת רשות.תתקמד

לרב צבי יהודה.תתקמה

דגל ירושלים.תתקמו

תתקמז
דגל ירושלים. הציונות תנועה 

כללית.

ענייני ציבור.תתקמח

לר’ זאב יעבץ.תתקמט

לועד הכללי בירושלים.תתקנ

לרב צבי יהודה.תתקנא

לרב צבי יהודה.תתקנב

חג החירות.תתקנג

להוריו.תתקנד

לרב צבי יהודה.תתקנה

להוריו. בריאותו של הרב.תתקנו

לרב צבי יהודה.תתקנז

תתקנח
לרב צבי יהודה. הנסיעה לא”י. 

הזמנות ליפו וירושלים.

בירור עם עצמו- חובותיו וכד’.תתקנט

הספד. תשובה לאפיקורסים.תתקס

פרעות הגויים.תתקסא

תתקסב
דגל ירושלים. עשיית סוכה- 

מצווה.

תודה לרב.תתקסג

סידור רשיון.תתקסד

ברכה.תתקסה

קנתוריא במפלגות.תתקסו

אגו”י ודגל ירושלים.תתקסז

דגל ירושלים.תתקסח

הנסיעה לא”י.תתקסט

דגל ירושלים.תתקע

תתקעא
שמחת הרב לבואו לא”י. מחלק 

זמנו בין ירושלים ויפו.

המקווה ביפו.תתקעב

ברכה לרב.תתקעג

ברכה לגדוד.תתקעד
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תודה לרחובות.תתקעה

לאנשי ירושלים.תתקעו

נספחים )מכתבים שכתבו אחרים עלענינים 

הנידונים ב”אגרות”

על סכסוך הרבנות בלונדון.א

דגל ירושלים מינוי רב ביפו.ב א

הצטרפות לדגל ירושלים. ב ב

הצטרפות לדגל ירושלים.ב ג

הצטרפות לדגל ירושלים.ב ד

ב ה
לצרף את דגל ירושלים 

לציונות.

מאמר לעיתון דגל ירושלים.ב ו

דגל ירושלים והציונות.ב ז

חסרונות התנועה הציוניתב ח

ענין קשר עם התנועה הציוניתב ט

דגל ירושלים, אג”י והמזרחי.ב י

עצות לניהול הרבנות בירושליםג א 

ג ב

הזמנה לרב לבוא לירושלים. 

מצב הכוללים בירושלים. 

הפרשת תרו”מ ע”י שליח.

הזמנה לכהן בירושליםג ג

ג ד
רבני ירושלים מזמינים את הרב 

לכהן בירושלים

הזמנה לכהן בירושלים.ג ה

הזמנה לכהן בירושלים.ג ו

ג ז
מכתב רבני ירושלים מזמינים 

את הרב לכהן בירושלים

ג ח 
שטטרדות הצפויות לרב בירו

שלים.

ג ט 
הסכמת חשובי המוסדות לבוא 

הרב.

הזמנה לבוא לירושליםג י

רבנות ירושליםג יא 

ג יב 
אג”י וישוב א”י. עיסוק ברוח 

ובחומר. 

ברכה לעולה לא”י.ג יג

הכנות לעלית הרב לירושלים.ג יד

הציפייה לרב בירושלים.ג טו

קבלת פני הרב.ג טז

קבלת פני הרב בירושלים.ג יז

ג יח
הציפייה לרב בירושלים מחוגים 

שונים.

כתב הרבנות.ג יט

ג כ
ברכת רחובות לחזרת הרב 

לארץ.

תכנית הסתדרות ירושלים.

מכתב מהרע”ד שפירא מקוונא  

ומהרב צבי יהודה.

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ג
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כותרתאגרת 

דגל ירושלים.תתקעז

תתקעח
הרב כמביא שלום בין חוגים 

שונים.

אם נשים ישתתפו בבחירות.תתקעט

אם נשים ישתתפו בבחירות.*תתקפ

דגל ירושלים.תתקפא

דגל ירושלים.תתקפב

דגל ירושלים ואגודת ישראל.תתקפג

*תתקפד
אם נשים ישתתפו בבחירות. 

האיש והאשה בחיים הציבוריים.

שלום למשפחתו.תתקפה

תתקפו
דגל ירושלים. אי השפעת 

השלטון על הרבנות.

תתקפז
משגיח תרו”מ מחרחר ריב. 

הסתדרות הרבנים.

תתקפח
אהבת הציבור לרב. דגל 

ירושלים.

תתקפט
הזמנת הרב יצחק ירוחם דיסקין 

לאסיפה.

תתקצ
שוודה על ניחומים. דגל ירוש

לים.

תודה על ברכות.תתקצא

*תתקצב
הישיבה ותנועת ירושלים. 

רבנות ראשית.

הישיבה. דגל ירושלים.תתקצג

*תתקצד

הגדוד העברי. מינוי מלך. 

כניסה למקום במקדש. בנין 

ביכ”נ סמוך לכותל. קרבנות. 

דגל ירושלים והציונות. בי”ד 

לערעורים.

דגל ירושלים.תתקצה

דגל ירושלים.תתקצו

תמיכה במוסדות דגל ירושלים.תתקצז

עלייה לא”י וקשייה.תתקצח

תתקצט
הסתדרות ירושלים ודגל 

ירושלים.

א
תנועת ירושלים ויחסה לשאר 

התנועות.

א א
תמיכה במוסדות. תנועת 

ירושלים.

לרב צבי יהודה.א ב

קבלת רבנות בירושלים.א ג

א ד
לרב צבי יהודה- על סדרי 

לימוד גמרא.

לרב צבי יהודה.א ה

הלכות כתיבת ומחיקת שם ה’.א ו 

צורת שחיטה כשרה.א ז

בקשות מהגדוד.א ח

אגודת ישראל ודגל ירושלים.א ט

מפתח לאגרות הראי”ה ח"ד

 נערכו ע”י הרב יעקב פייגנבוים - ראש המכינה הקדם-צבאית “קשת יהודה”.
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*תתקצד

הגדוד העברי. מינוי מלך. 

כניסה למקום במקדש. בנין 

ביכ”נ סמוך לכותל. קרבנות. 

דגל ירושלים והציונות. בי”ד 

לערעורים.

דגל ירושלים.תתקצה

דגל ירושלים.תתקצו

תמיכה במוסדות דגל ירושלים.תתקצז

עלייה לא”י וקשייה.תתקצח

תתקצט
הסתדרות ירושלים ודגל 

ירושלים.

א
תנועת ירושלים ויחסה לשאר 

התנועות.

א א
תמיכה במוסדות. תנועת 

ירושלים.

לרב צבי יהודה.א ב

קבלת רבנות בירושלים.א ג

א ד
לרב צבי יהודה- על סדרי 

לימוד גמרא.

לרב צבי יהודה.א ה

הלכות כתיבת ומחיקת שם ה’.א ו 

צורת שחיטה כשרה.א ז

בקשות מהגדוד.א ח

אגודת ישראל ודגל ירושלים.א ט

מפתח לאגרות הראי”ה ח"ד

 נערכו ע”י הרב יעקב פייגנבוים - ראש המכינה הקדם-צבאית “קשת יהודה”.

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ד

*א י
־ףף יומי ובירורי אמונה. שבי

תת הקרקע בשביעית.

*א יא
דגל ירושלים אינה מפלגה 

פרטית.

א יב 
שצצוות התלויות בארץ במוש

בות.

לרב צבי יהודה.א יג

א יד
שלום למשפחתו. פרסום כתביו 

בענין דגל ירושלים.

להוריו.א טו

לבתו- על ניתוח.א טז

על חילול שבת.א יז

א יח
שמירת שבת ע”י הפקידות 

הלאומית.

חילול שבת.א יט

חילול שבת.א כ

חילול שבת.א כא

*א כב

דגל ירושלים. המדינאים יבינו 

את זכויותינו על א”י דווקא 

לאור התנ”ך.

אם נשים ישתתפו בבחירות.א כג

אם נשים ישתתפו בבחירות.*א כד 

פרעות תר”פ.א כה

א כו
ועדת חקירה על הפוגרום 

בירושלים.

היחס לאסיפת הנבחרים.א כז

אסיפת הנבחרים.א כח

השתתפות נשים בבחירות.א כט

*א ל

ועידת סאן רמו- תקופת אור 

וחושך, הבניין והחורבן מאת 

ה’, חזקתו של עם ישראל על 

א”י בברית, ולא היסטורית. 

א”י וארץ כנען.

תפילה לשלום מלך בריטניה.א לא

תודה למלך על הצהרת בלפור.א לב

ברכות להצהרה.א לג

א לד

לרב צבי יהודה- נחיצותו 

בהוצאת דברי הרב. הדרכות 

להיות מחנך.

א לה
השגחה על ערלה. הדפסת ש”ס 

מדויק.

פגיעת זרים בכותל.א לו

פיטור מנהל.א לז

א לח
לרב צבי יהודה- ציונות 

חילונית.

חילול שבת במקוה ישראל.א לט

*א מ
הארת הגאולה הנשמתית 

והמעשית, משתחוה לע”ז.

א מא

ערלה בשריפה. פרסומים שלא 

יפעלו במעשה. קודש וחול 

מזיגתם והבדלתם.

תקופתנו.א מב

א מג
בית ספר נצח ישראל בפתח 

תקוה.

לימוד כל השיטות באמונה.*א מד

צומות החורבן בזמן הזה.*א מה

א מו

לרב צבי יהודה- יראת היראה. 

שידוך לרב צבי יהודה. אגוד 

הכוחות.

לרב צבי יהודה.א מז

לרב צבי יהודה.א מח

מתנגדי תורת מבקרי הרב.*א מט

שמחת קבלת הרב.א נ

הפרשת תרו”מ מיבולי חדרה.א נא

שמן שריפה מתרו”מ.א נב

א נג
הרב צבי יהודה שליח של הרב 

לאגודת ישראל.
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א נד
הרב צבי יהודה שליח של דגל 

ירושלים.

דגל ירושלים.א נה

לרב צבי יהודה.א נו

לרב צבי יהודה.א נז

לרב צבי יהודה.א נח

הפרשת תרו”מ מאתרוגים.א נט

זכויותינו על הכותל.א ס

נגד המיסיון.א סא

א סב
החלפת פועלים ערבים 

ביהודים.

על מחרפי “אורות”.א סג

יו”ט וגר תושב.א סד

א סה
בית דין שבירושלים, אינו 

סנהדרין

*א סו
הרבנות בירושלים. הרב יצחק 

ירוחם דיסקין.

לרב צבי יהודה.א סז

א סח
־יית דין הגדול בימינו והסנה

דרין.

א סט
שחחינוך הדתי במושבות והש

מאליים.

לרב צבי יהודה.א ע

על חילול הקודש ע”י חילונים.*א עא

עבודה עברית.א עב

א עג
לאדמו”ר מגור על תחית 

הקודש.

*א עד

דגל ירושלים- בעיות מעשיות 

)הרב לא איש מעשה(. מצב 

הרב צבי יהודה והרב בחומר. 

אגודת ישראל והרב.

כשרות היקב.א עה

א עו

התנגדות ל”אורות”. עניינים 

אישיים לרב צבי יהודה. דגל 

ירושלים.

הערה בגיטין.א עז

גבורת הגוף משמשון.*א עח

המשפט העברי בא”י.א עט

סכסוך בין כוללים.א פ

דגל ירושלים, אגו”י.א פא

א פב
לרב צבי יהודה- שלבים 

בתחית הקודש.

על דגל ירושלים.א פג

תרומות. ישוב סכסוך.א פד

לרב צבי יהודה.א פה

לרב צבי יהודה.א פו

תמיכה במוסדות א”י.א פז

הלשון העברית.*א פח

דגל ירושלים.א פט

א צ
דרכי בחירת שידוך לרב צבי 

יהודה.

הסכמה למשקה מבריא.א צא

על ירידה מהארץ.א צב

סידור צוואה.א צג

סידור צוואה.א צד

בחירת שידוך.א צה

*א צו
לרב חיים זוננפלד על יחס 

החרדים ליסוד הרבנות.

לרב צבי יהודה.א צז

תמיכה במוסדות.א צח

שלום בין הרב ומתנגדיו.*א צט

לאגודת הסופרים.א ק

אחדות העדות.א קא

לחתנו.א קב
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א קג
ברכה לאדמו”ר מגור לביקורו 

בארץ.

פירודי הדעות בישראל.א קד

תמיכה לעולים לא”י.א קה

א קו
בטחון המושבות )בעקבות 

פרעות תרפ”א(.

פרעות תרפ”א.א קז

חלוקת צדקה. פרעות תרפ”א.א קח

א קט
מכתבים מהרב צבי יהודה 

לרב. 

א קי
לרב צבי יהודה- דאגות למצבו 

הפרטי.

מכירת בית קברות.א קיא

מצב בריאותו.א קיב

בית התלמוד תורה ברחובות.א קיג

ישוב סכסוך בין רבנים.א קיד

רבנות.א קטו

דגל ירושלים.א קטז

תיקונים בכותל.א קיז

א קיח
השגחה על סופרי סת”ם. יחס 

הרב למחרפיו.

ברכה אישית. דאגה לידיד.א קיט

א קכ
מנהגי ישראל. מנין לבריאת 

העולם.

לר’ קמחי.א קכא

תיקון הרבנות ביפו.א קכב

ביאורי מילים.א קכג

א קכד

תכיפות מכתבי הרב צבי 

יהודה. נחיצות הרב צבי יהודה 

־עעבודת הרב. דגל ירוש

לים. לקראת חתונתו. נסיעה 

לאמריקה.

הפרשת מעשר ביקב.א קכה

לרב צבי יהודה.א קכו

ישיבת תורת כהנים.*א קכז

א קכח
יחס הרב לאגודת ישראל 

ולחילונים.

א קכט
יחס הרב לאגודת ישראל 

ולחילונים.

בנין הארץ.א קל

א קלא
ברכות לרב צבי יהודה לקראת 

חתונתו.

חשבון נפש למזרחי.*א קלב

על חתונת הרב צבי יהודה.א קלג

א קלד
עפולה- יזרעאל, שם מקום 

לגיטין. שמירת עתיקות.

עזרה ליושבי ירושלים.א קלה

לעזרת מוכי רעב וחרב.א קלו

דגל ירושלים.א קלז

לתמיכה ביושבי א”י.א קלח

א קלט
ההרס הגדול של אוהבי מָדנים 

בינינו

א קמ

לחפץ חיים ור’ חיים עוזר 

גראדזינסקי תענית ציבור. 

אזהרת אגו”י ממחלוקת.

א קמא

אוצר הגאונים ותחיית הקודש. 

תרומה לבנין בית חולים, 

מיהדות אמריקה.

להוריו.א קמב

ישיבת מרכז הרב.א קמג

אזרחות א”י.א קמד

דגל ירושלים.א קמה

נישוק בנים בבית כנסת.א קמו

שמירת שבת בתל אביב.א קמז

א קמח

ידידותו לרב לינטופ. צורך 

תרגום חזון ישראל לאנגלית. 

קדושת א”י.

צעדים מעשיים בא”י.א קמט

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ד
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מעשרות ביקב.א קנ

מכתב תשובה.א קנא

א קנב

לקק”ל- ברכה על מפעליה 

ומחאה על חילול הקודש על 

אדמותיה.

כשרות גבינה הולנדית.א קנג

א קנד
פירוש פשוט לירושלמי. תמיכה 

בבית יתומים עפ”י תורה.

שמירת שבת בתל אביב.א קנה

תמיכה ב”עץ חיים”.א קנו

ספרי הר’ שם טוב גפן.א קנז

כניסה לכנסיה?א קנח

תרגום עין יעקב לאנגלית.א קנט

הכנות לשביעית.א קס

כבוד לפרופ’ איינשטיין.א קסא

חזרת עשרת השבטים.*א קסב

אחדות העדות.א קסג

השוואת מנהגי העדות.א קסד

טיהור מלשון הרע על כולל.א קסה

רבנות ספרדית בחיפה.א קסו

פיקוח על חינוך דתי.א קסז

ברכות לגיל 70.א קסח

א קסט
ברכות לרב ישעיה גלזר לספר 

“על הציונות”.

דרכי תיקון קלקולים.א קע

היתרים בדויים.א קעא

ענייני כספים.א קעב

תנחומים.א קעג

נגד מתעקשים.א קעד

השתתפות בסיום.א קעה

שמירת שבת בתל אביב.א קעו

הש”ס המסביר.א קעז

הזמנת הנציב העליון לפסח.א קעח

שמירת שבת בתל אביב.א קעט

א קפ

לברון רוטשילד- מכירת 

אדמותיו בשביעית. קניית 

שכונת המוגרבים. בתי כנסת 

מרכזיים.

הכשרות ומשבר כלכלי.א קפא

קירוב החילונים.*א קפב

א קפג
ברכה ליום הולדת מלך 

אנגליה.

הסתייגויות מספר “אורות”.א קפד

תודה למברכים.א קפה

פסק דין.א קפו

ברכות לבחירת רב.א קפז

א קפח
המלצה על הרב אביגדור 

ריבלין.

א קפט
ענייני בית בישוב החדש. חלול 

שבת וכשרות.

יחסו לאגודת ישראל.א קצ

כשרות בעזה.א קצא

קשר מכתבים.א קצב

אי קבלת דילטוריא.א קצג

סיור בישובים.א קצד

סיור בישובים.א קצה

תודה לקבלת שבת.א קצו

לגאולת אדמות ע”י הקק”ל.א קצז

נסיעה לאמריקה.א קצח

ברכת נישואין.א קצט

הסכמה לספר “יד אהרן”.א ר

א רא
הסכמה לספרו של הרב יחזקאל 

ליפשיץ. נסיעה לאמריקה.

א רב
הכמה לספרו של הרב משה 

אביגדור עמיאל.

א רג
הסכמה לספרו של הרב לייב 

לוין.
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ברכה לסיום מסכת.א רד

נטיעות ט”ו בשבט.א רה

א רו
ברכה וקריאה לעזרת הקמת 

בני ברק.

תמיכה במוסדות ירושלים.א רז

א רח
חוקת הקהילות. תמיכות 

בישובים.

תמיכה במוסדות ירושלים.א רט

ברכות לרב זאב יעבץ.א רי

ברכה למלך אנגליה.א ריא

תמיכה במוסדות ירושלים.א ריב

הנסיעה לאמריקה.א ריג

א ריד
ספר על מידות שהתורה 

נדרשת בהם.

ניחומים למות הרב זאב יעבץ.א רטו

נגד חילול שבת.א רטז

נגד חילול שבת.א ריז

א ריח
איסוף ספרים לספרית “מרכז 

הרב”.

לת”ח שחשד בו לשווא.א ריט

מינוי גבאי במושב זקנים.א רכ

ענייני הבנות.א רכא

ניחומים לר’ חיים עוזר.א רכב

מכירת אדמות.א רכג

מגבית למובטלים.א רכד

למשפחתו.א רכה

למשפחתו.א רכו

מכתב להוריוא רכז

למשפחתו.א רכח

לרב צבי יהודה.א רכט

למשפחתו.א רל

גלות אמריקה, אכילה מספקת.א רלא

ברכות להוריו.א רלב

תודה למברכיו.א רלג

למשפחתו.א רלד

למשפחתו.א רלה

א רלו
לרב צבי יהודה- נגד ענווה 

פסולה.

לרי”מ חרל”פ.א רלז

למשפחתו.א רלח

לרב צבי יהודה ואשתו.א רלט

א רמ
“מרכז הרב” ושאר הישיבות 

)שייך לנספחים(.

השפעת היהודים באמריקה.א רמא

מוסר הפועלים.א רמב

לרב צבי יהודה.א רמג

מכתב באידיש ליהודי אמריקהא רמד

חלוקת התמיכות.א רמה

א רמו
לרב צבי יהודה. על כתיבת 

חווה לאה.

ריבוי אכילה.א רמז

הגהות בעניני לשון.א רמח

ברכה ליהודי אמריקה.א רמט

א רנ
שלל ספרו של דוד תדהר “חו

טאים וחטאים בא”י “.

מוסד “עזרת תורה”.א רנא

לבתו.א רנב

לרב צבי יהודה.א רנג

מצוות התוכחה.א רנד

תרגום ספר אמונה לעברית.א רנה

צדקה.א רנו

ברכה לרב.א רנז

הקמת “מרכז הרב”.א רנח

א רנט
ענייני יהדות בטרנסילבניא. 

)שייך לנספחים(.

ברכה לתורמים ל”מרכז הרב”.א רס

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ד
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“דבר ולא חצי דבר”.א רסא

הסתדרות ירושלים.א רסב

לחברי דגל ירושלים.א רסג

תמיכה בישוב ובישיבה.א רסד

מכירת קרקע.א רסה

לתנועת חילול שבת ברכבת.א רסו

א רסז
שיילול שבת הרב אהרון וואל

קין.

פיוס למתלונןא רסח

עזרה לבנין ירושלים.א רסט

תמיכה במוסדות ירושלים.א ער

א רעא
הסכמה לרב חיים יהודה לייב 

אוירבך “חכם לב”.

א רעב
תשובת “אנוסים” בפורטוגל. 

תמיכה כספית.

ויזה לת”ח.א רעג

ויזה לת”ח.א רעד

א ערה
מכתב תנחומין על פטירת רב 

גדול

הערכה חיובית לאותו האיש.א רעו

ציון וירושלים.א רעז

מקווה בבלפוריה.א רעח

תרנגול הודו.א רעט

מליץ יושר לתושבי עקרון.א רפ

א רפא
ספרו של הרב הסופר נתן 

ליפשיץ.

הסכמה למחקר א”י.א רפב

קרן לבנין ירושלים.א רפג

גבאות מושב זקנים.א רפד

א רפה
החזקת הישיבה. תקציב לרב 

הנזיר.

מפעלי הרב.א רפו

עזרה ל”מרכז הרב”.א רפז

למר אברהם קמחי.א רפח

לרב מקובנא.א רפט

תודה להרברט סמואל.א רצ

תמיכה לנזקקים.א רצא

דגל ירושלים.א רצב

לעזרת “מרכז הרב”.א רצג

תכנית הישיבה.א רצד

השארת הנצי”ב סמואל בא”י.א רצה

א רצו
ברכות אישיות. תמיכה ב”מרכז 

הרב”.

שמירת שבת בתל אביב.א רצז

תמיכה כספית.א רצח

שמירת שבת בתל אביב.א רצט

סכסוכים בירושלים.א ש

שמירת שבת ברכבת.א שא

עזרה ל”מרכז הרב”.א שב

חילול שבת בתל אביב.א שג

תמיכה בישיבות.א דש

דאגה לאסיר חולה.א שה

תל אביב וקדשי האומה.א שו

חוקת השבת.א שז

ישיבת וולוז’ין ו”מרכז הרב”.א שח

דגל ירושלים.א שט

עזרה ל”מרכז הרב”.א שי

עזרה ל”מרכז הרב”.א שיא

רבנות אחי הרב.א שיב

עזרה ל”מרכז הרב”.א שיג

עזרה ל”מרכז הרב”.א שיד

דאגה לאסירים.א שטו

צרכי ציבור.א שטז

לתיירים בא”י.א שיז

אנציקלופדיה לגדולי ישראל.א שיח

המלצה על איש מעשי.א שיט

על ישיבת “שער שמים”.א שכ

עזרה לישיבת “שער השמים”.א שכא

א שכב
בנין בית ספר למלאכה של 

ה”מזרחי”.

עסקי ציבור.א שכג

תרגום ספר הזוהר לעברית.א שכד

אחדות השחיטה.*א שכה

התיישבות.א שכו

א שכז
הערות על הספר “לפלגות 

ראובן” על סדר קדשים.

תמיכה בישיבה.א שכח

סכסוך קרקעות.א שכט

רב לחדרה.א של 

סדרי תפילות תחנונים.א שלא

פיתוח הישיבה וחשיבותה.א שלב

פירות א”י שיצאו לחו”ל.א שלג
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על ישיבת “שער שמים”.א שכ

עזרה לישיבת “שער השמים”.א שכא

א שכב
בנין בית ספר למלאכה של 

ה”מזרחי”.

עסקי ציבור.א שכג

תרגום ספר הזוהר לעברית.א שכד

אחדות השחיטה.*א שכה

התיישבות.א שכו

א שכז
הערות על הספר “לפלגות 

ראובן” על סדר קדשים.

תמיכה בישיבה.א שכח

סכסוך קרקעות.א שכט

רב לחדרה.א של 

סדרי תפילות תחנונים.א שלא

פיתוח הישיבה וחשיבותה.א שלב

פירות א”י שיצאו לחו”ל.א שלג

*א שלד
מסירות נפש על יסורים. העדר 

הרגשת הגוף מצד הקדושה.

תורה וגמ”ח. הכנה ותכלית.א שלה

תמיכה ב”מרכז הרב”. א שלו

מצב הישיבה.א שלז

עירוב וחליבה ע”י גוי.א שלח

תקציב דת מהקונגרס הציוני.א שלט

עירוב וחליבה בשבת.א שמ

א שמא
הקמת מוסד דתי על יד קבר 

רחל.

מינוי רב.א שמב

אחדות השחיטה ביפו.א שמג

חשיבות מינוי רבנים בישובים.א שמד

א שמה
לוח זמני השבת להרב יחיאל 

מיכל טיקצינסקי.

לגיסו השוחט.א שמו

מפתח לאגרות הראי”ה ח”ד
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  א 

אביי

הוויות דאביי ורבא.............................ג )ח(

ורבא, הלכה כרבא.............................טו )ח(

לענין הלכה כבתראי........................טו )יח(

אברים

ולב..............................................ג )ג, ד(

אגדה  )ראה גם, רוחניות התורה(

בחוץ לארץ רוח הקודש משפיעה עליה  .....יג )א(

בחיבור האנציקלופדיה התלמודית .......טו )כד(

בחיבור הלכה ברורה וברור הלכה .........טו )כא(

אהבת ה’ 

באה מתוך אהבת הבריות...................ט )ה(

בתורת ארץ ישראל........................יג )ו, ח(

ועבודה מצד העולם הבא.....................ח )ה(

מכח רוחניות התורה.............................ג )ב(

תשובה עליונה מאהבה מפרה את הלימוד...ו )ג(

אהבת האומה 

מביאה לאהבת תורה..............ג, )ט(, ו )יג, יד(

אהבת הבריות 

אצל חכמי ארץ ישראל........................יג )ח(

מביאה אהבת ד’...............................ט )ה(

מכח רזי תורה....................................י )טו(

רצון בקיומם ובשכלולם......................ט )ה(

אהבת תורה  )ראה גם: שמחה, חשק(

בחזרה ...........................................יד )ג(

ביצירה תורנית...............................טו )כט(

בלימוד רזי תורה.............../................י )י(

בפרטי תורה מתוך אהבת האור הכללי...........

..........................ב )ז(, ג )ג, ד(, ד )ג(, ה )א(

בריאות הנפש.....................................ו )י(

חיבה מוסרית של קדושת התלמוד..........ט )ב(

)א( לשמה......................ב  ללימוד  כמניע 

לשמה, מכח יצירה תורנית..................טו )כד(

לתורת ארץ ישראל.............................יג )ב(

מגבירה כח ישראל...............................ב )ד(

)ז( מהערה ישרה...................................יד 

מחדדת את הכשרון להוציא דבר מדבר......ג )ט(

)ט( האומה..........................ג  אהבת  מכח 

אויר 

כמשל להכרחיות לימוד התורה............יב )ו(

)ו( התורה......................ו  רוחניות  לנשמה, 

אוירא דארץ ישראל.....יג )א, ד, ה, ו, ז, ח(, 
יד )ה(, טו )כה(

אומה  )ראה גם: גאולה, ישראל, כנסת ישראל(

אהבתה מביאה לאהבת תורה ..............ג )ט(

מפתחות לספר “אורות התורה”
נערכו ע”י הרב שלמה אבינר

]כפי שהופיעו במהד’ ספריית חוה, לספר “אורות התורה”[
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בטחון ואמון בנשמתה.......................יא )ב(

דרך ארץ להיות קשור בדרכי הקודש שלה...יב )ג(

)ז( ערכה....................................יג  הכרת 

הפרטים שבה מתעלים בעילויה..............יג )ג(

התורה שבעל פה מונחת באופיה...א )ב(, יב )א(

.......א)ב( יחסה עם האלוקות בתורה שבכתב 

יצירה תורנית תאיר את רוחה ...........טו )יב(

)כט( ..................טו  תורנית  מיצירה  כבודה 

כחה מלימוד התורה ...........ב )ד, ה, ו(, טו )ה(

מתמלאת חיים על ידי שוקדי תורה ...ו )יב(, יד )י(

)א( .....א  פה  שבעל  התורה  את  ִעְּצָבה  רוחה 

)יד( בה.......טו  התקבלו  ורמב”ם  ערוך  שלחן 

תורה שבכתב שורש נשמתה ........ג )ט(, ד )א(

............ נשמתה  הסתעפות  פה  שבעל  תורה 

)ו( יג  )א(,  יא  )ה(,  .......................ג )ט(, ד 

תורת ארץ ישראל עוסקת בתיקון נשמתה ..יג )ג(

אומות 

יכירו בגאולה .............................טו )יב, כז(

)ח( ..........יג  אחרות  לבטל  חפצה  אומה  כל 

אומץ  )ראה גם, גבורה, פחד(

ללמוד נושא שמכשיר את רוחו .............ט )א(

לתלמידי חכמים ...............................ט )ג(

אוצר מפרשי התלמוד 

)כו( ותבניתו....................טו  זירוז לכתיבתו 

אור שבעת הימים 

התורה בעת הגאולה ..........................א )ג(

אושר האדם 

קשורו בעולם הרוחני ...............ב )ד(, יא )ד, ה(

אותיות התורה  )ראה גם: פרטי תורה(

אינו לומד משום שמאירה עליו הארה שלמעלה 

מהן ................................................ה )ג(

דרישתן  ...........................................י )ט(

הולכות בגלות ללא נשמתן .................יג )ז(

הנשמה ְׂשֵמָחה בהן ובמה שלמעלה מהן ....ה )ב(

השימוש הנכון בהן ....................ה )ד(, יא )ב(

כל אות היא עולם מאל ההולך ומתרחב  .....יא )ב(

נשמת כל יחיד מישראל אות מהתורה  .........יא )ב(

אחדות 

התורה שבעל פה )ראה גם : פרטי תורה( ....יא )א(

התנ”ך ............................................ד )א(

מקצועות התורה בתורת ארץ ישראל .....יג )ד, ז, ח(

סביב יצירה תורנית.......טו )ד, יא, יג, כב, כח(

עובדי הקדש  והחול ..........................טו )כז(

אחיתופל

גדולתו בתורה ....................................ו )ז(

אחרונים 

התרחקו ממלאכת הסדור ..................טו )יב(

יש לכנסם לאוצר מפרשי התלמוד .......טו )כו(

לימודם לפעמים ..........................יד )ד, ה(

מפרשי השלחן ערוך, הזכרתם ב”הלכה ברורה” 

)טו( ..................................................טו 

קשרם בתלמוד.....................טו )יד, כב, כג(

“שדי חמד” אספם..........................טו )כד(

אידיאל 

וממשות ..........................................ד )ב(

האידיאליות העליונה מביטה אל הקוטן שביש...

......................................................ו )ט(

מפתחות לספר “אורות התורה”
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אלוקות  )ראה גם: אהבת ה’, יראת שמים, עבודת ה’(

היחס עמה דרך תורה שבכתב ..........א )א, ב(

העיון בה חשוב .................................ח )ו(

מתוך גדולתו מביט אל הקוטן שביש לשכללו.

......................................................ו )ט(

אלמלא לא נתנה תורה 

לימוד גזל עריות וצניעות, מנמלה יונה וחתול ..

.....................................................יב )ג(

אמון בעצמו ....................................יא )ב(

אמונה )ראה גם: פרטי תורה, רוחניות התורה(

בגאולה .........................................יג )ד, ז(

גאולה מכחה ....................................יא )ג(

..............................יג )ג( עליה מפרט לכלל 

.................יג )ו( שרשיה, בתורת ארץ ישראל 

אמצעים, צריכים יותר זירוז מהתכלית 
 .....................................................ח )ה(

אמת 

החיים.............................................יד )י(

ַהְׂשָּכָלה באמיתת ד’..........................ט )יב(

התורה תורת אמת ותורת חיים .............יג )ב(

חיפושה ומעלתו................................ט )ב(

מכח רוחניות התורה...........................י )ט(

ערך הרחבת השכל בבירורה ..................ח )ו(

אנושיות  )ראה גם: דרך ארץ, מדע(

אני ואפסי עוד, בין אומות העולם............יג )ח(

ישראל  רוח  נמצא  האנושית  הנשמה  בפנימיות 

....................................................יב )ד(

בצורתה המתוקנת על ידי לימוד התורה ...ו )יא(

חכמי מוסר באומות.............................יג )ח(

אנציקלופדיה תלמודית 

גם בעניני אגדה.............................טו )כד(

שתוף חכמי חוץ לארץ.....................טו )כה(

תפקידה........................................טו )כד(

אנשי הסגולה  

)ראה גם תלמידי חכמים שבארץ ישראל(

מקשרים התורה בקב”ה ........................ג )א(

אספקלריא המאירה 

נבואת משה רבנו ...............................א )א(

ארסיות 

ללומד ממניע פסול או בעיקום השכל......ט )ב(

ארץ 

יניקת התורה שבעל פה ממנה ...............א )ג(

ארץ ישראל  )ראה גם: תורת ארץ ישראל(

אוירה חיי נשמות   ...................יג )ד, ח(, יד )ה(

התורה  את  ולהרגיש  להשיג  לחוש  אפשר  אי 

)ב( .............................יג  מעומקה אלא בה 

דורשת תעופה רוחנית מבניה...............יד )ה(

)כט( ביצירה תורנית....................טו  כבודה 

כנסת ישראל מוציאה את כוחותיה דוקא בה...יב )ז(

עניות יושביה ...................................יג )ח(

רוח הקדש משפיעה בה גם על ההלכות....יג )א(

מיושבים  כשישראל  פה  שבעל  תורה  שלמות 

עליה ..............................................א )ג(

תקוה וערך האומה בכל שעל וצעד........יג )ז(

אש 

כמשל לזיכוך המידות על ידי לימוד התורה ....יא )ו(

שחורה על גבי אש לבנה.......................ד )א(
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 ב 

ביאור הגר”א 

יש לבארו שיובן לתלמידי חכמים בינוניים..טו )כג(

לימודו ............................................יד )ח(

ממעטים ללמד מפני קיצורו   ..........טו )יד, כג(

ספר “דמשק אליעזר” מבארו ............טו )כב(

קישור התלמדו והפוסקים .........טו )יד, כב, כג(

בבלי  )ראה: תלמוד בבלי(

בדיחות 

וכובד ראש, בתורת ארץ ישראל .............יג )ז(

בהמיות  )ראה : גופניות(

ביטול תורה  

מיעוט  סיבות  התורה,  רוחניות  גם:  )ראה 

לימודה, רוחניות התורה, תוצאות(

הארה  עליו  שמאירה  מי  אצל  לימודה  מיעוט 

שלמעלה מהאותיות ............................ה )ג(

גורם חולשה ברוח ישראל ..................ב )ה(

.................ז )א( דברי תורה לא נכנסים ללב 

הולך בדרך ומפסיק ממשנתו ................ט )ז(

הצער על חסרון התורה הוא הגיהנם ......ז )ה, ו, ח(

יש למצוא הסיבה שגורמת לו .................ז )א(

לכל אחד לפי מדרגתו ................ז )ב(, ט )ה(

יש שפועל להכיר ערכה של התורה.....ז )ג, ח(

מביא התגברות הרצון החיצוני ...............ז )ו(

מחמת ענוה יתירה ...........................יג )ח(

)ב( .................................ז  עצלות  מחמת 

מחמת פחד .......................................ז )ב(

משום שצמא לציורים רוחניים עליונים  ....י )יג(

משום שצמא לתפלה ...........................ו )ח(

פחד שבא מחסרון הדעת ........................ז )ז(

................................ז )א, ח( תשובה עליו 

בטחון נפשי 

)ב( .................יא  ולעם  ליחיד  אמון בנשמה 

בינה 

טבעית, התורה על גבה ולא במקומה.......יב )ה(

)יג( התורה........................ט  רוחניות  מכח 

מתחדדת על ידי האהבה......................ג )ט(

בית המקדש 

שלמות התורה שבעל פה בזמן ִּבְנָינֹו.......א )ג(

במחשכים הושיבני 

ערך ההחשכה .......................ו )טז(, יג )א(

בעלי חיים 

גזל עריות וצניעות, מנמלה יונה וחתול ...יב )ג(

פלאי הבריאה שבקוטן........................ג )ח(

בערות 

מביאה פחד........................................ז )ז(

בקיאות  )ראה גם: חזרה, שקידה(

בהלכה, ללומדי רוחניות התורה............ט )יג(

על ידי לימוד רי”ף..............................ט )ג(

תלמוד בגירסא..................................ט )ג(

בירור הלכה  )ראה גם: הלכה(

בתורת ארץ ישראל ...........................יג )ד(

גדולי ישראל נתנו נפשם עליו ...............יד )ז(

..................טו )כא( ובאגדה  החבור, במוסר 

החבור, הדפסתו עם מהדורת תלמוד משופרת 

....................................................טו )כ(

החיבור, כיצד יצאה ההלכה מהתלמוד ..טו )יז(

מפתחות לספר “אורות התורה”
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החבור, נמוקי השיטות.............טו )יז, יח, יט(

משמחה, ומיקל את קיום המצוות .......... ....ט )ד(

על ידי שקידה ...................................יד )י(

ערכו .............................................טו )ה(

בריאות הנפש 

לאהוב את החיים ואת התורה ................ו )י(

 ג 

גאוה 

בלימוד רוחניות התורה למעוטי-כשרון ...י )ה(

המוסר בא להכניעה ...........................יג )ח(

)ב( .................................ט  מכוחה  לימוד 

מי שמוצא עצמו ראוי לרוחניות התורה....ט )יב(

מכח מיעוט זכירת התורה ..................יא )ז(

גאולה  )ראה גם: הדור(

בנין מעשי של האומה והארץ .........טו )ה, יב(

דורנו דור הגאולה .........יג )ב, ח(, טו )א, ה, ז(

השתלבות היחס אליה ולימוד התורה ...........

)ד, ח(, טו )א( .....................................יג 

)כז( .............טו  והקדש  החול  עובדי  חבור 

ימי התחיה עומדים אחר כתלנו .............יג )ד(

יב, כט( ו,  ה,  )א,  .............טו  יצירה תורנית 

כח מלימוד התורה ..............................ב )ה(

...........................יא )ג( מכח אמונה גדולה 

באה  הרוחני,  ללימוד  התשוקה  מלחמת  מכח 

תשוקה ללימוד המעשי ........................ו )יד(

...................א )ג( שלמות התורה שבעל פה 

תחית הקדש ..........טו )ז, יב, יג, כו, כז, ל, לא(

גבורה  )ראה גם: אומץ(

בגרגר חול .....................................יא )ב(

בדורנו............................................יג )ב(

ללומדי  הברורים  ההלכתיים  המקורות  בשינון 

רוחניות הורה .................................ט )יג(

המתקת גבורות הנגלה בחסדי הנסתר ....י )טו(

)ח( וענוה....................................יג  גבורה 

להתעוות דרכים למהלכי השכל הגבוהים...ו )ז(

)ט( התורה...................................יא  מכח 

מכח רוחניות התורה..............................י )ט(

גדולי תורה  )ראה גם: תלמיד חכם(

נתנו נפשם לגמרא והלכה ....................יד )ז(

עיקר עסוקם בצעירותם בתלמוד וראשונים ..יד )ג(

ענוה יתרה קודם שידעו את תפקידם.....יג )ח(

)יד( והפוסקים................טו  התלמוד  קישור 

שאין להם עסק בנסתר ........................י )ד(

גופניות 

חשק ההתפתחות הגופנית ותורת ארץ ישראל 

)ד( ..................................................יג 

לימוד התורה מזכך את התכונות הגופניות...יא )ו(

מגמת התורה להסיר את האדם משקיעה בה ...ו )ה(

..................ו )ה( מדלדלת את עצמיות האדם 

מונעת הכרה בערך תורה לשמה ............ב )א(

רוחניות התורה מרוממת ממנה ................י )ג(

גיהנם  

הנפש מתנקה מציורו ..........................ז )ח(

הפחד שמחמת הבערות .......................ז )ז(

מניעת  לפי  המתגבר  החיצוני  הרצון  מצריו, 

התורה .............................................ז )ו(

צער חסרון התורה ......................ז )ה, ו, ח(
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גילוי אלוקי 

בחכמת התורה על ידי תלמודנו ...........ב )א(

גילויים והרגשות עליונות, ביחס לתורה ..יא )ח, ט(

גימטריאות 

ענוה, גימטריא למ”ד ]לימוד[ ק”א ........יא )ז(

ערכם ...............................................י )ט(

גלות  )ראה גם גאולה(

התורה שבעל פה בשפל ...............א )ג(, יג )ז(

חיי כנסת ישראל בה .............................יג )ז(

גמרא  )ראה: הלכה, פרטי תורה, תלמוד, תלמוד 

בבלי, תלמוד ירושלמי(

גפ”ת 

סדר לימוד סוגיא ............................יד )ח(

עיקר הלימד בגמרא כסדרה ...................יד )ז(

 גרסאות 

חסידים, תורתם משתמרת או מתברכת .....יג )א(

סיבה למחלוקות .........................טו )יח, יט(

גשם

קשה יומא דמיטרא, כמשל ללימוד רזי תורה. י)יב(

 ד 

דאגה  

בחוץ לארץ ........................................יג )ז(

ֵמחֹוֶסר השגת שלמות התורה ...................ט )ג(

דבור 

בזהירות ........................................יא )ה(

)י( .............................יד  לטהרתו  שאיפה 

תלמיד חכם, בסדר ובהסברה נאותים ...טו )כו(

דבר גדול ודבר קטן  

)ראה גם : מדרגות( .......................ג )ח(, ו )ה(

דבר קטן של תורה טוב מפטיטיא דעלמא ..ט )ה(

)יג( .................י  גדול ושקידה  עיסוק בדבר 

דברי סופרים  

)ראה גם: מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, פרטי 

תורה, תורה שבעל פה(

חביבין מדברי תורה, ביאור ................א )ב(

דואג 

גדולתו בתורה ...................................ו )ז(

דיוק 

)ד( .............................ט  ההלכות  בבירור 

בדרכי טעמי תורה .............................ו )ז(

ב”הלכה ברורה” .............................טו )טו(

בסוגיא הנלמדת ..............................יד )ח(

בלשון.....................................ט )ד(, יג )ז(

מכח לימוד הנגלה ..............................י )טו(

דם 

התורה  כלל  בין  ליחס  כמשל  מהלב  זרימתו 

לפרטיה ........................................ג )ג, ד(

כמשל להשפעת לימוד התורה על כלל הנשמה ...

......................................................ו )א(

דמיון 

בלימוד רוחניות התורה ....................י )ב, יא(

)ח( ...........ז  מבטול-תורה  לשב  חוזר  הברק 

יא( )ו,  ............................י  שכלי  זיכוך 

חולק על האמצעים ולא על התכלית...........ח )ה(
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חזיונות שוא ותוהו מחמת הבערות...........ז )ז(

שוא, ללומד רוחניות התורה בלא הכנה .....ח )ד(

דעות 

)ג( בירורן............................................ט 

ישראלית וכלליות ..............................ו )יא(

דקדוק  )ראה: לשון(

דקדוקי תורה  )ראה : פרטי תורה(

דרך ארץ  

)ראה גם: אנושיות, מדות, מוסר, מלאכה(

בכלל התורה .....................................ד )ב(

בפרטי תורה ....................................יב )ג(

גזל מנמלה, עריות מיונה, צניעות מחתול ...יב  )ג(

הלימוד בנושא זה חשוב עוד יותר מהמעשה  ...ח )ו(

התורה על גבי המוסר הטבעי ולא במקומו ..יב )ה(

ותורה, מה עיקר ...............................ט )ו(

)ב( ........................יב  קדמה לתורה, מדוע 

האורה  שערי  דרך  בכח  קורא  ד’  קול 

)ה( ......................................יב  הטבעיים 

קישור כללי בתורה ובדרכי הקדש של האומה 

.....................................................יב )ג(

 ה 

הבנה  

זכה, למי שיודע לקבל הארה שלמעלה מהאותות 

)ג( .....................................................ה 

לימוד רזי תורה במיעוט הבנה ......י )ה, ו, י, יב(

)ב( ..................ו  התשובה  ידי  על  מתגדלת 

...............ו )טז( ערך רבוי לימוד בלא הבנה 

הגדלת תורה 

)א( ......................ב  ובחידוש  לימוד  בכל 

הגברת כח ישראל .........................ב )ד, ה, ו(

הגר”א  )ראה: ביאור הגר”א(

הגיון  )ראה גם: שכל(

ופלפול, בתורת ארץ ישראל  .................יג )ז(

ורזי תורה ........................................י )יא(

תורה שבכתב למעלה מהגיון ושכל ......א )א(

הדור  )ראה גם: גאולה, רחוקים(

אין דרך לתבלו בקדושה בלא רזי התורה ....י )טו(

חוצפה דעקבתא דמשיחא וגילוי רזי תורה ..י )טז(

חיי רחוקי תורה מחוסרי קשר עם התורה ...יב )ו(

טענת ‘מאי אהנו לן ורבנן?’ ותשובתה  ....טו )כא, ל(

להראותו שהתורה תורת אמת ותורת חיים  ....יג )ב(

ְנִביָלה ותחיה, יאוש וגבורה ........יג )ב(, טו )ט(

רפואתו רוחניות התורה ................יד )ו( טו )ו(

רפואתו תורת ארץ ישראל .................יג )ב(

הוד 

במצוות המעשיות .............................יג )ב(

נהפך לָדָוה בהעדר לימוד רוחני ...............ג )ב(

שבעולמים, מתגלה בתורה שבכתב .........א )ב(

הויות דאביי ורבא ..........................ג )ח(

הוראת שעה, לימוד תורה בלא דרך ארץ 

קודמת  ...........................................יב )ב(

הכנה 

– הכנות ללימודה( רוחניות התורה  גם:  )ראה 

.......................ו )ח( התפלה כהכנה לתורה 
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ילמד נושא שיש לו בו הכנה  ................ט )א(

למועדי חדש תשרי ...........................יד )י(

של חול ושל קודש לתורה .....................ז )א(

הכרה

............ו )ג( ברורה, מביאה לתשובה עילאה 

הכרחיות

לימוד התורה .............................ח )ה(, יב )ו(

הלכה 

)ראה גם: באור הגר”א, “ברור הלכה”, “הלכה 

ברורה”, פרטי תורה, רוחניות התורה(

עם  אחדותה  תלמוד  המעשי,  ללימוד  ביחס 

.......... ישראל  מקצועות התורה בתורת ארץ 

ח( ז,  ו,  )ד,  .........................................יג 

אין קץ ללימודה, ביאור .....................ט )ג(

בארץ ישראל רוח הקודש משפיעה עליה ......

ה( )א,  ................................................יג 

השיטות  ובשרשי  הכלליים  ביסודותיה 

)ד( ........................יג  ישראל  ארץ  בתורת 

.........ט )ד( בירורה משמח ומיקל את קיומה 

האור העליון נתיישב בעולם המעשה ......ב )ג(

ַהַּתָנִאים ְמַבֵלי עולם ...........................ח )ב(

ו( ג,  ...........................ח )ב,  הלכה ומעשה 

יושר הסברא מכח רוחניות התורה ........ט )יג(

י( )ה,  .......................טו  בה  תורנית  יצירה 

יש שאינם מתאימים להשתקעות בה..ט )ו, יב(, י )ג(

ְּכָלֵלי פסיקה, ומחלוקות בהם ............טו )יח(

)ו( ....................יד  לימוד השיטות הדחויות 

לימוד פוסקים ..............................יד )ה, ח(

לימוד רי”ף .............................ט )ג(, יד )ח(

לימודה לשמה מצד האור הכללי ...........ב )ב(

)ט( .................ו  השכל  את  מבסס  לימודה 

לימודה מזונה של הנשמה ...........ו )ו(, ט )ב(

מופרית מהחתירה להשוות את החיים המעשיים 

לאציליים .........................................ח )ג(

)י( ......................יד  שקידה  ידי  על  נקנית 

סבות המחלוקות .......................טו )יח, יט(

סדר לימוד סוגיא ..............................יד )ח(

על ידי משה ולא על ידי נביאים .............ח )ה(

קישור התלמוד והפוסקים .....טו )יד, טו, כב, כג(

שירה על כל נטיה במשא ומתן שבה .........ד )ד(

”הלכה ברורה” 

במוסר ובאגדות ............................טו )כא(

דיוק בה .......................................טו )טו(

הדפסתה עם מהדורת תלמוד משופרת ...טו )כ(

על שני התלמודים ..........................טו )טז(

שמוש בקורתי בציוני עין משפט ........טו )כא(

תבניתה .......................................טו )טו(

תועלתה ........................................טו )טו(

הנאה מלימוד התורה  

)ראה גם: לימוד תורה מעלותיו, רוחניות 

התורה, תועלות מלימודה(

בלימוד הפרטים ......................ג )ח(, ט )ד(

ט( )ג,  ................י  התורה  רוחניות  בלימוד 

בפלפול  .................................ט )י(, יג )ה(

ח( )ג,  ..........ז  תורה  בטול  לאחר  בה  הכרה 

חיים מאושרים .........................ב )ד(, יא )ד(

לתלמיד חכם הלומד רי”ף ...................ט )ג(

מכח הטבע הישראלי של הנשמה  ............ז )ד(

קישור לתענוגים עליונים ...................יא )ד(

הסתר פנים 

)ג( ....................................ט  הגיהנם  הוא 

הפריה 
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ונביעה, בלימוד התורה מתוך תשובה .......ו )ג(

להלכה, מהחתירה להשוות את החיים המעשיים 

לאציליים .........................................ח )ג(

הצלחה  )ראה גם: תכונה אישית(

יקבע לימודו בנושא שמצליח בו .............י )ג(

הקף  )ראה גם: בקיאות(

הדרכות בלימוד להשגתו ......................ט )ג(

הרכבה 

טבעית ומלאכותית ............................ט )ה(

של סיבות מחלוקת ........................טו )יט(

הר סיני 

)ד( ............................יא  שכינה ירדה עליו 

התמדה  )ראה: קביעות, שקידה(

התעלות העולם  )ראה: עולם(

התפעלות 

)ט( ...........................ט  יתר, מפרטי תורה 

רוחנית, לעומת לימוד תורה  ............יא )ח, ט(

התרוממות 

בלימוד רוחניות התורה ............ב )ב(, י )ג, ו(

)ב( .......................ו  הרצון  ידי  על  לשכל 

 ו 

ויתור 

“ויתר הקב”ה על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות 

דמים ולא ויתר על מאסה של תורה”.......ז)ב(

 ז 

זהירות 

העליון  לאור  בינו  מחיצה  ֵּתָעֶׂשה  שלא  החסיד 

)ה( ..................................................יא 

זכירת התורה 

מביאה לענוה .....................................יא )ז(

זמנים  ]ראה גם: סדרי הלימוד, קביעות[

הכנה למועדי חדש תשרי .....................יד )י(

..........יד)א,ד( ברכה  נושא  למוסר  מועט  זמן 

לרוחניות התורה ולגופי התורה ...י )א,ב,ג(, יד )ה(

שמתבטל מתורה, מאירים את ערכה  ...........ז )ג(

זעף

)ה( ...............ג  לשמה  שלא  הלומדים  אצל 

 ח 

חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה 
........................................................א )ב(

חגים

)י( תשרי.........יד  חדש  למועדי  הכנה 

חידוש ]ראה גם: יצירה[

)ה( .............................ט  ובמלאכות  במדע 

ברוחניות התורה ...............................יד )ו(

)ה, ח( .....................יג  בתורת ארץ ישראל 

הגדלת התורה באור כפול   ...........ב )א(, ט )ה(

העדפת עניינים נעלים על דברים קטנים ....ט )ה(

יראה מלחדש ..................................ט )ה(
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..........................................יד )ח( כתיבה 

)כו( ..............טו  החידושים  לדרכי  מבוא 

)ו( .............יד  השונות  השיטות  ידיעת  מכח 

סגנון החידוש בהלכה ........................יד )ד(

ערכו ............................................טו )ה(

)יא( ..................ט  מחשבה  חריצות  ידי  על 

שהתרומם  למי  חידוש  אינם  תורה  פרטי 

)ד( ..................................ו  התורה  לשרש 

)ה( .......ט  והמוסר  השכל  עם  להתאים  צריך 

חובת הלבבות  

)יז( ............י  דבריו  פי  על  תורה  רזי  ביאור 

לימודן ...........................................טו )ח(

)יג( ................ט  סוגיות  בפרטי  עיון  מיעוט 

חוט של חסד 

על הלומד בלילה ועל הלומד בלא הבנה ...ו )טז(

חול  ]ראה גם : גופניות, מדע[

חבור עובדי הקדש והחול......................טו )כז(

חוק הטבע שבגרגר חול ........................יא )ב(

סיבות שמעכבות כניסת דברי תורה ללבו   ....ז )א(

חופש 

)ה( השכל..........................................ט   

לאור הנשמה, ברוחניות התורה .............י )ב(

חוצפה 

דעקבתא דמשיחא וגילוי רזי תורה ..........י )טז(

חזרה 

בחשק ואהבה ..................................יד )ג(

)א( ..................................יד  לחזור  זירוז 

לפחות עשר פעמים ..........................יד )ב(

מאה פעמים ואחת ..............................יא )ז(

עיקר פרי הלימוד ............................יד )א(

חטא 

מחיצה בין החוטא לאור העליון ..........יא )ה(

חיים 

)ד( .............יג  ישראל  ארץ  מתורת  הארתם 

)ז( ...........................ט  התורה חיים דחיים 

התורה מביאה אותם לעולם ....ב )ז(, ו )יא(, יב )ו(

התורה משפיעה חיים ללומדיה .............ז )ג(

התורה תורת אמת ותורת חיים  ...............יג )ב(

זיכוכם על ידי האור שבפרטי תורה ...ב )ב(, יד )י(

)י( ............ו  טעמים  להם  מחפש  נפש  חולה 

חיים לאומה משקידת התורה ................ו )יב(

מבועם רוח אלוקים שבלב ..................יא )ג(

מעשיים, התאמתם לאציליים ..............ח )ד(

חיים רוחניים אינם אלא מכח קשר עם התורה 

.....................................................יב )ו(

חיים רוחניים, בארץ ובחוץ לארץ  ............יג )ז(

חיים רוחניים, מכח רוחניות התורה ..........יד )ו(

שאיפתם לטהרתם ..............................יד )י(

ב( )א,  .................................טו  יצירה  של 

תורה שבכתב יסודם .........................א )א(

תורה שבעל פה מתקרבת אליהם ............א )א(

חכמת העולם  ]ראה: מדע[

חכמת התורה 

]ראה גם: הגיון, סברא, ֵׂשֶכל, תורה, תלמיד חכם[

)א( .................ב  אלוקי מצד תלמודנו  גילוי 

הגופניות מונעת הכרה בערכה .............ב )א(

ומלאכה, בסידורו של ספר  ...טו )יב, טו, טז, יז, כו, ל(

יראה הקודמת לה ..............................יב )ב(

רצון ד’ שתהיה בפועל .........................ב )א(
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שאין עמה מלאכה ............................טו )יב(

חמה 

וגשמים, כמשל לצמיחת ההגיון מרזי תורה..י )יב(

ולבנה, כמשל לתורות שבכתב ובעל פה .....א )ג(

מה גדלו מעשיך ה’ ...........................ג )ח(

חסידים 

זהירות במעשה דיבור ותנועה ..............יא )ה(

העליון  לאור  בינם  מחיצה  תעשה  שלא  יראים 

....................................................יא )ה(

תורתם משתמרת ......................ו )ד(, יג )א(

תורתם מתברכת ..............................יג )א(

חסד 

פי  על  אף  תורה  פרטי  כשלומד  העולם  בכל 

)יד( ..........................י  לכללים  שמשתוקק 

הנסתר, המתקת גבורות הנגלה ............י )טו(

עם כנסת ישראל בלימוד התורה ............ב )ה(

חריצות 

מחשבה, לחדש בענינים המעשיים ........ט )יא(

חשך 

בגלות ..............................................יג )ז(

ערך ההחשכה .........................ו )טו(, יג )א(

חשק 

ללימוד  ההתגברות  ערך  הכללים,  ללמוד 

.........................................י )יד( הפרטים 

ללימוד המעשי והרוחני .............ו )יד(, יד )ט(

ללמוד פרטי תורה .............................ה )א(

ללמוד רוחניות התורה .............ט )יב(, י )א, ד(

ללמוד תלמוד .........................ט )ג(, יד )ג(

ארץ  בתורת  גופנית  ולהתפתחות  לשקידה 

ישראל ...........................................יג )ד(

חתול 

לימוד צניעות ממנו ............................יב )ג(

 ט 

טבע עליון 

יוצא לפועל על ידי לימוד התורה ......ו )ו(, יא )ו(

טהרת המדות  ]ראה: מדות[

טוב 

מאומת  רצונו  כמה  עד  תלויה  האדם  דרגת 

לטוב ..............................................ד )ב(

טור, ספר ה-  ]ראה גם: הלכה[

)יב( ..................טו  כתיבתו, חכמה ומלאכה 

טיול בפרדס  ]ראה גם: רוחניות התורה[

הכנות לו .........................................ט )יב(

טעות 

)ב( ........................יא  ממנו  מצילה  התורה 

טעמי תורה 

טעמי מצוות שכליים וחולשתם ............יא )ג(

)ז( ....................ו  בהם  גבוהים  מהלכי שכל 

טשטוש 

לימוד ההלכה מונעו .............ו )ט(, ט )ד, יג(

...........ו )טו( מסך למניעת טשטוש הפרטים 
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 י 

יאוש 

בדורנו ............................................יג )ב(

אף  תורה  פרטי  הלומד  ידי  על  הסרתו 

שמשתוקק לכללים ............................י )יד(

הסרתו על ידי רוחניות התורה ............י )טו(

יבשות 

ללומד ממניע פסול או בעיקום השכל .......ט )ב(

יהירות  ]ראה: גאוה[

יום הכיפורים

הכנה לו ..........................................יד )י(

יונה 

למוד עריות ממנה ............................יב )ג(

יופי 

ברוחניות התורה ................................י )ט(

)ח( .........................יג  ישראל  ארץ  בתורת 

הסתכלות אלוקית בבריאה מול לימוד התורה ..

......................................................ט )ז(

יושר  

אדם-ישר צריך להאמין בנפשו ...........יא )ב(

יושר אלוקי, מסתתר בכל סעיפי התורה  .....ב )ב(

)ה( ..............יג  ישראל  ארץ  תורת  בפלפולי 

הלב, הרצון בכך ................................יד )י(

הסברא, מכח רוחניות התורה ................ט )יג(

השכל, חשיבותו ...............................ט )ב(

חידוש צריך להתאים לו ....................ט )ה(

טבעי, דרך ארץ ...............................יב )ג(

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ  

]ראה גם: דרך ארץ[

מה עיקר .......................................ט )ו(

יצירה 

)כו( התלמוד.....................טו  מפרשי  אוצר 

כה( )כד,  ............טו  אנציקלופדיה תלמודית 

ביאור לביאורי הגר”א ...............טו )כב, כג(

ברוחניות התורה ........................טו )ו, כב(

“ברור הלכה” ....................טו )יז, יח, יט, כ, כא(

)כב( .............טו  פה  ושבעל  שבכתב  בתורה 

“הלכה ברורה” ........................טו )טו, טז(

ושקידה ........................................טו )כד(

)ג( ..................................טו  תורה  חדושי 

ב( )א,  ........................טו  יצירה  של  חיים 

חכמה ומלאכה ...........טו )יב, טו, טז, יז, כו, ל(

)ה( ..........................ט  כחה צריך להתגבר 

כתיבה ...................יד )ח(, טו )ג, ו, י, יג, כז, ל(

מבואות לספרי תורה שבכתב ושבעל פה ..טו )כו(

מכח לימוד רוחניות התורה ...............טו )ח(

צער ממפריעים .............................טו )כט(

יצר הרע 

התורה תבלין לו .........................יא )ח, ט(

)ח( ...................................יא  לטוב  נהפך 

שלא ללמוד פרטי תורה ........................י )יד(

יראה  ]ראה גם: יראת שמים[

)ה( .................................ט  שווא  יראת 

מלחדש בתורה .................................ט )ה(

יראת שמים  ]ראה גם: מוסר[

בלימוד השיטות ברוחניות התורה ............יד )ו(
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בתורת ארץ ישראל .......................יג )ו, ח(

)ב( .....................יב  לה  קודמת  ארץ  דרך 

הלבבות  חובות  בספר  יפה  מבוארת  הטבעית, 

......................................................י )יז(

יסוד לקבלת רזי תורה ........................י )יז(

מכח רוחניות התורה ........................ט )יב(

פרט וכלל בה ...................................יג )ג(

קודמת לחכמה, הסבר .......................יב )ב(

ירושה 

)ו( ...........................יב  לתורה  קישור  של 

ירושלים 

ריכוז תלמידי חכמים שאין דוגמתו בעולם..טו )יב(

ירושלמי  ]ראה: תלמוד ירושלמי[

ירידה 

לחיי המעשה בתורה שבעל פה ............א )א(

ִיׁשּוב הדעת 

לתלמידי חכמים ................................ט )ג(

ישיבה 

)ה(  .................יד  התורה  לרוחניות  קביעות 

שמירת הסדרים ................................יד )ט(

ישראל  

]ראה גם: אומה, ארץ ישראל, כנסת ישראל, 

תורה שבעל פה[

איך לא ירצה בן ישראל לדעת את תורת אומתו? 

........................................ו )יג, יג(, יב )ג(

בפנימיות האנושיות נמצא רוח ישראל.....יב )ד(

מתיקות  מקור  הנשמה  של  הישראלי  הטבע 

התורה .............................................ז )ד(

הכרת ערך האומה ............................יג )ז(

התורה ניתנה להם בשביל סגולתם .........א )ב(

ידי  על  יפה  מצטיירת  הישראלית  התכונה 

)יב( ................................ו  שקידת התורה 

התורה  את  מגלה  בנשמתם  פנימית  סקירה 

)א( ....................יא  האומה  כחיי  פה  שבעל 

)ג( ................ב  אורם  דרך  באו  תורה  פרטי 

רוחם מלאה כל, והתורה אחוזה בה .....יב )א(

שלמות התורה שבעל פה כשהם על אדמתם ...א )ג(

לימוד  ידי  על  באות  המיוחדות  תכונותיהם 

התורה ........................ו )יא(, יא )י(, יב )ד, ז(

 כ 

כבוד תורה 

המכבדה גופו מכובד על הבריות ......טו )כט(

כבוד לפרטי תורה ........................ג )ד(, ט )ט(

.............................ב )ד( מגדיל כח ישראל 

מכח יצירה תורנית ...................טו )כט, לא(

מצד ערכה המעשי והסגולי ..................ח )א(

כהונה 

שלמות התורה שבעל פה כשהיא במילואה...א )ג(

כובד ראש 

ובדיחות, בתורת ארץ ישראל ................יג )ז(

כוכבים 

מה גדלו מעשיך ה’ ............................ג )ח(

כח  ]ראה גם: גבורה[

בתורת ארץ ישראל ............................יג )ח(
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כל התורה שמותיו של הקב”ה .......ד )א, ב(

כלל ופרט  ]ראה: פרט וכלל[

כללי התורה  ]ראה גם: פרטי תורה[

בתורת ארץ ישראל ................יג )ג, ד, ה, ו(

כלל פסיקה ומחלוקות בהם ..............טו )יח(

לימוד פרטי תורה אף שמשתוקק לכללים..י )יד(

לאנציקלופדיה  בהשואה  קיימים  כללים  ספרי 

תלמודית .....................................טו )כד(

כנסת ישראל  

]ראה גם: ישראל, נשמת ישראל[

הכל תלוי בה ......................................י )ז(

התגדלות נשמתה ..........................ב )ד, ה(

חייה בגלות ......................................יג )ז(

כל התורה מסתעפת מרצון נשמתה  ...........יג )ו(

לימוד לחיזוק כוחה ...............ב )ד, ה, ו(, י )ז(

מוציאה את סגולותיה רק בארץ ישראל ......יב )ז(

מכירה את אחדות התורה ודבקה בה .........ד )א(

צערה, חכמי ארץ ישראל חשים אותו .......יג )ח(

רוח הקדש שלה מביאה לאהבת האומה ותורתה  

......................................................ג )ט(

”כסף נבחר”, ספר -  

מאסף סוגיות ................................טו )כד(

כפירה 

)ו( .............ט  אצל לומדים שבגדו בתכונתם 

בעולם הבא ......................................ח )ה(

כשרון  ]ראה גם: תכונה אישית[

)יב( .............................טו  תורנית  ביצירה 

מוכשר  שאינו  למי  הנסתר  בלימוד  התרוממות 

)ו( ..................................................י  לו 

לימוד נסתר בגלל מיעוט כשרון לנגלה..י )ד, ה, ח(

כתובים 

כלולים בתורה ומאוחדים ִאָּתה .............ד )א(

כתיבה  ]ראה גם: יצירה[

ברוחניות התורה ................................טו )ו(

כשרון ..........................................טו )יב(

מכח רוחניות התורה .........................טו )ח(

סכומים וחדושים .............................יד )ח(

ספרות תורנית ..............טו )ג, ו, יב, יג, כז, ל(

עת לעשות לד’ .................................טו )יב(

 ל 

לא עליך המלאכה לגמור 

ביאור .............................................ט )ג(

לב 

בטול תורה כשדברי התורה אינם נכנסים ללב 

......................................................ז )א(

כמשל לדבקות הפרטי התורה מתוך כלל התורה 

...................................................ג )ג, ד(

נאמן, בלימוד רזי תורה ..................י )יא, יב(

שאיפה ליושרו .................................יד )י(

לבנה 

כמשל לתורה שבעל פה .......................א )ג(

...........................ג )ח( מה גדלו מעשיך ד’ 

לילה 

ערך הלימוד בו, וכמשל ללימוד בלא הבנה  ..ו )טז(
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לימוד תורה  

]ראה: אהבת תורה, ביטול תורה, הנאה מלימוד 
לימוד  חזרה,  תורה-הדרכות,  לימוד  התורה, 
תורה- מעלותיו, פרטי תורה, רוחניות התורה, 

שקידה, תורה, תורה לשמה[

הדרכות- לימוד ספרי אחרונים, לפעמים    ....יד )ד(

באהבה ................................ד )ג(, יד )ג, ט(

)ה( ...................................ב  רחבה  בדעה 

בהתאמה לתכונתו האישית  ............ט )א, ו, יב(

בטהרה .................................ב )ה(, ט )ד(

)ה( ...................................ב  לב  בנדיבות 

בעיון ............................ט )ג, יב, יג(, יד )ד(

בקדושה ................................ד )ה(, ו )א(

ברוממות נשמה ................................ד )ה(

בשמחה .............................ד )ג(, ט )ד, ט(

דיוק ..............................................יד )ח(

חזרה ]ראה: חזרה[ 

חשק ....................................ה )א(, יד )ג(

כתיבה ...........................................יד )ח(

מאה ואחת פעמים ............................יא )ז(

)ב( .....................יב  ארץ  ודרך  יראה  מתוך 

ג( )ב,  ...............................ו  תשובה  מתוך 

)ח( ..........................יד  סוגיא  לימוד  סדר 

קשר התלמוד בפוסקים  ......טו )יד, טו, כב, כג(

שיטות דחויות ..................................יד )ו(

שימוש תלמידי חכמים .......................ט )ג(

תלמוד בגירסא ..................................ט )ג(

תלמוד וראשונים .........................יד )ג, ה(

לימוד תורה

מעלותיו- הכרחי כלחם לגוף ...........ח )ה(, יב )ו(

התגדלות הנשמה ...............ב )ד(, ו )א(, יב )ד(

התעדנות השכל והרצון ........................ו )א(

התרוממות העולם ......................יב )א(, יד )י(

זיכוך המידות .........................יא )ו, ז(, יד )י(

חיזוק כח כנסת ישראל ...............ב )ד, ה, ו(, יד )י(

לעומת לימוד מדע .........................ו )א, יא(

מזון לנשמה .........................ו )ז, ח(, ט )ב(

מצרי ]גבולות[ האדם בלימודי הסוד  .......י )ה, ט(

מכל לומד מתחדש אור מיוחד ................ב )א(

מציל מפחד של דמיונות התוהו ................ז )ז(

ערך מעשי וסגולי ...............................ח )ו(

ערך מצד הנושא, ערך מעשי, וערך ידיעת האמת

......................................................ח )ו(

)טז( ..............ו  הבנה  בלא  לימוד  רבוי  ערך 

קנית התכונות הישראליות והכלליות .......ו )יא(

שלמות הנשמה הישראלית .............יא )י(, יב )ז(

ט( )ח,  ......................יא  הרע  ליצר  תבלין 

לשון 

דיוק בה .........................................ט )ד(

הדקדוק ומקצועות התורה בתורת ארץ ישראל ..

...........................................יג )ז(, יד )ה(

לשמה  ]ראה: תורה לשמה[

 מ 

מאי אהנו לן רבנן 

סלוק הטענה ביצירה תורנית ..........טו )כא, ל(

מאמץ 

בשקידת התורה .................................ז )ח(

מאסה של תורה ..............................ז )ב(

כתוצאה ממיעוט בירור הלכה ..............ט )ד(
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מבואים 

לספרי היהדות, כתיבתם ....................טו )כו(

מגדל פורח ..............................ו )ז(, יג )ז(

מגמת המגמות 

מתגלה בתורה שבכתב .......................א )ב(

רוח ישראל מלא בה ..........................יב )א(

מגמות התורה 

ההכרה בה מביאה להכרת אחדות התורה ........

............................................ד )א(, ו )טו(

.............................ו )ד( להרים את העולם 

לרומם את הלומד מגופניות למושכלות קדושות 

............................................ו )ה(, יא )ד(

מדות  ]ראה גם: גאוה, מוסר, נדיבות, ענוה, 
תכונה אישית[

הטבתן סגולת התורה ..................ט )י(, יא )ו(

)יג( ............................ט  בטהרתן  התמדה 

טובות, בכלל התורה ..............ד )ב, ג(, ז )ח(

טובות, מדרגות רוח הקודש תלויות בהן     ...יא )א(

טובות, תלויות ביושר הלב ..................יד )י(

כיצד מזדככות על ידי לימוד התורה ......יא )ו(

מתרוממות כשאם קרוב ברוחו אל התורה   ..יא )ה(

רעות, העולם מלא מהשפעתן .............יג )ח(

מדע  ]ראה גם: חול[

גרגר חול יש בו חוקים רבים ...............יא )ב(

בפנימיותו אור תורה ........................יב )ד(

גאוגרפיה מבססת את השכל ...............ו )ט(

המתאימים לו בתכונתם האישית ............ט )ו(

הסטוריה ..........................................ח )ו(

הקושי להתוות דרכים באויר .................ו )ז(

חכמי המוסר שבאומות ......................יג )ח(

....................ט )ה( יש לחדש בו ובמלאכות 

כל לימוד שכללו מועיל, פרטיו הם השלמה ...ח )ו(

לימודו לתלמידי חכמים מוסיף אומץ .........ט )ג(

לימודו מעורר את הדעות וההרגשות של האדם 

הכללי ..................................ו )א(, יב )ד(

לימודו מרומם רק באותו תחום שנלמד.......ו )א(

לעומת לימוד תורה ....................ו )א(, יב )ד, ז(

לשון, דקדוק ודיוק בה .........ט )ד(, יג )ז(, יד )ב(

פלאי הבריאה שבגוגל ושבקוטן ............ג )ח(

רזי תורה מתבארים על פי כל החכמות ......י )יז(

שטחיות המדענים בשיטות הקודש ..........יד )ו(

)ו( .................................ח  עתיקות  שפות 

מדרגות 

..................ט )יא( בהכרה ברוחניות התורה 

בחלקי התורה  ..........ד )ג(, ו )ה(, ח )ו(, ט )ג, ה, ט(

ביטול תורה לכל אחד לפי מדרגתו....ז )ב(, ט )ה(

ברוח הקודש, לפי דרגת המקבל  ...........יא )א(

מאומת  רצונו  כמה  עד  תלויה  האדם  דרגת 

לטוב ..............................................ד )ב(

הסתכלות אלוקית בבריאה מול לימוד תורה .....

.....................................................ט )ט(

התפעלות מכל דבר תורה בתורה לפי מדתו ....

.....................................................ט )ט(

שמירתן ..........................................ט )ג(

מדרש  ]ראה גם: רוחניות התורה[

כתיבת מבואי למדרשי ההלכה והאגדה ...טו )כו(

לימודו ............................................יד )ה(

מדת הדין 

אצל השופטים על פי השפעת הנגלה בלבד  ..י )טו(

לכללים  שמשתוקק  אף  תורה  פרטי  הלומד 

)יד( .......................י  בשורשה  אותה  כופה 
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)ח( ..ג  שבקוטן  הבריאה  ופלאי  ה’  מעשיך  גדלו  מה 

מה נאה אילן זה, ביאור פגם המפסיק ואומר ....ט )ז(

למשה  נאמר  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה 

בסיני ..............................................א )א(

מוסר  

)ראה גם: דרך ארץ, חובות הלבבות, יראת 

שמים, מדות(

אחדות חלקי התורה בתורת ארץ ישראל...יג )ז(

אלוקי מוחלט, בפרטי תורה ..................ד )ד(

)ב( ..............................ט  מוסרית  ארסיות 

בחכמי אומות העולם .........................יג )ח(

“הלכה ברורה וברור הלכה” בסוגיותיו....טו )כא(

הרמת הפרטים למקורם תלויה בו .......ט )ח(

התמדה בו .............................ט )יג(, יד )א(

חידוש צריך להתאים לו ....................ט )ה(

טבעי, התורה על גביו ולא במקומו ..........יב )ה(

טבעי מושרש, בסיס לחכמה ................יב )ב(

ציוריו  עומדים  ידם  שעל  הדרכים  אדם  יברר 

)א( ט  )ה(,  .......................ח  טובה  במעלה 

להכניע את הגאוה ............................יג )ח(

לימודו ..................ט )ג(, יד )א, ד, ה, י(, טו )ח(

לחכמי ארץ ישראל ...........................יג )ח(

ליתר  ברכה  נושא  מוסר  בלימוד  זמן  מעט 

הזמנים ......................................יד )א, ד(

נאמר גם על ידי הנביאים ...................ח )ה(

פנימי ..............................................ו )יג(

צירוף לנפש על ידי התמדה בלימוד הרוחני....ט )ח(

מושגים 

בלימוד הנסתר, זיכוכם על ידי השכל .....י )ו, יא(

מושכלות קדושות ...........................ו )ה(

מזון – כמשל להכרחיות לימוד התורה..יב )ו(

והרוחניים  המעשיים;  הלימודים  לנשמה,  מזון 

כאויר ...............................................ו )ו(

תורה מזון לנשמה, והתפלה כשתיה ..........ו )ח(

רוחני, התאמתו האישית ....................ט )יב(

מוח 

כמשל להשפעת לימוד המוסר ...............יד )א(

מחיצה  )ראה גם: מסך(

בין האדם לאור העליון על ידי כל חטא ....א )ה(

בין מקצועות התורה ............................יג )ד(

מחקר של תורה....ו )י(, ח )ו(, ט )ג(, יג )ה, ז(, יד )ה(

מחשבה עצמית )ראה גם: חידוש(

הדרכה לתלמידי חכמים .......................ט )ג(

הכנה לפנימיות התורה .........................י )ז(

)ד( .................................ה  התורה  ודברי 

מינים, כפרו בעולם הבא ................ח )ה(

מכילתא,  כתיבת מבוא לה .............טו )כו(

”מלא הרועים”,  ספר -

מפלפל בסוגיות שונות .....................טו )כד(

מלאכה 

ולימוד תורה ...................ט )ו(, יג )ז(, טו )יב(

)ה( .....................................ט  בה  חידוש 

ל( כו,  יז,  טז,  טו,  )יב,  ...........טו  סדור ספר 

מלחמה  

בין התשוקה ללימוד המעשי לתשוקה ללימוד 

הרוחני ............................................ו )יד(
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מזון – כמשל להכרחיות לימוד התורה..יב )ו(

והרוחניים  המעשיים;  הלימודים  לנשמה,  מזון 

כאויר ...............................................ו )ו(

תורה מזון לנשמה, והתפלה כשתיה ..........ו )ח(

רוחני, התאמתו האישית ....................ט )יב(

מוח 

כמשל להשפעת לימוד המוסר ...............יד )א(

מחיצה  )ראה גם: מסך(

בין האדם לאור העליון על ידי כל חטא ....א )ה(

בין מקצועות התורה ............................יג )ד(

מחקר של תורה....ו )י(, ח )ו(, ט )ג(, יג )ה, ז(, יד )ה(

מחשבה עצמית )ראה גם: חידוש(

הדרכה לתלמידי חכמים .......................ט )ג(

הכנה לפנימיות התורה .........................י )ז(

)ד( .................................ה  התורה  ודברי 

מינים, כפרו בעולם הבא ................ח )ה(

מכילתא,  כתיבת מבוא לה .............טו )כו(

”מלא הרועים”,  ספר -

מפלפל בסוגיות שונות .....................טו )כד(

מלאכה 

ולימוד תורה ...................ט )ו(, יג )ז(, טו )יב(

)ה( .....................................ט  בה  חידוש 

ל( כו,  יז,  טז,  טו,  )יב,  ...........טו  סדור ספר 

מלחמה  

בין התשוקה ללימוד המעשי לתשוקה ללימוד 

הרוחני ............................................ו )יד(

מלכות 

ישראל בני מלכים .............................יג )ז(

ישראל  כשמלכות  פה  שבעל  התורה  שלמות 

כתיקונה ...........................................א )ג(

מנהג 

אחדות פרטי תורה עם האור הכללי ....ב )ג(, יא )ג(

להרבות בלימוד הלכה ולמעט בלימוד רוחניות.. ט )ו(

מסך )ראה גם: מחיצה(

בין מגמת התורה לפרטיה .....................ו )טו(

מעשה )ראה גם : הלכה(

ולימוד ................................ח )א, ב( יג )ז, ח(

מדרגות רוח הקודש תלויות במעשים טובים ..

)א( ...................................................יא 

שאיפה לטהרתו.................................יד )י(

תורה שבעל פה מתקרבת למעשים .........א )א(

)ח( ...............................ג  מרכבה  מעשה 

מצוות  – פרטים )ראה: פרטי תורה(

יופי ונשגבות בהן ...............................יג )ב(

)ג( ...........................יב  גוררת מצוה  מצוה 

נאמרו על ידי משה ולא על ידי שאר נביאים.....

.....................................................ח )ה(

קיומן בשמחה ...................................ד )ג(

שמעל השכל ....................................יב )ג(

מצות אנשים מלומדה 

הלומד מחמתה ..................................ט )ב(

מקדש  )ראה: בית המקדש(

מקום שלבו חפץ, בנושאי הלימוד.. ט )א, יב(

מקיף 

אור תורה שבכתב ..............................א )א(

השכל הכללי המקודש שבתורת ארץ ישראל ....

)ו( .....................................................יג 

מקצועות התורה 

אחדותם בתורת ארץ ישראל ............יג )ד, ז(

הזרם הפנימי שבכולם ...............יג )ה, ז, ח(

מקצועות חול  )ראה: מדע(

מרירות  )ראה גם: יאוש, עצבות, צער(

אצל העוסקים לשמה ..........................ג )ו(

משא ומתן הלכתי 

ידיעת דרכו .........................ט )ג(, יד )ז, ט(

התורה  רוחניות  לומדי  אצל  להתטשטש  עלול 

)יג( ....................................................ט 

.....................ד )ד( שירה על כל נטיה שבו 

משה רבנו 

מצוות נאמרו על ידו בלבד, והטעם ........ח )ה(

נאמן בית ד’ ....................................א )א(

נאמר לו מה שתלמדי ותיק עתיד לחדש .....א )א(

נבואתו באספקלריא המאירה ................א )א(

משנה 

הַּתָנִאים מבלי עולם ............................ח )ב(

חכמה ומלאכה בכתיבתה .................טו )יב(

)כו( .......................טו  לה  יש לכתוב מבוא 

לימודה מיישר את השכל לרוחניות התורה ...ו )ט(

פירוש המושג משנה ..........................ח )ב(
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 נ 

נבואה  

שלמות התורה שבעל פה בזמן שהיא במלואה ..

......................................................א )ג(

נביאים 

דבריהם מוסר ולא מצות, והטעם ............ח )ה(

כלולים בתורה ומאוחדים ִאָּתה ...............ד )א(

נגלה ונסתר  

)ראה: רוחניות התורה ביחס ללימוד המעשי(

נדיבות 

בלימוד התורה .................................ב  )ה(

לחוש בצער אחרים ...........................יג )ח(

נמלה 

לימוד גזל ממנה ..................................יב )ג(

נסתר  )ראה: רוחניות התורה(

נעם 

התורה( מלימוד  הנאה  )ראה:  התורה  מלימוד 

נעשה ונשמע 

הערך הסגולי של התורה .......................ח )א(

נפילה 

לתורה שבעל פה בזמן הגלות ..................א )ג(

נפש  )ראה גם: נשמה(

תורה  פרטי  הרמת  תלויה  המוסרי  במצבה 

למקורם .........................................ט )ח(

בריאה, אוהבת את החיים ואת התורה .......ו )י(

הכלליות  הדעות  את  בה  מעוררת  התורה 

)יא( ...................................ו  והישראליות 

)ח( ....ז  לעצמו  הגיהנם  ציור  ידי  על  מתנקה 

נמשכת לחיבת התורה מהערה ישרה ......יד )ז(

נמשכת לתכלית יותר מאשר לאמצעים   ....ח )ה(

ערך עמל נפשי ................................יד )י(

צירופה הרוחני על ידי התמדת לימוד ברוחניות 

)ח( ..........................................ט  התורה 

שלוותה חוזרת על ידי שקידת התורה ....ז )ח(

נצוץ 

שכלי עליון, מסתתר על ידי ההתחכמות ...י )ח(

נצח 

שבעולמים, מתגלה בתורה שבכתב  ........א )ב(

נשמה  )ראה גם: נפש(

איחוד שאיפותיה בתורת ארץ ישראל ......יג )ו(

אנושית, בפנימיותה רוח ישראל ............יב )ד(

בטחון נפשי ואמון בה ........................יא )ב(

גדולה, ביטול תורה משום שצמא לתפילה ...ו )ח(

דבר גדול מרוה אותה יותר מדבר קטן ....ו )ה(

שקידת  ע”י  בה  מצטיירת  הישראלית  התכונה 

התורה ...........................................ו )יב(

הישראליות  הדעות  את  בה  מעוררת  התורה 

והכלליות ........................................ו )יא(

טבעה הישראלי מקור מתיקות הלימוד .....ז )ד(

טהרתה, געגועים לציורים רוחניים עליונים ...י )יג(

כשאורה מתפרץ, זמן לרוחניות התורה ....י )ב(

כשהיא מתקשרת לאורה העליון של תורה כל 

הפרטים חביבים ............ה )א(, יא )ג(, טו )ח(

לימוד מעשי הוא מזונה .............ו )ו(, ט )ב(

לימוד רוחני הוא אויר לנשימתה .............ו )ו(

לימוד מתוך רוממותה .........................ד )ה(
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מלחמה בין התשוקה הרוחנית למעשית  .....ו )יד(

מתגדלת ונבנית בלימוד התורה ....................

...........................ב )ד(, ו )ו(, יב )ד, ז(, יד )י(

נבנית בצורתה הטבעית מלימוד ההלכה ....ו )ו(

נבנית מידיעות שפרטיהן מבוררים .........ז )ז(

סתרי תורה באים מפנימיותה ...............י )ה(

)ח( ................יג  עדינה, חשה בצער העולם 

עייפה, בהעדר רזי תורה .....................י )ט(

עלייתה אצל העוסקים בה לשמה ...........ג )ו(

)טז( הבנה............ו  בלא  רב  בלימוד  עלייתה 

רוחנית  להתבוננות  מוכשר  כשהוא  עצבות 

ועוסק בפרטי ההלכות ....................ט )ח, יג(

עריגה אלוקית ופרטי תורה .......ג )א, ו(, ט )ח(

ללימוד  וישראלי  רוחנית,  כללי להארה  צמאון 

התורה ............................................יא )י(

צנור לתורה שבכתב וצנור לתורה שבעל פה ..

.....................................................א )א(

צער חסרון ההשלמה הוא הגיהנם .............ז )ה(

שמחה באותיות התורה ובמה שלמעלה מהן ..

.....................................................ה )א(

נשמת ישראל  )ראה גם: ישראל, כנסת ישראל(

סקירה פנימית בה מגלה את התורה שבעל פה 

כחיי האומה .....................................יא )א(

תורת ארץ ישראל תיקון נשמת האומה .....יג )ג(

 ע 

סברא  )ראה גם: הגיון, מחשבה עצמית(

האור הפנימי נפגש עם האור הכללי ............ב )ג(

יבוארו בתורת ארץ  יסודות הסברות הכלליות 

ישראל ............................................יג )ד(

התורה רוחניות  וע”י  סוגיות  ע”י  ישרה  סברא 

)יג( ....................................................ט 

מחלוקות בתורה שנובעות ממנה ......טו )יח, יט(

סגולת ישראל  )ראה גם: ישראל(

)יא( .............ו  בנפש  אותה  מעוררת  התורה 

)ב( ......................א  פה  שבעל  תורה  שרש 

סדר הלימוד  

)ראה גם: זמנים, לימוד התורה – הדרכות, קביעות(

בישיבה, שמירתם ............................יד )ס(

בלימוד סוגיא, מפרשים ופוסקים .........יד )ח(

הדרכה לתלמידי חכמים .......................ט )ג(

מלחמה בין התשוקה המעשית לרוחנית ...ו )יד(

מעט זמן למוסר ..........................יד )א, ד(

רוחניות התורה בישיבה ....................יד )ה(

סוכות 

הכנה לו ..........................................יד )י(

סוסי אש 

אותיות התורה והשימוש בהן ..................ה )ד(

סיני 

לא גבה ההר ....................................יא )ד(

סמ”ג 

כתיבתו, חכמה ומלאכה ...................טו )יב(

סם מות  )ראה: ארסיות(

ספק 

התחלה לפתרון ..................................ו )ז(

ספרא וספרי 

כתיבת מבואות להם ........................טו )כו(
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ספרות  )ראה : יצירה, כתיבה(

סקירה 

במעמקי נשמת ישראל ........................יא )א(

כללית בתורה ........................ט )ד(, יג )ד, ו(

 ע 

עבודת ד’  )ראה גם: תפלה(

מאהבה, מכח הדבקות בכללות התורה  ....ג )ג(

שרשיה, בתורת ארץ ישראל ................יג )ו(

עולם 

יואר מיצירה תורנית .......................טו )יב(

)ד( ........................ו  להרימו  התורה  מגמת 

מלא אור ד’ ......................................ט )ז(

מתעלה בעילוי היחידים .............יב )א(, יד )י(

נבנה משוקדי התורה .................ו )יב(, טו )י(

שכלולו על ידי חידוש במלאכות  ..............ט )ה(

שכלולו על ידי פרטי תורה ............ב )ב(, ו )טו(

עולם הבא 

מדוע לא הוזכר בתורה ......................ח )ה(

עוני ועושר 

אצל חכמי ארץ ישראל ......................יג )ח(

עיון 

בהלכה, ללומדי רוחניות התורה .......ט )יב, יג(

)ג( ........................................ט  חשיבותו 

עיפות 

הנשמה, בהעדר רזי תורה ....................י )ט(

עין משפט,  קובץ -

שמוש בקורתי בציוניו ל”הלכה ברורה” ..טו )כא(

עיקום  )ראה גם: יושר(

)ב( חסרונו...............................ט  השכל, 

עם ישראל  )ראה: ישראל, כנסת ישראל(

עמל  )ראה גם: שקידה(

............................................יג )ז( ושינון 

נפשי, ערכו .......................................יד )י(

עם נבל ולא חכם 

החושבים שהתורה במקום המוסר הטבעי .....

....................................................יב )ה(

ענוה 

)ט( .............ו  גדולתו  מתוך  הבורא,  אצל 

בלימוד רוחניות התורה ........................י )ה(

בקבלת הארה שלמעלה מהאותיות .........ה )ג(

)ג( .....................................טו  וגאון קדש 

)ח( ..........................................יג  וגבורה 

יתירה, אצל חכמי ארץ ישראל ............יג )ח(

שירגיש  צריך  אליו  רוחני  עולם  להוריד  כדי 

)ד( ......................................יא  לו  שחסר 

מי שמוצא עצמו ראוי לרוחניות התורה ...ט )יב(

מכח זכירת התורה ............................יא )ז(

עסקנות 

ובארץ  לארץ  בחוץ  התורה,  למקצועות  ביחס 

)ז( ...........................................יג  ישראל 

עצבות  )ראה גם: שמחה(

בחוץ לארץ .......................................יג )ז(
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הסרתה בפלפול ................................ט )י(

הסרתה מצוה רבה ................................ט )י(

ועוסק  רוחנית  להתבוננות  כשמוכשר  לנשמה, 

בפרטי הלכות .............................ט )ח, יג(

עצה 

נהנים מתלמידי חכמים .......................ט )ג(

עצלות 

.................ח )ד( מלהתכונן לרוחניות התורה 

מלעלות מדרגה במחשבה ....................ז )ב(

עריגה אלוקית  )ראה גם: צמאון(

.................................ג )א, ו( ופרטי תורה 

עשרת ימי תשובה,  הכנה להם.......יד )י(

עת לעשות לד’ 

כתיבת תורה שבעל פה .....................טו )יב(

 פ 

פוסקים  )ראה : הלכה(

פחד 

אצל ענוים קודם שידעו את תפקידם .....יג )ח(

)ד( ...............ט  הלכה  בירור  חסרון  בשל 

מלעלות מדרגה במחשבה .....................ז )ב(

)ז( ..............ז  בגולמיותה  ידיעה  עם  פגישה 

פיוט  )ראה: שירה(

פלפול  

בתורת  והחיים  התורה  מקצועות  עם  אחדותו 

ז( )ד,  ................................יג  ישראל  ארץ 

בתורת ארץ ישראל ...................יג )ה, ו, ח(

האור הפרטי נפגש עם האור הכללי .......ב )ג(

הדרכה לתלמידי חכמים ............ט )ג(, יד )ד, ז(

)יא( .................................ט  ותורה לשמה 

ישר, מביא חבת התורה ........................יד )ז(

)ה( ........................................טו  כיצירה 

..................................ו )יא( כלימוד תורה 

)ד( .................יד  לפעמים  אחרונים  לימוד 

)כו( ..................טו  הפלפולים  לדרכי  מבוא 

)כד( ....................טו  הרועים”  “מלא  ספר 

המעשיים  החיים  להשוות  החתירה  לו  עמילן 

לאציליים ........................................ח )ג(

שמחה בו ...............................ט )י(, יד )ז(

פרדס  )ראה: רוחניות התורה(

פירוש שירי לכל דבר מהתורה ............ד )ד(

פרט וכלל 

חכמי ארץ ישראל טפלים לכלל ...........יג )ח(

ארץ  ותורת  תורה,  פרטי  לארץ  חוץ  תורת 

ו( )ה,  .............................יג  כלליה  ישראל 

תורת חוץ לארץ תיקון הנפש הפרטית, ותורת 

)ג( ..................יג  הכלל  תיקון  ישראל  ארץ 

פרטי תורה  

)ראה גם: הלכה, תורה, תורה שבעל פה(

)י( ..................ו  בריאה  נפש  לבעל  אהובים 

דרך ארץ לפני כל פרט ......................יב )ג(

)י( .............................יד  הנפש נבנית מהם 

ו( )א,  ........................ג  האלוקית  והעריגה 

חיבתם מתוך אהבת האומה ...........ג )ט(, ו )יג(

.............ב  הכללי  האור  חיבת  מתוך  חיבתם 
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)ד( ט  )ו(,  ח  )א(,  ה  )ג(,  ד  ד(,  )ג,  ג  )ז(, 

)ה( ............ט  חידוש בהם מוסיף כח לתורה 

)יד( .................י  ללמדם  שלא  הרע  יצר 

יש בהם חדשות ונצורות .............ג )ח(, ט )ט(

ידי  על  טשטושם  מונע  ההלכה  לימוד 

טו( )ט,  ......................ו  התורה  רוחניות 

למה  הזכרה  כמו  הם  התורה  למתרומם לשרש 

.......................................ו )ד( שיש בכחו 

מאוחדים משום שמצוה גוררת מצוה ....יב )ג(

הכללי  לאור  נתונים  והלב  כשהשכל  מאירים 

................ב )ב(, ג )כל הפרק(, ד )ד(, ט )ח, יא(

)ט( .....................ט  מהם  ההתפעלות  מדת 

ולתלמידי  הילדות  בעת  בהם  הקביעות  מדת 

חכמים זקנים ..................................ט )יג(

מתילדים על ידי חריצות המחשבה ......ט )יא(

סגנון ותיאור על ידי השכל ....................יא )ג(

הכללי........................... האור  של  סעיפים 

ו  ה(,  )ג,  ד  הפרק(,  )כל  ג  ז(,  ג,  )ב,  ב 

ז( ו,  )ה,  יג  )ג(,  יא   ,) ט  ח,  ה,  )ד,  ט  )טו(, 

..... לשמה  והעוסקים  הסגולה  אנשי  עבודת 

ו( )ה,  יג  ז(,  ו,  ה,  )א,  ............................ג 

עצבות לנשמה כשמוכשרת להתבוננות רוחנית 

ואינה עוסקת בהם ...........................ט  )ח(

קדש הקדשים דרך אור ישראל ..............ב )ג(

................יא )ג( קיומם מתוך גדלות האמונה 

פשט 

האור העליון טמון בו ........................ב  )ג(

ערך הלימוד גם כשאינו מבין ................ו )טז(

 צ 

צו לצו 

)ג( ...יא  גדולה   וחבור חלקים לעומת אמונה  הדרגה 

התורה  של  אחדותית  ותפיסה  פרודית  תפיסה 

..................................................ג )ג, ה(

צדק אלוקי 

)ב( ................ב  מסתתר בכל סעיפים התרה 

צמאון )ראה גם: חשק(

אצל העוסקים לשמה .........................ג )א, ו(

כללי להארה רוחנית וישראלי לתורה ......יא )י(

ללימוד מרובה ..................................ו  )טז(

צמצום  

האור הכללי לפרטי תורה ...........ב )ג(, ג )ה, ח(

)ח( ............................................ז  הדעת 

בפרטיה.. כשעוסק  התורה  לרוחניות  המוכשר 

יג( )ח,  ...............................................ט 

מהאותיות  הארה שלמעלה  עליו  למי שמאירה 

)ג( .....................................................ה 

צער 

חסרון השלמות בתורה הוא הגיהנם .....ז )ה, ו, ח(

כשעוסקים  התורה  לרוחניות  למוכשרים 

בפרטיה .........................................ט )ח(

..............טו )כט( ממפריעים ליצירה תורנית 

שבעולם, נשמות עדינות חשות אותו ....יג )ח(

 ק 

קביעות  )ראה גם: שקידה(

בלימוד רוחניות התורה ........ט )ג, ו, ח(, יד )ה, ו(

להלכה, לבעלי נטיה לרוחניות התורה... ט )ו, יב, יג(

לתורה, לבעי נטיה למדע .....................ט )ו(

עקריות הקביעות בהלכה ...........יד )ג, ד, ה, ז(

קבלה  )ראה : רוחניות התורה(



363

קדושה 

בארץ ישראל ..................................יד )ה(

בלימוד רוחניות התורה .......................יד )ו(

על ידי לימוד רוחניות התורה ...י )ג, טו(, יד )ו(

..................ט )ז( קלה בעולם, וחמורה בתורה 

רגש קדושה ביחס ללימוד ...................ט )ב(

תחיית הקדש ...........טו )ז, יב, יג, כו, כז, ל, לא(

קוץ וקוץ ]באותיות[  

.............................יג )ה( תילי הלכות ממנו 

קטגור נעשה סנגור 

.......................יא )ח( יצר הרע נהפך לטוב 

קטנות אמונה 

וקושי בפרטי תורה .............................יא )ג(

קנטור 

הלומד מחמתו ..................................ט )ב(

קפדנות 

אצל הלומדים שלא לשמה .....................ג )ה(

קרבת אלוקים 

אצל העוסקים לשמה ..........................ג )ו(

בלימוד רוחניות התורה ............ב )ב(, י )א, ב(

ופרטי תורה ..................................ג )א, ו(

לקרוב ברוחו לתורה ........................יא )ה(

רצון בה ......................................י )א, ב(

 ר 

רא”ש  

הדרכה ללמדו ..................................יד )ח(

כתיבתו, חכמה ומלאכה ...................)טו, יב(

ראש השנה  הכנה לו ......................יד )י(

ראשונים 

בהלכה, עקריות לימודם ................יד )ג, ה(

ברוחניות התורה, לימודם ....................יד )ה(

קשורם לפוסקים .............................טו )כג(

רבא 

הוויות דאביי ורבא ..............................ג )ח(

ואביי, הלכה כרבא ...........................טו )יח(

......................טו )יח( לענין הלכה כבתראי 

רב אשי 

סדור התלמוד, חכמה ומלאכה ..............טו )יב(

רבי 

)יב( ........טו  ומלאכה  כתיבת המשנה, חכמה 

רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה כמי ......טו )יח(

רבי יוחנן, סדור הירושלמי, חכמה ומלאכה ...

...................................................טו )יב(

)יח( .....טו  יהודה, הלכה כמי  ורבי  רבי מאיר 

רבינא  

סדור התלמוד, חכמה ומלאכה ...........טו )יב(

רבנו ירוחם 

)יב( ..................טו  כתיבתו, חכמה ומלאכה 

רבן יוחנן בן זכאי,  שקידתו ...........י )יג(

רגש 

מוכשר  שאינו  מי  ידי  על  תורה  סתרי  בלימוד 

ו( )ה,  ...........................................י  להם 

הרגשות עליונות וגילויים, ביחס לתורה ...יא )ח, ט(
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התעבות רגשות מכשירה גילי רזים ......י )טו(

כהה, בלימוד סתרי תורה בלא הבנה .......י )ז(

...... נתון לאור הכללי כל פרט מאיר  כשהוא 

...........................................ב )ב(, ט )ח(

)ח( ................................יג  שבעולם  צער 

קדש, מתקלקל על ידי גאוה ..................י )ה(

של תורה, הרחבתו .............................ב )ו(

רוח 

ילמד נושא שמכשיר את רוחו ..........ט )א(, י )ג(

כנפיה מתקצצות מהתפעלות יתר מפרטי תורה 

.....................................................ט )ט(

מתקשרת בקדושה בלימוד בלא הבנה ....ו )טז(

רוח האומה 

מעצבת את התורה שבעל פה ...............א )א(

רוח הקודש 

דוחף ללימוד הלכה למעשה .................ח )ג(

וגילויים, ביחס לתורה ........................יא )ח(

חתירה להשוות החיים המעשיים והאציליים ...

)ג( .....................................................ח 

מביאה לאהבת האומה ותורתה ..............ג )ט(

מדרגות בה, במה תלויות ...................יא )א(

ובארץ  האגדה,  על  לארץ  בחוץ  משפיעה 

)א( ......................יג  על ההלכה  גם  ישראל 

מתוך גילוי נשמת ישראל ...................יא )א(

רוח ישראל  )ראה גם: ישראל, כנסת ישראל(

בפנימיות האנושיות ...........................יב )ד(

כחו מלימוד התורה ...........................ב )ה(

מלא כל, התורה אחוזה בו ..................יב )א(

רוחניות התורה  

)ראה גם: הדור, חובות הלבבות, רוחניות התורה 
– ביחס ללימוד המעשי, רוחניות התורה – דרכי 
ללימודה,  הכנות   – התורה  רוחנות  לימודה, 

רוחניות התורה – הראוים לה, רוחנית התורה – 
סיבות מיעוט לימודה, רוחניות התורה – תועלות 
מיעוט  תוצאות   – התורה  רוחניות  מלימודה, 
לימודה, תורה, תורת ארץ ישראל, תלמידי חכמים 

שבארץ ישראל(

אנציקלופדיה תלמודית בסוגיותיה ......טו )כד(

גימטריאות ודרישת אותיות .................י )ט(

הגיון דעות .......................................ו )ו(

ט( )א,  .........................י  עולם  ברזי  הגיון 

הופעות רוחניות עליונות .......................י )ב(

“הלכה ברורה וברור הלכה” בסוגיותיה ...טו )כא(

)ח( .................................טו  דעות  הלכות 

)יד( ....ו  בין התשוקה הרוחנית למעשית  המלחמה 

חוצפה דעקבתא דמשיחא מכשירה את גילויה...י )טז(

חסרון בלומדי-קבלה הרגילים ................י )ז(

טעמי תורה .......................................ו )ז(

מדוע לא נתבארה חשיבותה בהרחבה .......ח )ה(

מדרשים ..................................ט )ג(, יד )ה(

מדרשים נסתרים ...............................יד )ה(

מוסר )ראה: מוסר(

מושכלות קדושות  ..................................ו )ה(

מחקר.............................................יד )ה(

מעמקים בהירים ובלתי מצומצמים ........ט )ח(

)יג( ................................י  מרכבה  מעשה 

קבלה ...................................ט )ג(, יד )ה(

יג )ז( ..................................י )ט(,  רמזים 

שירה  )ראה: שירה(

תורת חסד ........................................י )טו(

תכלית לימוד התורה .........................ט )ג(

תשוקה אליה .......................ט )יב(, י )א, ב(

רוחניות התורה  – ביחס ללימוד 
המעשי

אחדות חלקי התורה בתורת ארץ ישראל ......
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.............................................יג )ד, ז, ח(

גדולים שאין להם עסק בנסתר ..............י )ד(

..................... הלימוד המעשי הכנה לרוחני 

)יב( ט  טו(,  ט,  )ו,  .................................ו 

הרוחניות עיקר ................................ח )ה(

הרוחניות שייכת גם למעטי-כשרון  ............י )ה(

זמנים לרוחניות, וזמנים לגופי תורה ........י )ב(

חסד לעומת גבורה ...........................י )טו(

יושר הסברא והלכה ברורה מכח הרוחניות ....

..........................................ט )יג(, טו )ח(

יש שאינם מתאימים להשתקעות בהלכה ........

.........................................ט )ו, יב(, י )ג(

כשחש תשוקה לרוחנות, סימן שזקוק לה ......

................................ט )יב(, י )א, ב, ג, ד(

לא לטשטש פרטי תורה ......ו )ט, טו(, ט )ד, יג(

מאירה את הנגלה ............................יג )א(

עיקר העסק בתלמוד וראשונים ......יד )ג, ד, ה(

צריכה פחות זירוז  ..............................ח )ה(

קביעות בהלכה למי שעיקר לימודו ברוחניות...

................................................ט )יב, יג(

קביעות ללימודה בישיבה ...................יד )ה(

רוחניות התורה  – דרכי לימודה

אהבה ......................................י )י(, יד )ח(

חובות  פי  ועל  החכמות  כל  פי  על  ביאור 

הלבבות ..........................................י )יז(

בהירות ..........................................ט )ח(

גבורה להתוות דרכים פרטיות ................ו )ז(

גם כשאינו מבין .....................י )ה, ו, י, יב(

דומיה .............................................י )יג(

)ז( ...............................................ו  דיוק 

דמיון ..........................................י )ב, יא(

העלאת ספקות ..................................ו )ז(

הקף ...................................יד )ה(, טו )ח(

יגיע  ההכנות  ידי  שעל  כגבולים  הם  ידיעותיה 

)ד( ..........................................ח  אליהם 

ילמד גם כשמרגיש שלומד ציורים שמענים נפשו 

)טז( ...................................................ו 

יראת שמים .....................................יד )ו(

לב נאמן ....................................י )יא, יב(

למעטי כשרון ...................................י )ה(

לשמה מצד קרבת ה’ ...................ב )ב(, י )א(

מחשבה עצמית .......................ה )ד(, ט )ג)

מתוך אור הנשמה ...............................י )ב(

עומק ..................................יד )ה(, טו )ח(

)ה( ..............................................י  ענוה 

קביעות  ............ט )ג, ו, ח(, י )ז(, יג, )ו(, יד )ד, ה, ו(

שיטות שונות ...................................יד )ו(

שכל מזכך מושגים .........................י )ו, יא(

שמחה  ............................................ט )יב(

)ג( .............................ט  המדרגות  שמירת 

רוחניות התורה  - הכנות ללימודה

.....................ח )ד( בלעדיהם ישיג דמיונות 

לימוד הצד המעשי שבתורה ....ו )ו, ט, טו(, ט )יב(

מחשבה ממקורות הנגלה בענינים האלוקים ...י )ז(

ענוה ................................................י )ה(

רוחניות התורה  – הראוים לה 

)ראה גם: תלמידי חכמים שבארץ ישראל(

אין דרך לעמוד בדור שפרצות רבות בו .......

)ט( ט  )טו(,  ..........................................י 

גדולים שאינם שייכים לנסתר ................י )ד(

מוכשרים  שאינם  ללומדים  רגשית  התרוממות 

)ו( .................................................י  לה 

חייהם תלויים בלימוד זה .....................יב )ו(

יראתם תלויה בלימוד זה ................ט )יב(, י )ג(

כשרון .................................ט )ו, יב(, י )ג(
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)ח( .....................................י  מיעוט שכל 

עלולים לצאת לתרבות רעה אם יבגדו בתכונתם 

האישית ...........................................ט )ו(

קביעות בהלכה .........................ט )ו, יב, יג(

תלמידי חכמים זקנים .........................ט )יג(

תשוקה פנימית ....................ט )יב(, י )א, ב(

רוחניות התורה  – סיבות מיעוט 
לימודה

גדולים שאינם ראויים לנסתר .................י )ד(

התשוקה ללימוד המעשי .....................ו )יד(

)א( ..............................ט  במצב  מאורעות 

...............................ט )ו, יב( מנהג העולם 

ענוה יתרה ........................................יג )ח(

............................................ז )ב( עצלות 

)ב( ..............................................ז  פחד 

רוחניות התורה  – תועלות מלימודה

אהבת ד’ .........................................ג )ב(

 אהבת הבריות .................................י )טו(

אויר הנשימה של הנשמה ......................ו )ו(

אושר ליחיד ולצבור ...........................י )ו, ז(

אחר הלימוד, האורה מופיעה  ........ו )טז(, י )י, יב(

אמת ...............................................י )ט(

בהירות השכל ...................................י )י(

גבורה ..............................................י )ט(

התרוממות ........ב )ב(, ו )ה(, ח )ה(, י )ג, ו, ז, י(

זכירת ד’ ........................................ט )יב(

חיים רוחניים וקדושים  .......................יד )ו(

יופי ................................................י )ט(

יושר הסברא בהלכה ..........................ט )יג(

יראה ............................................ט )יב(

למתרומם לשרש התורה פרטי התורה הם כמו 

הזכרה למה שיש בכחו ...........................ו )ד(

מעוררת את הצד הרוחני העליון שבאדם ...ו )ה(

מראה לאדם עולם מלא של גדולה .........ג )ח(

נכנסים לכל הלבבות ...........................י )ה(

...............................ט )ו( נעם לבעלי הלכה 

)ח( ........טו  לב  ומחממת  מח  מאירת  ספרות 

סקירת כללי הכללים של התורה ...........יג )ו(

.............ט )ח, יא( קישור פרטי התורה לכללה 

קרבת ד’ ......................................י )א, ג(

רפואה לדור ....................................יד )ו(

..........................................ט )יב( שמחה 

)ג( .........................י  הגסות  הנטיות  תיקון 

.................................ג )ב( תשובה עליונה 

רוחניות התורה  – תוצאות מיעוט 
לימודה

יציאה  הגורמת  האישית  בתכונה  בגידה 

לתרבות רעה ...................................ט )ו(

חוסר הכרת ערך התורה .......................ג )ב(

יאוש ..............................................י )טו(

................................ג )ב(, ט )ח, יג( קדרות 

)ג( .................................יא  קטנות אמונה 

ריחוק פרטי תורה מתורה לשמה ..ט )יא(, יא )ג(

..................................י )ט( שאיפות צרות 

שנאת הבריות ..................................י )טו(

רחוקים  )ראה גם: הדור(

ישובו ממאור היצירה התורנית המתחדשת... טו )לא(

יש להם קשר עם התורה וממנו חיים ........יב )ו(

מתקרבים על ידי ההחשכה .................יג )א(

רי”ף 

הדרכה ללומדו .....................ט )ג, יג(, יד )ח(

כתיבתו, חכמה ומלאכה .....................טו )יב(

)ג( ..........................ט  בש”ס  למקור  קרוב 
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רכב 

כמשל לשימוש הנכון בשכל ובתורה .......ה )ד(

רמב”ם

תורה  ומשנה  רי”ף  ללמוד  תלמידו  את  הדריך 

)יג( ....................................................ט 

התקבל באומה ...............................טו )יד(

)יב( .................טו  ומלאכה  חכמה  כתיבתו, 

להדפיסו על דף הגמרא .....................טו )טו(

)ח( .......................יד  מפרשיו  עם  לימודו 

רמז .........................................י )ט(, יג )ז(

רע  )ראה: יצר הרע(

רפיון ידים מהתורה  

)ראה גם: רוחניות התורה - תוצאות מיעוט לימודה(

מביא רפיון ברוח ישראל ......................ב )ה(

מצרי גיהנום אוחזים בו ........................ז )ח(

הגורמת  חרדה  מביא  ההלכה,  מבירור  רפיון 

מאסה של תורה ................................ט )ד(

רצון  )ראה גם: חשק, צמאון(

איחוד השאיפות בתורת ארץ ישראל ......יג )ו(

המעשים  וטהרת  הלב  יושר  השכל  בבהירות 

)י( ..........................................יד  והחיים 

ב( )א,  ..................................י  ד’  בקרבת 

דרגת האדם תלויה במידת היותו מאומת לצד 

)ב( ............................................ד  הטוב 

מניעת  לפי  ומתגבר  גיהנם  מיצרי  הוא  חיצוני, 

.............................................ז )ו( התורה 

טהור, למעטי כשרון העוסקים ברזים ומודעים 

לחולשתם ........................................י )ה(

ילמד נושא שמכשיר את רוחו ..............ט )א(

יעמדו  הפנימיים  שציוריו  הדרכים  למצוא  יש 

במעלה טובה ...................................ח )ה(

לדעת ההלכות על בורין .....................ט )ג(

למפעל תורני .................................טו )יז(

לעזור לאחרים ..................................יג )ח(

)ב( ..............................ו  מרומם את השכל 

)א( ..............ו  התורה  לימוד  ידי  על  מתעדן 

שאיפות צרות בהעדר רזי תורה .............י )ט(

של כנסת ישראל, ממנו מסתעפת התורה ...יג )ו(

תלוי בכוונה לשמה בלימוד ......................ג )ה(

רצון ד’ 

)י( ........................יד  אליו  להתקרב  הדרך 

שמי שמוכשר לכך ילמד רוחניות התורה ...ט )יב(

שתצא התורה לפועל בכל נפש ..............ב )א(

רשב”א 

כתיבתו, חכמה ומלאכה ......................טו )יב(

רש”י 

.............................יד )ח( סדר לימוד סוגיא 

עיקר הלימוד בגפ”ת כסדרה  ................יד )ג(

 ש 

שופטים ושוטרים  

כתיקונם  כשהם  פה  שבעל  תורה  שלמות 

)ג( .............................א  ושוטרים  שופטים 

שיטה מקובצת  יש לכתוב חדשה ..טו )כו(

שיטות

בהלכה, סבות המחלוקת ...............טו )יח, יט(

דחויות, ערך לימודן ............................יד )ו(
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יבוארו באנציקלופדיה תלמודית ........טו )כד(

יבוארו במבואים לספרי התורה שבעל פה ..טו )כא(

................יד )ח( להזכיר לתלמידים חילוקיהן 

“שדי חמד” מאסף שיטות אחרונים .......טו )כד(

שרשי השיטות בהלכה בתורת ארץ ישראל ....

.................................................יג )ד, ה(

שירה 

בכל פרט מהתורה .............................ד )ד(

בתורת ארץ ישראל  ...........................יג )ד, ז(

לימודה ..........................................יד )ה(

נשימת הנשמה ...................................ו )ז(

שיריים, המשימים עצמם כשיריים ...יג )ח(

שכחה עצמית ................................יג )ח(

שכחת התורה 

מביאה רפיון ברוח ישראל ....................ב )ה(

שכל  )ראה גם: חכמת התורה, סברא(

בהירותו מכח רזי תורה .......................י )י(

הברקה המעלה פרטי תורה למקורם ....ט )ח(

יושרו וחשיבותו ...........................ט )ב, ה(

יושר מכח רוחניות התורה ...................ט )יג(

כשהוא נתון לאור הכללי כל פרט מאיר .........

............................................ב )ב(, ט )ח(

מזכך מושגים בלימוד הנסתר ............י )ו, יא(

מחשבה בענינים האלוקיים כהכנה לרזי תורה

)ז( ......................................................י 

מעוטו דוחף ללמוד נסתר .....................י )ח(

)ג( ......................יב  השכל  שמעל  מצוות 

מיצרי חכמת אדם ...................י )ה, ט(, יא )ג(

בחול,  גאוגרפיה  ידי  על  ומתישר  מתבסס 

)ט( .............ו  בקדש  והלכה  משנה  ידי  ועל 

מתי ילך על פיו ומתי ישתמש בתורה  ..ה )ד(, יא )ב(

מתעדן על ידי לימוד התורה  ................ו )א(

מתרומם על ידי הרצון ........................ו )ב(

עוזר לרוח החיים בסגנון ובתאור פרטי תורה  ...יא )ג(

ערך ההתחכמות האנושית וחולשתה ......י )ח(

ערך התרחבות הידיעות .......................ח )ו(

שאיפת בהירותו .................................יד )י(

תורה שבכתב למעלה מהגיון ושכל .........א )א(

שכלול העולם  )ראה גם: עולם(

חידוש במלאכות ...............................ט )ה(

על ידי כל פרטי תורה  ........................ב )ב(

שכר ועונש  )ראה גם: גיהנם, עולם הבא(

בעולם הזה הודגש בתורה יותר מהעולם הבא ..

.....................................................ח )ה(

שלוה 

לנפש מכח שקידת התורה ...................ז )ח(

שלום 

אישי ורוחני בתורת ארץ ישראל  ...........יג )ז, ח(

חיבור עודי החול ועובדי הקדש ..........טו )כז(

על ידי לומד תורה לשמה ....................ב )ג(

שלחן ערוך 

התקבל באומה ................................טו )יד(

כתיבתו, חכמה ומלאכה ...................טו (יב(

להדפיסו על דף הגמרא ...................טו )טו(

..........................................יד )ח( לימודו 

שמועה זו נאה וזו אינה )לאמר כך, זו( 

מחלת נפש ........................................ו )י(

שמוש תלמידי חכמים ....................ט )ג(
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שמותיו של הקב”ה 

התורה שמותיו ..............................ד )א, ב(

כל צד טוב שבאדם שם ד’ מאיר בו ............ד )ב(

שמחה  

בחלקו, כשמשתוקק לנסתר מחמת חוסר כשרון 

לנגלה ..............................................י )ד(

הארה  לקבל  שיודע  למי  התורה  בלימוד 

)ג( ..........................ה  שלמעלה מהאותיות 

בסוכות ושמחת תורה ........................יד )י(

בפלפול .................................ט )י(, יד )ז(

בפרטי תורה מתוך אהבת כל התורה ..............

......................................ד )ג(, ט )ד, ח, ט(

לנשמה באותיות התורה ובמה שלמעלה מהן ...

.....................................................ה )ב(

מבירור ההלכה ................................ט )ד(

שמשתוקק  אף  פרטים  ללמוד  המתגבר  מכח 

לכללים ..........................................י )יד(

מכח רוחניות התורה ..........................ט )יב(

מצוה רבה ........................................ט )י(

שמחת תורה  הכנה לו ...................יד )י(

שמים  

יניקה נסתרת של התורה שבעל פה מהם ....א )ג(

שנאה 

לבריות, אצל השופטים על פי השפעת הנגלה 

בלבד .............................................י )טו(

לתורה, אצל הבוגדים בתכונתם האישית ...ט )ו(

שקידה  

)ראה גם: חזרה, לימוד תורה, קביעות(

בונה עולם מלא .........................ו )יב(, יד )י(

ברוחניות התורה .....................ט )ג, ו, ח(, י )ז(

....................................טו )כד, כט( ויצירה  

וציורים רוחניים עליונים .......................י )יג(

זרוז לשקידה .................................יד )א, י(

ארץ  בתורת  הגופנית,  ובהתפתחות  בה  חשק 

ישראל ............................................יג )ד(

מאמץ .............................................ז )ח(

מדרגות ברוח הקדש תלויות בה .............יא )א(

מעלת ריבוי לימוד גם בלא הבנה ...............ו )טז(

מעשית ורוחנית .................................ז )ח(

מציירת בנשמה את התכונה הישראלית ...ו )יב(

מנה לנפש את התכונות הישראליות והכלליות 

.....................................................ו )יא(

מתוך אהבת האומה ............................ו )יג(

עליונה, מעומק הידיעה ובירורה .............י )יג(

תשובה אליה .....................................ז )ח(

 ת 

תבלין 

.........................יא )ח, ט( התורה ליצר הרע 

תוספות 

.............................יד )ח( סדר לימוד סוגיא 

עיקריות הלימוד בגמרא ובראשונים .......יד )ג(

תוספתא 

כתיבת מבוא לה ................................טו )כ(

תורה  

הגדלת  תורה,  בטול  תורה,  אהבת  גם:  )ראה 
יצירה,  התורה,  חכמת  חזרה,  הלכה,  תורה, 
מגמת  תורה,  לימוד  כתובים,  תורה,  כבוד 
רוחניות  תורה,  פרטי  נביאים,  משנה,  התורה, 
שבכתב,  תורה  לשמה,  תורה  שקידה,  התורה, 
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תורה שעל פה, תורת ארץ ישראל, תורת חוץ 
לארץ, תלמיד חכם(

אחדותה ..............ד )א(, יא )א, ג(, יג )ד, ה, ו, ז(

............................ג )א, ב( דלתתא ודלעילא 

דבר קטן ממנה טוב מפטפוטי העולם......ט )ה(

דרך ארץ קודמת לה ........................יב )ב, ג(

...................ב )ג( האור העליון טמון בפשט 

ההכרה במגמתה מביאה להכרת אחדותה ...ד )א(

וגילויים ורוח הקדש ....................יא )ח, ט(

ומלאכה  ..........................ט )ו(, יג )ז(, טו )יב(

ותפלה .........................ו )ח(, יא )ט(, יג )א(

זכירתה מביאה לענוה .........................יא )ז(

לעומת מדע ........................ו )א(, יב )ד, ז(

מורידה את העולם הרוחני אל האדם ...יא )ד(

מעין החיים ...............................ט )ז(, יד )י(

מרוממת את המדות ...............ט )י(, יא )ה, ו(

מתי ילך על פי שכלו, ומתי ישתמש בה ...ה )ד(

ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית ...א )ב(

נשמה של המאמרים ............................יג )ז(

)ה( ...יב  במקומו  ולא  המוסר הטבעי,  גבי  על 

ערכה המעשי והסגולי.........................ח )א(

ב( )א,  ................ד  הקב”ה  של  שמותיו 

תבלין ורפואה ליצר הרע ..............יא )ח, ט(

)ב( ...............יג  חיים  ותורת  אמת  תורת 

תורה לשמה 

...............................ד )ג( באהבה ובשמחה 

בענינים הרוחניים  ..................ב )ב(, י )א(,  יד )ו(

.................ב )א( גילוי אלוקי על ידי תלמודנו 

בפרטי תורה מצד היותם סעיפים לאור הכללי.

........................................ב )ב, ז(, ט )יא(

הלומד כמצות אנשים מלומדה ...............ט )ב(

הלומד להתפאר ועל מנת לקנט ..............ט )ב(

הלומד שלא לשמה נח לו שלא נברא ........ג )ה(

הלימוד מזון הנשמה לעוסק לשמה ..........ט )ב(

העוסקים לשמה מלאי צמאון ...................ג  )ו(

העוסק לשמה זוכה למדרגות גדולות ......ג )ז(

חסד עליון על הלומד ועל העולם ............ג )ה(

.................ו )יג( כשהתחיל מצד אהבת אומה 

כשמתערב רצון לשמח עצמו בפלפול .....ט )י(

לחיזוק כנסת ישראל ....................ב )ד, ה, ו(

לשם התורה .....................................ב )א(

מצד אהבת האור האלוקי והגדלתו ..........ב )א(

של  ובפמליא  מעלה  של  בפמליא  שלום  עושה 

מטה ...............................................ב  )ג(

קישור הפרטים באור הכללי .....ג )ה, ו, ז(, ט )יא(

רצון ד’ שכל לומד יגדיל תורה ...............ב )א(

תורה שבכתב 

אהבתה מכח אהבת האומה .................ג )ט(

גבוהה מהתורה שבעל פה בהתגלותה ......א )ב(

היחס העליון של האומה עם האלוקות ......א )ב(

הקפה כללית לתלמידי חכמים .............ט )ג(

כתיבת מבוא לה ..............................טו )כו(

למעלה מהגיון ושכל .........................א )א(

)א( ............................א  ומקיף  עליון  ציור 

רוח אלוקים ְיָצָרּה ..............................א )א(

שלמותה עם התורה שבעל פה ..........א )א, ג(

שרש נשמת האומה ....................ג )ט(, ד )א(

תפארת, האורה הכללית ....................א )א(

תורה שבעל פה  )ראה גם: פרטי תורה(

אהבתה מכח אהבת האומה .................ג )ט(

הסתעפות רוחה של האומה .......ג )טו(, יא )א(

התעצבותה על ידי רוח האומה ..............א )א(

חיי עולם שנטע בתוכנו.......................ג )ב(

יונקת מהשמים בנסתר, ומהארץ בנגלה .....א )ג(

יניקה חשאית מהתורה שבכתב בזמן הגלות  ...א )ג(
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ירידה לחיי המעשה ..........................א )א(

כתיבתה ........................................טו )יב(

....................טו )יד, כ,  כא( מקור חיי היהדות 

נאמרה למשה בסיני ............................א )א(

וגבוהה  בהתגלותה,  שבכתב  מהתורה  נמוכה 

ממנה בשרשה ...................................א )ב(

קשרה עם התורה שבכתב ..................א )א(

שלמותה עם התורה שבכתב .................א )א(

שרשה בסגולת ישראל.........................א )ב(

תורת האדם ותורת ד’ ........................א )א(

תפארתה בזמן בנין העם והארץ ............א )ג(

תורת ארץ ישראל 

ישראל,  דארץ  אוירא  ישראל,  ארץ  גם:  )ראה 

תלמוד ירושלמי, תלמידי חכמים שבארץ ישראל(

אחדות מקצועות התורה והחים .....יג )ד, ו, ז, ח(

אין תורה כמותה ..........................יג )א, ב(

ההלכה ביסודותיה הכלליים .............יג )ד, ה(

הכרת ערך האומה ..............................יג )ז(

הנסתר מאיר את הנגלה ....................יג )א, ו(

התורה בעצמותה ...............................יג )א(

חיבובה ..........................................יג )ב(

)ח( .....................................יג  וגבורה  כח 

כללי הכללים של התורה ..................יג )ה, ו(

נוי .................................................יג )ח(

עוסקת בתיקון הכלל והפרטים בכללו  ....יג )ג(

פלפולים ...............................יג )ה, ו, ז, ח(

רוח הקודש משפיעה גם על ההלכה ...יג )א, ה(

רפואת הדור ...................................יג )ב(

)ו( ....................יג  והעבודה  האמונה  שרשי 

תורה מעומקה ויסודה ..................יג )ב, ה, ו(

)ב( ..................יג  חיים  ותורת  אמת  תורת 

תורת חוץ לארץ

)ראה גם: תורת ארץ ישראל, תלמוד בבלי(

העדר תקוה לאומית ..........................יג )ז(

יגון ..................................................יג )ז(

מקצועות התורה השונים רחוקים ומנוגדים ..יג )ד(

עוסקת בפרטי תורה ..........................יג )ו(

עוסקת בתיקון הנפש הפרטית ............יג )ג(

תחיית ישראל )ראה: גאולה(

תיקון )ראה גם: תשובה(

ישראל  ארץ  ותורת  לפרט,  לארץ  חוץ  תורת 

לכלל ..............................................יג )ג(

תכונה אישית  

)ראה גם: כשרון, מדות(

לימוד בהתאמה לה ...........ט )א, ו,  יב(, י )ג, ד(

מתרוממת כשקרוב ברוחו לתורה ........יא )ה(

תכלית  

)ראה גם: מגמת המגמות, מגמת התורה(

.................................יא )ד( בריאת האדם 

דורשת פחות זירוז מהאמצעים ...............ח )ה(

החיים .............................................יד )י(

תלמוד  

)ראה גם: “ברור הלכה”. הלכה, “הלכה ברורה”. 

תורה שבעל פה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי(

חשק ללמדו ............................ט )ג(, יד )ג(

סדר לימוד סוגיא ...............................יד )ח(

עקריות הלימוד בו כסדרו ובראשונים..יד )ג, ה, ו(

קשורו בפוסקים ...............טו )יד, טו, כב, כג(

מפתחות לספר “אורות התורה”
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תלמוד בבלי 

)א( ..........יג  במחשכים הושיבני, ערך ההחשכה 

)יד( .........................טו  הכל ממשמשים בו 

חסידים תורתם משתמרת ..................יג )א(

יש להדפיסו במהדורות משופרות .........טו )כ(

)יח( ..........טו  נגדו  כירושלמי  הלכה  לעתים 

מבואות לו למסכתותיו ולפרקיו ........טו )כו(

סדורו על ידי רבינא ורב אשי,  חכמה ומלאכה ...טו )יב(

רוח הקודש משפיעה על האגדות .........יג )א(

תלמוד ירושלמי 

חסידים תורתם מתברכת ....................יג )א(

יש להדפיסו במהדורות משופרות ...........טו )כ(

לעתים נדחית סוגיא בבבלי מפניו .....טו )יח(

מבואות לו למסכתותיו ולפרקיו ...........טו )כו(

מעוט דורשיו ..................................טו )יד(

סדורו על ידי רבי יוחנן, חכמה ומלאכה ......טו )יב(

....יג )א( רוח הקודש משפיעה גם על ההלכה 

תלמיד חכם  

)ראה ג: רוחניות התורה  הראויים לה, תלמידי 

חכמים שבארץ ישראל(

)י( .....................................טו  עולם  בונה 

גדולים שאין להם עסק בנסתר ...............י )ד(

)כו( .........טו  נאותים  ובהסברה  דבורו בסדר 

הדרכות בלימוד .................ט )ג(, יד )כל הפרק(

 זקן, קביעות ברוחניות התורה .............ט )יג(

מאי אהני לן רבנן .......................טו )כא, ל(

)ג( ...........................ט  הבריות  על  מקובל 

נהנים ממנו עצה ותושיה ....................ט )ג(

עבודת אנשי הסגולה ..........................ג )א(

עיקר עסוקו בתלמוד ובראשונים ............יד )ג(

)ג( ...........................................ט  שימושו 

ַּתָנִאים מבלי עולם  .............................ח )ב(

תפקיד ותכונה אישית .......ט )א, ו, יב(, י )ג, ד(

תלמידי חכמים שבארץ ישראל 

 )ראה גם: יצירה, תורת ארץ ישראל, תלמיד חכם(

אין בעולם ריכוז חכמים כמותם ........טו )יב(

...............................טו )כא( הודעת ערכם 

השתדלות למילוי תפקידם המיוחד ......יג )ו, ח(

חיים רוחניים מקוריים .......................יג )ז(

חיקוי בני חוץ לארץ .....................יג )ו, ח(

חשים את צער העולם וכנסת ישראל ...יג )ח(

יציאתם לחוץ לארץ לרבנות ודרשנות ...טו )כט(

לימוד רוחניות התורה ..יג )ו, ז, ח(, יד )ה(, טו )ט(

סיבת חסרונם ..............................יג )ו, ח(

ענוה יתרה .......................................יג )ח(

קביעות לרוחניות התורה בישיבה בארץ ישראל ..

....................................................יד )ה(

קריאה ליצירה תורנית ...טו )א, ה, טז, כא, כה, לא(

תורה מאוחדת מכלליה לפרטיה ........יג )ו, ח(

תנועות 

החסיד, זהירות בהן ...........................יא )ה(

תנ”ך  )ראה גם: תורה שבכתב, נביאים כתובים( 

אחדותו ............................................ד )א(

תענוג  )ראה: הנאה מלימוד התורה(

תפארת 

)א( ............................א  אור תרה שבכתב 

הגאולה, בתחית הקדש .....................טו )יב(

התורה שבעל פה בזמן שלמות בנין ישראל  ..א )ג(

תפלה 

ותורה ............................ו )ח(, יא )ט(, יג )א(

שלא תעשה מחיצה בינו לאור העליון .......יא )ה(

תקוה 

לגאולה, השפעתה על התורה ................יג )ז) 

תרבות רעה  )ראה גם: הדור, כפירה(

יש שיצאו אליה משום שבגדו בתכונתם ...ט )ו(

תשובה 

גאולה מכוחה ...................................יא )ג(

)י( .........................יד  לימי התשובה  הכנה 

לדבקות הכללית בתורה, ומכחה לפרטי תורה 
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שלא תעשה מחיצה בינו לאור העליון .......יא )ה(

תקוה 

לגאולה, השפעתה על התורה ................יג )ז) 

תרבות רעה  )ראה גם: הדור, כפירה(

יש שיצאו אליה משום שבגדו בתכונתם ...ט )ו(

תשובה 

גאולה מכוחה ...................................יא )ג(

)י( .........................יד  לימי התשובה  הכנה 

לדבקות הכללית בתורה, ומכחה לפרטי תורה 

)ג( ...................................................יא 

את  משיבה  הנשמה,  של  הישראלי  לטבע 

)ד( ...........................ז  הלימוד  מתיקות 

לסדרי הלימוד ..................................יד )ט(

לפני הלימוד, מגדילה את בהירות ההבנה...ו )ב(

מכח ציור הגיהנם לעצמו .......................ז )ח(

עליונה מאהבה, מפרה את הלימוד ..........ו )ג(

עליונה, מכח רוחניות התורה ................ג )ב(

ידי הלומד פרטי תורה אף  פתיחת שעריה על 

שמשתוקק לכללים ............................י )יד(

מפתחות לספר “אורות התורה”
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מפתחות ל”אורות התשובה”
נערכו ע”י הרב שחר רחמני1

מפתח נושאים זה יש בו למעלה מ- 1,100 ציונים, המנסה להקל על הלומד את “אורות התשובה”. לעיתים, 

בשעת הלימוד יש רצון לעיין בדברים נוספים של מרן הרב זצ”ל באותה נקודה, להוספת בהירות. לעיתים, 

רוצה הלומד לצטט מדברי מרן הרב זצ”ל בנקודה מסוימת, לכך ולתועלות נוספות נוצר מפתח זה.

 המפתח בנוי מנושא ּוִמַּתת-נושא. לשם מיקוד הציון חלקנו לעתים גם את הַּתת-נושא לשניים על ידי ציון 

ַּתת-הנושא הראשון  חיבור’.  ‘אומה,  הוא  ַּתת-הנושא  ‘אדם’,  הוא  הנושא  בציון הראשון  לדוגמא:  פסיק, 

שששקף את הנקודה המרכזית השניה עליה מדבר מרן הרב זצ”ל בהקשר לאדם והיא ה’אומה’. המילה ‘חי

בור’ לאחר הפסיק מבהירה שבאותה פיסקה מדובר על חיבור האדם והאומה. תמיד הפירוט לאחר הפסיק 

מציין יחס מסוים בין הנושא הראשי לַּתת הנושא. ניסינו בהגדרות להיצמד לדבריו של מרן הרב זצ”ל, 

ולאפשר גישה אליהם מכיוונים שונים.

ציון המקורות נעשה לפי המהדורות האחרונות של הספר הכוללות תוספות. הציון הוא לפי פרק ופיסקה, 

הפרק מופיע באות הראשונה, והפיסקה באותיות הבאות אחר כך. היות ובהקדמה ובשלושת הפרקים 

הראשונים אין חלוקה לפסקאות, צוין בהם - הקד' - או ציון הפרק ומספר העמוד במקום פיסקה, על מנת 

להבדיל בין פסקאות למספר העמוד, צוין מספר העמוד ִּבְסָפרֹות, על אף שבספר הוא מופיע באותיות. 

שקקורות מתוספות התשובה שבסוף הספר, במקום פרק צוין תוספת והאות אחריה מציינת את מספר התו

ספת. וכאשר לנושא אחד היו כמה אזכורים, שמנו מקף ] - [ בין המקורות לאותו הנושא.

תקותי שמפתח זה יהיה לעזר ללומדים, ויתרום לריבוי הלימוד בספר, שמרן הרב זצ"ל עצמו אמר עליו 

שיש ללומדו ללא גבול. 

ירושלים, אלול תשנ"ד

        הרב שחר רחמני

העורך ובעל ההערות לספרו של הראי"ה "לנבוכי הדור" )מהדורת שנת תשע"ד(

1. מפתחות אלו הופיעו בספר “עֶֹפר   ָהַאָיִלים”, ספר זכרון לעילוי נשמת הקדוש עופר אליהו כהן הי”ד )נהרג כ”ב 

 אדר, תשנ”ג( בעמ’ 322-341.  ההקדמה לקוחה משם.

המפתחות נערכו לפי מהדורת הספר בהוצאת "הישיבה הגבוהה אור עציון" )שהופצה בכמה 

אלפי עותקים(. כמעט כל הפסקאות מוספרו וזהים עם הנדפס בסט שבהוצאת מוסד הרב קוק 

)בכרך המתחיל "אורות התורה"(. אמנם שינויים קלים יש. מה שנאמר בהקדמה עמ' 23-24 הם 

העתק אגרת הראי"ה )אגרות, אגרת שע"ח( ומי שאין בידו אלא הספר של מוסד הרב קוק, יפנה 

לשם.  ויש פסקאות בודדות שהוסיפו במהד' אור עציון, וחסרים הם במהד' מוסד הרב קוק, החל 

פרק יד ואילך ידע הלומד שהם נמצאים במהד' אור עציון. וכל מקום שבמהד' מוסד הרב קוק 

נוספה פיסקא ]וכן במהד' אור עציון[ הוספנו לזיהוי סימן *.

גם המסומן תוספת ]=תוספות תשובה[ אלו נמצאים רק במהד' אור עציון.
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המפתחות נערכו לפי מהדורת הספר בהוצאת "הישיבה הגבוהה אור עציון" )שהופצה בכמה 

אלפי עותקים(. כמעט כל הפסקאות מוספרו וזהים עם הנדפס בסט שבהוצאת מוסד הרב קוק 

)בכרך המתחיל "אורות התורה"(. אמנם שינויים קלים יש. מה שנאמר בהקדמה עמ' 23-24 הם 

העתק אגרת הראי"ה )אגרות, אגרת שע"ח( ומי שאין בידו אלא הספר של מוסד הרב קוק, יפנה 

לשם.  ויש פסקאות בודדות שהוסיפו במהד' אור עציון, וחסרים הם במהד' מוסד הרב קוק, החל 

פרק יד ואילך ידע הלומד שהם נמצאים במהד' אור עציון. וכל מקום שבמהד' מוסד הרב קוק 

נוספה פיסקא ]וכן במהד' אור עציון[ הוספנו לזיהוי סימן *.

גם המסומן תוספת ]=תוספות תשובה[ אלו נמצאים רק במהד' אור עציון.
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- א -

אדם 

אדם הראשון

אדם וחבירו

אדם ומקום

אהבה

אהבת ד'

אומה 

אור אלוקי

אור התשובה

אור התפילה

אורה אלוקית

אחדות 

אטום 

אידיאל 

איכות 

אכילה

אלוקות

אמונה

אמת

אנושות

ארץ ישראל 

- ב -

בושה 

בחירה חופשית

בטחון

בטחון נפשי

בינה )ספירה(

בעל תשובה

בריאה 

- ג -

גאוה 

גאולה

גבורה 

גבורה עליונה

גדלות 

גוף 

גזל

- ד -

דביקות אלוקית

דומיה

דור

דיבור 

דמיון 

דעת 

דת

- ה -

הויה 

הפכים 

הצלחה

הרהורי תשובה

- ו -

וידוי

- ז -

זדונות 

זיכוי חייבים 

זכויות 

זמן

- ח -

חברה 

חול 

חופש

חוצפה 

חוש מוסרי

חטא 

חטא גופני

חטא הארץ

חיים 

חיים חברתיים

 חכמה 

חכמה )ספירה(

חרות 

חרטה

- ט -

טבע 

טבעיות החיים

רשימת הנושאים הראשיים שבמפתחותינו:
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טוב 

טוב אלוקי

טוב מוסרי

- י -

יאוש

יגון

יום כיפור

יחודים

יחיד

ימים נוראים

יסוד התשובה

יסורים 

יראה 

יראת חטא

יראת יצירה

יראת עונש

ירושלים

ישועת הכלל 

ישראל

- כ -

כאב התשובה

כבוד ד'

כהן גדול

כלל 

כמות 

כנסת ישראל

כפירה 

כתר )ספירה(

- ל -

לבנה

- מ -

מדע 

מוות

מוסר

מוסר כליות

מורשת אבות

מחילה 

מחשבה

מחשבות

מחשבות רוחניות

מחשבות תשובה

מידות 

מידות רעות

מינות 

מכאובים

מנוחה נפשית

מניעות תשובה

מנשה 

מספר

מעשה

מעשי העבר

מעשים

מעשים טובים

מעשים רעים

מצוות 

משוררים

משיח

- נ -

נביאים

נוחם 

נעם ד'

נפש 

נשמה

נשמה עולמית

נשמת האומה

- ס -

סוכות )חג(

סופרים 

ספרות

- ע -

עבודה זרה

עבר 

עגמת נפש

עוונות 

עולם

עולם הבא

עונש

ענוה 

עצבות 

עצלות 

עקבתא דמשיחא

עקשנות 

- פ -

פגם מוסרי

פגמים 

פנימיות התורה
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פסולת רוחנית

- צ -

צבור 

צדיק גמור

צדיקים 

צדק 

צדק מוחלט

צום 

צמאון אלוקי

צער 

צרה

- ק -

קודש

קול ד'

 קוק, הרב

 קרבנות

קריאת שמע

- ר -

ראיה רוחנית

רוח האדם

רוח הקודש

רוח תשובה

רזי תורה

רע

רע עין

רפואה 

רצון 

רצון טוב 

רצון לטוב 

רשע 

רשעה

- ש -

שבטים 

שבת

שירה

שכחה 

שכינה

שכל

שמחה

שמחת החגים

שמש התשובה

שנאה 

שנאת הרע

- ת -

תוכחה תורה

 תחיה 

תלמוד תורה

תלמיד חכם

תפילה 

תשובה
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מפתחות ענינים

_____ א _____

אדם

ג .....................................יג,  אומה-חיבור 

...............................ט, א אופי רוחני, יסודו 

אופי, אי שבירתו .................................ט, ז

33 .......................ג,  ממנו  ריחוק  ד',  אור 

אור עליון, השתרשות ..........................י, ט

ג ............................................טז,  אושר 

אחדות אישיות והויה ..........................ח, ג

א,* ........................טז  מעשיו  על  אחריות 

אמת ...............................................טו, א

בחירה חופשית .............................טז, א, *

ביקורת עצמית .................................טו, א

ו .....................טז,  בתשובה  חדשה  בריאה 

גאולה משיעבוד ...............................טו, ט

גדלות, מקורה ...................................יד, יז

גדלות, תביעות קטנות .......................יב ו,*

33 .......................ג,  תחושה   – רוחני  גועל 

דביקות אלוקית, השגתה .......................י, ד

ג דביקות באלוקים  ...............................יג, 

יג ...........................ח,  רושם חטא  דיבורו, 

דילוג בתשובתו ................................יז, יח

דכאון ............................................יד, כב

הויה, הרמוניה ...................................ח, ד

הויה, יחס אליה ...........................תוספת ט

הצלחתו, רצון לטוב ...........................ט, א

הצלחתו, תלויה בעצמו ........................ט, א

השפעה לחוץ ועצמיותו ......................טז יא

התאמתו לכל ....................................ב, 31

התלבטות איך לתקן ...........................טז, ג

התעלות ..........................................טו, ד

חולשתו .............................................ה, ו

חטא, הרגשתו ...................................ח, טז

חטא, פגם ביכולת ..............................ט, ט

חסרון, תיקונו .................................יד, כט

חשבון נפש ....................................יד, לח

...........................ח, ט חשיבה בהתבודדות 

טבע, להיות צדיק .............................יד, לז

טבע, צורך לתשובה ..........................יד, לז

טוב אלוקי .......................................יג, א

ג ..............................יג,  חיבור  אלוקי  טוב 

יאוש, חיזוק לב .................................ח, טו

ידיעה, פגם בה .................................ט, ט

ימים נוראים, חולשה .............................ט, י

כוחו הרוחני, גילוי .............................ח, ט

כתב יד, רושם חטא ...........................ח, יג

מחשבה, נטיה לסודה .......................יד, לח

מחשבות ארוכות ..............................י, ב, *

................................ט, א מחשבת תשובה 

................................יד, ב פנימית  מלחמה 

מעשה ורוח ......................................יב, יב

מעשי העבר .......................................ו, ה

מעשי, הרגשת חסרונו ........................יד, יב

מעשיו ורצונו ......................................ו, ה

מעשיו, בירורם ..............................טז, א, 2

ג ...............................יא,  ודאות  מציאותו, 

סבל מטהרתו .....................................ט, י

עבירות, טימטומן ................................י, ה

......................................טו, ד עגמת נפש 
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עוונות, הכרתם .................................טו, ז

עוונות, חרדה ..................................ח, טז

עליה ממדרגתו ..................................יג, ח

עצמיותו ושפר לחוץ ........................טז, יא

................................ה, ו עריגתו לשלימות 

...............................ח, יג פניו, רושם החטא 

צער, אי מילוי חובתו ...........................יג, י

צער, גישה לקדושה ...........................טז, ה

צער, מעמידה במעלה אחת ...................טו, ג

צער, פעולת תשובה ............................טז, ז

טז ....................יד,  בחסרונה  צער  קדושה, 

קדושתו בעיני הבריות ........................טו, ה

.............................יד, לח קטנות, נפילה בה 

רוחו, הרמתה ...................................יד, כט

רוחו, יסוריה ......................................ח, ד

רעיון התשובה, שריה בו ....................טו, ט

רצון לטוב .........................................טז, ג

רצון, החלשתו ....................................ט, ז

רצון, חופשו ..................................טז, א, *

רצון, קשר לברואים .............................ט, ג

רצונו ומעשיו ......................................ו, ה

שיבה אל עצמו ...................................טו, י

שינוי פתאומי ....................................ב, 30 

ֵׂשֶכל, מוגבלותו ................................טז, א, *

ֵׂשֶכל, שאיפות .................................יד, לה

שלימות מוסרית .................................ה, ו

שמחה ............................................טו, ט

שמחה על הרגשת מרירות .....................טז, ה

שמחה, פעולת תשובה ........................טז,  ז

........................יד, ד שפלות, סיגול המידה 

תביעות עצמיות ................................טו, ה

תנועות, רושם חטא .............................ח, יג 

תשובה בגיל צעיר .............................טז, ד

תשובה עילאה ותתאה ....................טז יא, *

תשובה, בריה חדשה ...........................יג, יב

תשובה, הסכמה פנימית ........................ה, ב

תשובה, התאמה לתכונתו ......................טז, י

תשובה, פרטיות מעשיו ........................יא, ד

תשובה רוממותו ...............................יב, א

אדם הראשון 

שירתו .....................הקדמה 24 אגרת שע"ח

אדם וחבירו 

הלכות ...........................................יג, ה*

חטאים, חלישות מלתקן ........................ז, ו

עבירות, תשובה .........................ח, יד - י, ו

תיקון, רפיון בו .................................יג, ט

תשובה, עיכובים ................................יז, ב

אדם ומקום 

עבירות, תשובה ...................................י, ו 

אהבה 

תשובה, החזרתה ...............................יב, ד

אהבת ד' 

..........................................יד, לט צדיקים 

...............................ג, 34 תשובה, תוצאתה  

אומה 

יא ...............................יב,  רוחנית  אחדות 

בניינה ............................................טו, יא

ח ........................תוספת  לאומה  בן  חובת 

חטאים  ............................................יא, ו

ז ......................................תוספת  חיבתה  

יחיד, הכללות בה ..............................יא, ג

יחיד, חיבור ......................................יג, ג

ז ......................................תוספת  כבודה 
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מהות שכחתה ....................................טו, י

קשר עמה, החלשתו .............................ד, ז

שיבה לארצה .....................................יז, ב

ז ...............................תוספת  פנימי  שלום 

תוכנה האלוקי, בנייתו ......................טו, יא

תחייתה ...............ד, י - י, יא - יז, א - תוספת ו

תשובה קיום האומה ...........................יב, יא  

אור אלוקי 

התפשטותו בעולם .............................יג, ב

מחיצת העוונות ..................................ז, ה

רשע, מסך לו ...................................טז, יב

אור התשובה 

אוצרות חיים .......................................ד, י

...........................................טו, ז בהירות 

י ............................................ד,  חידושו 

רוח קודש .........................................ט, א

אור התפילה 

.................................טו, ח מתוך עיכובים 

אורה אלוקית 

כנסת ישראל, התאמה .........................ה, ח

אחדות 

אישיות והויה ......................................ח, ג

הארה בתשובה ..................................יב, ה

מוסר ומעשים ....................................יב, ח

עולם ..............................................יב, ח

אטום  

גאז, יחס ...........................................יב, ו

אידיאל 

דרך התגלותו בולם ............................יב, יב

...............................ו, ז התגלותו המעשית 

מעשים ............................................יב, ו

צבור, מעשיו ...................................יב, יב

איכות 

כמות, יחס ......................................יב, יב

יב ...........................................יב,  מעשה 

אכילה 

...................................יד, ט גסה, תשובה 

ח ...........................................יד,  תיקונה 

..................................יד, י תשובה אחריה 

אלוקות 

שיבה אליה .......................................ד, ב

שלימותה, לשער בה ..........................טו, ט

אמונה 

תפילה, חסרונה ...............................יד, כב

אמת 

ביטוי מנוגד לה ..................................טו, א

הרגשתה ...........................................טו, א

יסוד התשובה ...................................טו, א

 אנושות 

י .................................טו,  שכחתה  מהות 

עבודה זרה, פליטתה ..........................יב, י

פחד ...............................................טז, ב

רצון, עילויו ......................................טו, ב

י ...............................טו,  עצמה  אל  שיבה 

תאוות, מילואן ..................................טו, ב

...................................י, ה תרבות, יסודה 

ארץ ישראל 

.............................יז, ב אומה, שיבה אליה 
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שיבה אליה .................................תוספת ז

_____ ב _____

כד ...............................יד,  תשובה  בושה 

בחירה חופשית 

א,*  .................טז,  מעשיו  על  אדם  אחריות 

אי בחירה .....................................טז, א,*

נפש, חולשתה ...................................ט, ט

בטחון 

ב .....................................טז,  ממנו  שלוה 

בטחון נפשי 

................................ה, ו מחשבת התשובה 

בינה )ספירה( 

אורה ..............................................יא, א

בעל תשובה 

דרכים עליונים ................................יד, לז

ח .....................טו,  מעכבים  על  התגברות 

...............................................ט, א זרעו 

א .....................................ז,  אלוקי  נועם 

עוז החיים, המשכתו ..............................ט, ג

ב ..............................................טז,  פחד 

צדיק גמור ............................ו, א, *- יד, לו

ח .............................טו,  צדיקים, מקומם 

...............................ט, א רצון טוב, ביאורו  

שאינו ראוי להתקבל .........................טו, ח

בריאה  

ז ...............................ו,  לקדמותה  שיבתה 

_____ ג _____

..................................טו, ה גאוה  זיקוקה 

גאולה 

חידוש בתשובה ........הקדמה 24 אגרת שע"ח

מפתח לה ...................................תוספת ח

נשמה ................................................ז, ה

עם נגעים ................הקדמה 24 אגרת שע"ח

פליאה ..............................................יז, ג

רזי תורה ..........................................ד, ט

תשובה .................................י, יא - טו, ט

..........................תוספת ז תשובה, המפתח 

תשובה, התאמתה ........הקדמה 24 אגרת שע"ח

תשובת הכלל ..............הקדמה 24 אגרת שע"ח

גבורה 

בכשלון הרוח .....................................יג, ח

נועם, חשיפתו ...................................טז, ו

ענוה, החדרתה ..................................טו, ה

רע, התגברותו ..................................יד, יט

תשובה ............................................יב, ב

תשובה ............................................טז,  ד

תשובה, גילויה .....................................יז, ו

גבורה עליונה 

נעם מתוך מרירות .............................טז, ו

גדלות 

יז ...........................................יד,  מקורה  

קטנות, השפעה עליה ........................יד, יד

תביעות קטנות ................................יב, ו *

גוף 

חלישותו, גרימת פגמים .....................יד, יג
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כח חסרונו .......................................יד, כ

פסולת, פליטתה ................................ה, א

ז ...................................ו,  רוחניות, מסגר 

גזל 

תשובה, עיכוב ..................................ח, יד 

_____ ד _____

דביקות אלוקית 

אושר .................................................י, ד

דביקות באומה, דרך לה .......................יג, ג

..............................................י, ד מוכנות 

ענוה .................................................י, ד

דומיה  

אורות, חשיפתם ממקורה .......................ח, ח

דור 

עוורון מוסרי ......................................ו, ד

עולם, השלמתו ..................................ט, ב

דיבור 

חטא, רישומו .....................................ח, יג

..........................................יד, לב תשובה 

דמיון 

ב .............................................י,  טהרתו 

דעת 

אורה ..........................................טז, יא, *

חטא, סתימתה ....................................י, ח

עבירות, טמטומה ..................................י, ה

רע, עקירתו .....................................יד, לה

דת 

יחס אליה ...................................תוספת ח

_____ ה _____

הויה  אדם ורצונו ................................ו, ה

אחדותה ............................................ח, ז

לחשיה  ......................................תוספת ט

מוגבלות, התגברות .............................ו, א

ח .......................יב,  הרצוני  מרכזה  מוסר, 

.............................................ח, ג רע עין 

רצון לטוב ........................................ט, ח

שיבה אל עצמה ..................................טו, י

הפכים  

בנושא אחד ...................................טז, א, *

הצלחה 

תלויה באדם ......................................ט, א 

הרהורי תשובה 

הכרח תיקון מעשי ...........................יד, יד

הפיכה לטובה ..................................יד, טו

השפעתם ...........................................ז, ו

רצון .................................................ז, ד

שמיעת קול ד' ....................................ז, ג

ו ......................................ז,  כוחם  תיקון, 

_____ ו _____

וידוי תשובה ................................טז, א, *
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_____ ז _____

זדונות זכויות, נהפכת אל .................הקדמה 

23 אגרת שע"ח - א, 29 - ט, ה - ט, ז - ט, ח - 

יא, א - יא, ו - יב, ה - יד, לה

זיכוי חייבים 

צדיקים  .............................................ח, ה

זכויות 

זדונות, נהפכים לזכויות ..............הקדמה 23 

אגרת שע"ח - א 29 - ט, ה - ט, ז - ט, ח - יא, א

יא, ו - יב, ה - יד, לה

זמן  

מאיר בתכונתו ..........................הקדמה  24

_____ ח _____

חברה יחיד, הערכה אליו .....................טו, ה

חול 

קודש, גילוי מתוכו .............................יז, ג

תענוגות, תשובה עליהם .......................יד, ה

חופש 

פחד ממנו .......................................טז, ב

חוצפה  

י ................................ד,  עקבתא דמשיחא 

חוש מוסרי 

תביעת צדק .......................................ה, ו

חטא 

אחדות אישיות .....................................ח, ג

אחדות הויה, הפרתה ..........................ט, ו

איחור תשובתו .................................יד, לב

אפשרותו  ..........................................ה, ו

בושה בו ........................................יד, כד

הארה רוחנית, מניעתה .........................יב, ג

ב ..........................................ה,  העברתו 

הרגשתו............................................טו, ו

............................................יא, ו זיקוקו  

חזרה עליו.......................................יד, לב

ו ..............................ט,  הארתה  חכמה, 

יג ....................................ח,  בנפש  חרדה 

יג ..........................ח,  באדם  רושם  חרדה, 

ו ממנו........................................יא,  טוב 

ידיעה, פגם בה ...................................ט, ט

ג ............................................ו,  יראתו  

ג .......................................י,  דעת  ישוב 

............................................ג, 32 משאו  

עבדות לאדם .....................................ח, א

עזיבתו ........................................תוספת ה

......................................יד, ו -  יד, ז עצבות 

ט ...........................ט,  הנפש  ביכולת  פגם 

פרטי הויה ........................................יב,  ט

צדיקים, זיקוקו ..................................יא,  ו

צער ..................................................ח, ג

צערו ..............................................יג, יא

רוח, הכבדתה ..............................תוספת א

רושם באדם .....................................ח, יג

שמחה בזכרונו .....................................ז, ו

שנאה, גרימתה ...................................יב, ד

תשובה, בעת החטא ............................ו, ב

.................................ו, ב  תשובה, קדימתה  

חטא גופני  

הנהגה רעה מביאה מחלה  .....................א, 27
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חטא הארץ 

ז ...............יד,  לפועל  הוצאה  האדם,  חטא 

ז ..........................................ו,  משמעותו 

...........................................טז,  ב פחדה 

חיים  

...................................יב, ח* התפשטותם 

טבעיותם, ביטול .................................ה, ו, *

..................................ט, ט טוב, הכרעתם 

מגמה בהם .........................................ו, ז

שלימותם ........................................ה,  ו*

תיקונם ...........................................ה, ו*

חיים חברתיים 

ג ...........................................ד,  שכלולם 

חכמה 

יראה, קשר .....................................יד, לד

סתימת הארתה ...................................ט, ו

חכמה )ספירה( 

אורה ..............................................יא, א

חרות  

עבדות החטא ....................................ח, א

חרטה  

אושר אדם .......................................טז, ג

............................................טו,  ג טבעית  

_____ ט _____

טבע  חוסר הבחנתו .............................ה, ו *

קדושת היהדות, עקירתו .....................יז, ד

טבעיות החיים 

ו ............................................ה,  ביטולם 

טוב 

בנייתו מתוך החטא .............................יא, ו

ברע, חיזוקו ........................................ט, ה

............................................ט, ט הכרתו 

הפיכתו לרע .....................................יב, יב

מדרגות, קישור ...............................יד, טו 

טוב אלוקי 

התגלותו באמיתתו ..............................ט, ב

טוב מוסרי 

התגשמות הצדק המוחלט ........................ד, ז

_____ י _____

יאוש מרדות פנימית ..........................ח, טו

יגון 

................................ח, י משוררים, כתיבה 

ו ..................................יז,  הפיכתו  שירה, 

יום כיפור 

וידוי...........................................תוספת ה

יחודים 

נושאי התיקון ....................................ד, א

יחיד  

חובתו לאומה ...............................תוספת ח

חטאת צבור .......................................יב, ג

....................ז, ה* עוונות היחיד ושל הכלל 

מפתחות ל”אורות התשובה"
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עולם, היחיד מחילה עבורו ...................ג, 34

צבור, צערו ......................................יג, ד

ימים נוראים 

נפש חולשה ........................................ט, י

יסוד התשובה אמת הרגשתה ...............טו, א

ב ................................טו,  התעלות הרצון 

זכרון חטא .........................................ז, ז

חפץ האדם לשלימות  ............................ה, ו

..........................טז, א "חשבונו של עולם" 

...................................יג, ט2 תיקון להבא 

יסורים 

מוסר העדרו .........................................ח, ז

מירוק ...............................................ח, ב

קבלתם מאהבה ..................................ח, ב

יראה 

חכמה קשר ......................................יד, לד

צדיקים ..........................................יד, לט

יראת חטא 

טבע אנושי .........................................ו, ג

טבע ישראלי .........................................ו, ג

ישראל חזרתה .....................................ו, ג

יראת יצירה 

מניעת צער .........................................יג, י

יראת עונש 

הרהורי תשובה .................................יד, יד

ירושלים 

אומה, השתוקקותה .............................י, יא

מקום שמחה .....................................טז, א

ישועת הכלל 

תשוקתה ...........................................ד, ה

ישראל 

אגד רוחני ........................................יב, יא

אחדות, מוסר, מעשים ........................יב, ח

ארצם, שיבה אליה ........................תוספת ז

בטחון בתשובתם .................................ו, ב

דעתם, גילויה ......................................ט, ג

דקדוקי תורה ......................................ו, ג

הויה, יחס אליה ............................תוספת ט

חטאים ............................................יא, ו

חיים טבעים ........................................ו, ג

חכמתם, ספרות .................................טו, יב

טבע נשמתי ......................................יד, כו

טבע, עקירתו ....................................יז, ד

טוב אלוקי, לבוש ...............................יג, ב

יחיד, חיבור לאומה ..............................יג,  ג

יראת חטא .........................................ו, ג

ישועתם ............................................ד, י

לאומיות, דביקות ...............................יג, א

מינות, גניבה .....................................יב, י

מכשירים לאומיים .................................ו, ג

מלכות בנייתה ..................................יב, יב

מעשים, מדריגתם ..............................יב, יב

מצוות מרידה בהן ................................ו, ד

משורר התחיה ...................................יז, ה

נפילתם, התאמת תשובה ...הקדמה 24 אגרת שע"ח

ספרות, ממקור חכמתו .........................טו, יב

ספרותם, מקורה .................................טו, יב

שיבה לארצם .....................................יז, ב

שיבה לד' ........................................טו, יא

תחיתו ........................................תוספת,  ו
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תכונתם ...........................................יג, א

תשובה .............................................יז, ב

תשובתם ..........................................יז, א

_____ כ _____

כאב התשובה מעמד החיים הרוחניים .......ח, ח

כבוד ד' 

תמצית התשובה .................................ד, ח

תשובה אליו .......................................ד, ח

כהן גדול 

.............................יד, לג קידוש ידיו ורגליו 

כלל 

איכות מעשיו ....................................יב, יב

חטא ..............................................יב, ט

פרטים, דמיון ...................................יא, ד

קשר לפרטים ......................................ד, י

כמות 

מעשה ............................................יב, יב

כנסת ישראל 

אורה אלוקית ....................................ה, ח

השפעת תשובה ..................................ה, ח

ראשונה לתשובה ...............................ה, ח

רוח קודש בפעולותיה ..........................יז, ג

כפירה  

מורשת אבות ....................................ד, ט

כתר )ספירה( 

אורו ...............................................יא, א

_____ ל _____

לבנה 

פחדה ִמַּתַחרּות ..................................טז, ב

_____ מ _____

מדע 

עמלו, עדינות הרצון ...........................טו, ב

תפקידו ...........................................טו, ב

מוות 

יראתו .............................................יא, ג

מוסר 

אחדות הויה ......................................ח, ז

התאמה לאדם .................................יד, טו

ז .................................ח,  בהעדרו  יסורים 

טו ..................................ח,  יאוש  מרדות, 

נשמה .............................................יב, ט

...............................................ו, ד עוורו 

ז .............................................יב,  עולם 

צעקה פנימית ...................................יג, ח

רצון היש .........................................יב, ח

שבירתו ............................................ט, ח

שפלות, עיכוב לספרות ......................טו, יב

מוסר כליות 

אמיתתו ..........................................א, 28

נובע מטבע ישר בנפש ........................א, 28

תשובה טבעית נפשית .........................א, 28

מורשת אבות 

התנגדות לה .......................................י, ה

מפתחות ל”אורות התשובה"
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עזיבתה .............................................ד, ח

עלבונה .............................................ד, ט

מחילה 

פרטית וכללית ....................................ד, ה

מחשבה  

בעל מחשבה, תשובתו ........................טז, י

יסוד המעשה ......................................יא, ה

יא ............................טז,  ַּכמּות  בה,  עיסוק 

קדושה, סגולת הקרבנות ....................יד, לח

תשובה ...........................................ח, טז

תשובה מעשית, השפעתה .........................י, ז

תשובתה .........................................טז, ח

מחשבות 

הופעה מעשית עליה ..........................יב, יב

התגשמות ........................................יב, יב

קטנות, העלאתן ................................יד,  א

מחשבות רוחניות 

עוונות ...............................................י, ז

תשובה ............................................י, ב *

תשובה מאהבה ................................י, ב 2

תשובה לבהירות השגתן .........................י, ו

מחשבות תשובה 

צדיקים .............................................ח, ו

מידות  

טהרתן, פנימיות התורה .........................י, א

מידות רעות 

עונש ............................................יד, כה

מינות  

מעשים, אי תיקונם .............................יב, י

קדושה ניצוץ גנוב ................................יב, י

מכאובים  

אדם, ניתוק מההויה ...........................ח, ד

יראת העונש .....................................ח, ב

ניתוק חלקים רעים ..............................ח, א

מנוחה נפשית 

מחשבת תשובה ..................................ה, ו

מניעות תשובה 

ט ..............................יג,  לחבירו  אדם  בין 

התגברות ..........................יד, ג - יד, ד - טו, ז

רוחניות וגשמיות .............................יג, ט*

תשובה עליהם .................................טו,  ח

מנשה  

ח ........................................טו,  תשובתו 

מספר  

תיאוריה מעל ערכיו ............................טז, א

מעשה  

גילום מחשבה ..................................יב, יב

מעשי העבר 

השפעת הרצון ...................................ו, ה

מעשים 

אחריות עליהם ...............................טז, א*

אידיאל, יחס .....................................יב, ו

בירורם .........................................טז, א2

ה ...................................ו,  צביון  הטבעת 

היתר, תשובה ..................................יד, ה

השפעתם בנשמה .................................ו, ו

התאמתם להכרה הרוחנית ....................יג, ו
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...........................................יב, ט טהורים 

ו ...........................................טו,  יישורם 

ה ...........................................יא,  יסודם 

.............................טז, א * מסירתם לגבוה 

ו ..........................תוספת  סיבוכים  נשמה, 

פעולתם בעולם ....................................ו, ו

ריחוקם מהמקור ...............................יב, ח*

שכרם ...............................................יא, ו

ו* ................................יב,  תיקון הפרטים 

.............................................יב, ז תיקונם 

................................יב, י תיקונם רשלנות 

תיקונם, שאיפות שכליות ..................יד, לה

מעשים טובים 

בחירה חופשית ...............................טז, א*

ו ..........................................ו,  השפעתם 

ד ................................י,  למעלה  פעולתם 

מעשים רעים 

בחירה חופשית ................................טז, א*

השפעתם ............................................ו, ו

מסך להשגות .......................................י, י

מצוות  

ט .................................ד,  לציבור  הסברן 

......................................ד, ח - ו, ד עזבתן 

משוררים 

משורר התשובה  ..................יז, ה - תוספת ד

...........................ח, י צער תשובה, כתיבה 

משיח 

אורו ..................................................ד, י

צדיקים, החזרתם בתשובה ..................טז, יב

רז אורו ............................................טו, י

_____ נ _____

נביאים 

רוח הקודש ......................................יא,  ב

נוחם  

תשובה ..............................................ח, ו

נעם ד' 

השגה ..............................................טו, ו

נפש 

ביקורת עצמית .................................טו, א

הרגשה בעת תשובה ..........................ג, 32

.............................................ט, ט זיכוכה  

חולשתה .................הקדמה 24 אגרת שע"ח

חטא, עושק ........................................ג 32

חרדה מתשובה ...................................יז, ו

חרדה, חטא .......................................ח, יג

ימים נוראים, חולשה .............................ט, י

כוחה הרוחני, גילוי .............................ח, ט

לבושה בדרגת תשובה ........................טו, ט

מנוחה, חסרונה ............................תוספת א

.............................................ה, ו מנוחת  

עגמת נפש .......................................טו, ד

צמאון .............................................ג, 33

טז ...............................יד,  ֵמִצְמצּוָמּה  צער 

רעה מיסודה ......................................ח, ג

תשובה, בריאותה ...............................ה, א

תשובה, פעולה מנוגדת .........................טז, ז

נשמה 

אור תשובה, מניעתו ...........................ח, יב

אחדות עם ההויה  ................................ט, ו

גוף, עזיבתו .....................................יד, ב

מפתחות ל”אורות התשובה"
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גילויה, הרגשת חטא ..........................ח, טז

ִהָטֲהרּות ..........................................ח, יא

י ...................ד,  הכרת קשר הכלל לפרטים 

הלכות מעשיות, חיזוקן ........................יג, ה*

......................הקדמה 23 אגרת שע"ח זריזות 

טבע ישראלי ...................................יד, כו

טהרתה .......................................תוספת ו

ישראל, תחייתה ...........................תוספת ו

...............................טו, י מהות, שכחתה 

מהותה, זרע בעלי תשובה .....................ט, א

ז ...............................ח,  מכאוב, הרגשתו 

מעשים, השפעתם .................................ו, ו

ה ...................................יג,  ביטולו  ספק, 

ב .....................................תוספת  עלבונה 

ענוה, החדרתה ..................................טו, ה

.........................................יב, ט ערייגתה 

...........................................ד, ט צמאונה 

ה ........................טז,  לקדושה  גישה  צער, 

צער, חוסר הרגשתו ...........................טו, ג

צער, מעמידה במעלה אחת ....................טו, ג

קרעים, איחויים .................................ח, ז

שיבה לאיתנה ...................................ח, יא

שמחה ..............................................י, ד

שמחה טבעית ...................................ח, יב

תשובה מעשית, נחיצותה ......................יב, ו

תשובה, הארתה .........הקדמה 23 אגרת שע"ח

............................טז, ה* תשובה, שריה בה 

נשמה עולמית 

מכאובה ...........................................ד, א

שאיפתה לתיקון .................................ד, א

נשמת האומה 

ה .....................ד,  הגנוזה  לתכונה  התעלות 

פסגתה ..............................................ד, ו

פסגתה, המגמה הכללית .........................ד, ו

קשר עמה, החלשתו ................................ד, ז

ו ......................................תוספת  תחיתה 

_____ ס _____

סוכות )חג( 

י ............................................ט,  שמחתו 

סופרים 

יב .........................................טו,  תיקונם 

ספרות 

אור תשובה ......................................י, יא

חיצונית, תשובה .................................יז, ג

עיסוקה בתשובה ........הקדמה 23 אגרת שע"ח

עתידית, קדימת דעת .............................י, יא

פריחתה, עיכוב ................................טו, יב

תחיתה ...............................................ד, י

תיקון הסופרים .................................טו, יב

ה ..........................יז,  רגשות  גילוי  תשובה 

_____ ע  _____

עבודה זרה 

ב .........................................טו,  אנושות 

זימה, גרימתה ....................................יב, י

י ...........................יב,  תיקונם  אי  מעשים, 

רצח, גרימתו .....................................יב, י

שפיכות דמים ...................................טו, ב

עבר 

חיבורו לעתיד .....................................ז, ב 
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עגמת נפש 

ד ......................................טו,  סיבה  ללא 

עוונות 

ו ...............................ז,  לחבירו  אדם  בין 

ו .................................ז,  למקום  אדם  בין 

ט ........................................טו,  בליטתם 

כב .............................יד,  מחילה  דכאון, 

דעת, טימטומה ..................................י, ה

הכרתם  ...........................................טו, ז

ה* ..............................ז,  עליהם  התגברות 

טימטום הלב .......................................י, ו

יגון .................................................ח, יא

יחיד וכלל  ........................................ז, ה*

יסורים, הפיכה לעדן ..............................ז, א

מחיצה ..........................................יד, א*

ה ..........................ז,  האלוקי  לאור  מחיצה 

מחיצה להשגות .................................ז, ה*

עצבות, ביטול תורה ...........................יד, טו

.......................................טז, ב פחד מהם 

רצון, עיכובו .....................................ח, יד

תיקון חלקי ........................................ז, ו

עולם 

...................................יב, א אדם, הרמתו 

אור ד' ...............................................ז, ז

אחדותי  ............................................ח, ז

בראתו ............................................יא, ד

השלמתו בדורות .................................ט, ב

התפתחותו ........................................ה, ג

חידושו .............................................ד, י

ד .........................................יא,  ירידותיו 

ד .....................................יא,  מהלכו  יש, 

מבט רחב, ע"י תשובה ........................ט, ב

נשמתו, הופעתה ................................טו, י

סקירתו, דעת תשובה ...........................ד, ד

צדיקים זיכוך ...................................טז, יב

רע תפיסתו .......................................ט, ב

רשע, מסך לאור ...............................טז, יב

.....................ה, ז תחיתו, מגבורת התשובה 

תשובה, קדימתה ..................ה, ו* - ו, ב - יב, ז

תשובה, רפואתו ..................................ט, ג

עולם הבא 

פחד ממנו .......................................טז, ב

עונש  

ויתור, פתח לאכזריות .........................יב, י

ענוה 

דביקות אלוקית ..................................י, ד

שמירתה ..........................................טו, ה

עצבות 

אור תשובה, מניעתו ............................ח, יב

אנשים רוחניים .................................יד, יב

ביטול תורה ....................................יד, טו

זהירות ממנה ...................................ח, יב

מחלה ממארת ..................................ח, יב

מקורה .......................................יד, ו - יד, ז

מרירות תשובה ..................................ח, יב

יא ...........................................יד,  ריחוק 

ריחוק מאידיאל ...............................יד, כא

רשעים .............................................ח, ד

עצלות 

חטא הארץ ..........................................ו, ז

עקבתא דמשיחא 

....................................ד, ח אור התשובה 
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חוצפה ...............................................ד, י

עקשנות 

חירות התשובה ..................................ה, ה

מניעת תשובה ....................................ה, ה

_____ פ _____

פגם מוסרי 

ב ..........................................יג,  הבדלות 

נסיגה מהדת .......................................ו, ד

......................................ד, ז קשר לאומה 

תיקונו ..............................................ד, ז

פגמים 

גוף, חלישותו ...................................יד, יג

תיקונם ואי תיקונם ...............................ח, ו

פנימיות התורה 

הסברה ............................................ד, ט

התנכרות לה .....................................ד, ט

ישוב דעת ...........................................י, ג

תיקון עולם .......................................ד, ט

ְּתָנֵאי לימודה .....................................י, א

ט ............................................י,  תשובה 

פסולת רוחנית 

פליטתה ............................................ה, א

_____ צ _____

צבור 

יחיד, סבלו מחטאיו ............................יב, ג

צער, השתתפות היחיד .......................יג, ד

צדיק גמור 

 בעל תשובה ....................................ו, א*

צדיקים 

בעלי תשובה .....................................טו, ח

דביקות ..........................................יד, לט

א .....................יד,  לגדלות  קטנות  העלאת 

השתוקקות לתשובת הכל ....................ח, ה

זיכוי חייבים ......................................ח, ה

זיכוך העולם ....................................טז, יב

זמן, תוכן מלא .................................יד, לט

ו* .............................................ה,  חטא 

חטא הארץ, תשובה ...........................יד, ז

חטאי צבור ........................................יב, ג

חטאם, זיקוקו ...................................יא, ו

מעיקרא ..........................................יד, לז

מעשי ההמון, עילוים ..........................יב, יב

משיח, החזרתם בתשובה ....................טז, יב

עליונים, הבנת העולם ......................טז, יב

עצות, חידושם ...................................ח, ו

צער ממיעוט דביקות  ...........................ח, ה

קדושה, הארתה ..................................ח, ו

רשעים, הוצאתם משאול ....................טז, יב

רשעים, ְּפִנָיה אליהם ...........................ח, ד

שאיפה להיות  ..................................יד, לו

תשובתם ...........................................ח, ו

צדק 

תביעתו ............................................ה, ו

צדק מוחלט 

נשמת כנסת ישראל .............................ד, ז

רצון אליו ........................................יג, ה*
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צום  

ז  ..................................יג,  החומר  התשת 

צמאון אלוקי 

ג ...............................................יב,  כליו 

צער 

ג ..............................ח,  יושר אלוקי, ניגוד  

ממיעוט דבקות  ..............................ח, ה

מעמד חייו ........................................ח, ח

ג .....................טו,  במקום  עמידתה  נשמה, 

ה ..............................טז,  עונג, התהפכותו 

ט ...................................ח,  גילוים  פגמים 

..........................טז, ה קדושה, גישה אליה 

יד ..........................ח,  חסרונו  לטוב,  רצון 

צרה 

לא ....................................יד,  בה  עמידה 

תורה, התרשלות .............................יד, לא

_____ ק _____

קודש  

לג ...............................יד,  מטומאה  הגנה 

הקבעות בו ........................................ד, ב

חול, גילוי מתוכו .................................יז, ג

קול ד' 

הרהורי תשובה ...................................ז, ג

קוק, הרב 

25 ....................הקדמה  כתיבתו על תשובה 

25 ........................הקדמה  עיסוקו בתשובה 

קרבנות  

מחשבה סגולתם ..............................יד, לח

קריאת שמע 

א .........................טו,  אמת  חכם,  תלמיד   

_____ ר _____

ראיה רוחנית 

חציצה .............................................ה, ב

רוח האדם 

יסוריו ..............................................ח, ד

רוח הקודש 

אור תשובה בקביעות ..........................ט, א

33 ...........................ג,  פשע  מחית  בשורת 

כללי ...............................................יא, ב

כנסת ישראל ......................................יז, ג

פירוט תיקוני התשובה .........................ד, ג

תיקוני תשובה ...................................ד, ג

רוח תשובה 

צביון העולם .....................................ה, ד

רזי תורה 

..................................ד, ט  התנכרות להם 

ט .....................................ד,  עולם  תיקון 

רע  

ביעורו ...........................................טז, א2

בירור המעשה .................................טז, א*

הגדרתו  ............................................ט, ה

הכרת עומקו .....................................ט, ט 

התעוררות עם התשובה .....................יד, יט

התשתו ע"י צום .................................יג, ז

יסודו  ..............................................ה, א
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מסך לאור .......................................טז, יב

מציאותו  .........................................יב, ה

.............................................ז, א שנאתו 

רע עין 

לעגו להויה ........................................ח, ג

נפש רעה ...........................................ח, ג

רפואה  

י .................................ט,  החלשה בטיפול 

א ............................ח,  אברים  ניתוק  כאב 

ג ............................................ט,  לעולם 

תשובה גופנית ..................................א, 27

רצון 

גזל, עיכוב עילויו ...............................ח, יד

גילויו ...............................................ט, ו

גס השארתו .....................................טו, ב

החלשתו ...........................................ט, ז

..................................ז, ד הרהורי תשובה 

התעלותו ...................הקדמה 23 אגרת שע"ח

התרוממותו, שכל ..............................יד, כז

ז ...........................................יג,  חולשתו 

חופשו ..................................ח, ד – טז, א*

חטא, חלישותו ..................................ט, ט

חכמה, התפתחותה ............................ח, יד

טוב, אושר .......................................טז, ג

ידיעת הטוב .....................................ט, ט

ג .............................................טז,  לטוב 

..........................................יז, ב לתשובה 

......................................ו, ה מעשי העבר 

עוונות, פגימה ....................................י, ח

ג .......................ט,  העולם  וסידור  עוצמתו 

ב ...........................טו,  המדע  ע"י  עידונו, 

ב .................................טו,  הזנחה  עילויו, 

עילויו, תיקון מעשים ...........................יב, ז

ז ............................................יג,  עלייתו 

פנימיות תורה ....................................י, ח

פעולתו ...........................................יב, א

צער חסרונו .....................................ח, יד

רפיונו .............................................ט, ד

כ .......................יד,  גוף  כח  חסרון  רפיונו, 

שכלולו  ............................................ח, ה

תשובה .............................................ו, א

............................ט, ז תשובה, אי שבירתו 

תשובה, צימצומו ................................ט, י

רצון טוב 

בעל תשובה, ביאור תוכן ....................ט, א

הוא הכל ..........................................ט, א

חסרונו ............................................ח, יד

כשרונות בעולם, גילויו .........................ט, א

........................ט, א לטוב  מהפך המציאות 

רצון לטוב 

הויה, הטבעתו ....................................ט, ח

פעולה תמידית ...................................ו, א

קדימותו ..........................................ו, א*

רשע 

מעשיו הטובים ...................................יא, ו

עולמי ..............................................יא, ו

צדיקים, ציעורם ...............................טז, יב

רשעה 

הפרת הרמונית האדם .........................ח, ד

מסך לאור ......................................טז, יב

רוגז .................................................ח, ד
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_____ ש _____

שבטים  

חטאם .............................................יא, ו

שבת  

תשובה, אחריה ..................................יד, לג

תשובה, לפניה ..................................יד, לג

שירה  

מקורה, סתימתו .................................ח, ח

שכחה 

מהות הנשמה ....................................טו, י

שכינה  

המלכתה .........................................יד, ל

צערה ...............................................ח, ה

שכל 

בהירותו ..........................................יד, כז

שמחה  

טבעית ............................................ח, יב

יראה, הפרתה ..........הקדמה 23 אגרת שע"ח 

ירושלים .........................................טז, א

מקורה ............................................טו, ו

ד ....................י,  אלוקית  בדביקות  נשמה, 

ה .........................טז,  מרירות  הרגשת  על 

קרבת ד' ..........................................ג, 32

..............................יד, יא תשובה, מעלתה 

תשובה, פעולתה ..................................טז, ז

שמחת החגים 

רצון, חיזוקו .......................................ט, י

שמש התשובה 

א .................................ד,  לעולם  הארתה 

שנאה 

ד .............................................יב,  חטא 

שנאת הרע 

א ...............................ז,  התשובה  תולדת 

_____ ת _____

תוכחה 

תשובה אמונית .................................א, 28

תורה  

אחדות מוסר ומעשים ........................יב, ח

ביטולה, עצבות ...............................יד, טו

בעל תורה, תשובתו ...........................טז, י

דיני ממונות, חיבה ............................יג, ה*

דיני ממונות, תשובה .............................יג, ה

דקדוקיה ...........................................ו, ג

השגות ...............................................י, י

יסוד תשובה עליונה ............................טו, ו

לימוד, חוסר יכולת ..........................יד, כב

ח ............................................ז,  לימודה 

מוסר, אי התאמה .............................יד, טו

.............................ו, ד מצוות, מרידה בהן 

מתיקות, חסרונה .............................יד, כו

......................................י, ה ניתוק ממנה 

פנימיותה ..................................י, ג - י, ט

פנימיותה, תיקון עולם .........................ד, ט

פנימיותה, תנאי לימוד ...........................י, א

פנימיותה, תשובה .......................י, א - י, ח
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קיום תלמודו .....................................ח, ב

רפיון, עמידה בצרה ..........................יד, לא

תשובה, חידש לאמיתתה   ..הקדמה 23 אגרת שע"ח

תחיה 

משורר התחיה ...................................יז, ה

תשובה, בנין האומה ..........................טו, יא

תלמוד תורה 

ג .............................................ו,  בציבור 

הפריה ..........................................יד, כח 

יראת חטא, חזרתה ..............................ו, ג

ג ....................................ו,  עיתים  קביעת 

תשובה לפניו ...................................יד, כו

תלמיד חכם 

אמת, קריאת שמע ............................טו, א

תפילה 

אמונה, מיעוט בה ............................יד, כב

השגה עליונה .....................................י, יא

מעכבים, הסרתם ................................טו, ח

מקורה, סתימתו .................................ח, ח

תפילות נידחות ................................טו, ח

ד ....................יד,  לפועל  הוצאתה  תשובה, 

תשובה, יציאתה לפועל .........................י, י

תשובה 

י  ......................טז,  לתכונתו  התאמה  אדם, 

.................................יב, א אדם, רוממותו 

אומה, בניינה ..................................טו, יא

אומה, התקשרות בנשמתה .....................ד, ז

ז ..............................ט,  שבירתו  אי  אופי, 

אור אידיאלי, קירבה ........................יד, כא

ז ............................ז,  עולם  מתקן  ד'  אור 

אור התשובה ....................................טו, ז

אושר ..............................................טז, ג

אושרה ............................................יג, יא

אי הנחתה .......................................טו, ח

לב ..............................יד,  בעשיתה  איחור 

ח ...........................................יד,  אכילה 

אכילה גסה ......................................יד, ט

אכילה, אחריה ...................................יד, י

אמונה בה ..........................................ז, ו

א .............................................טו,  אמת 

אנוס, מזגו ........................................יד, יג

בגיל צעיר .......................................טז, ד

בושה, כפרה ....................................יד, כד

בזמן החטא ........................................ו, ב

..............................טז, א* בחירה חופשית 

בטחון ..............................................ח, יג

בטחון בה ........הקדמה 23 אגרת שע"ח - ו, ב

ו .................................ז,  בין אדם לחבירו 

בינה ...............................ט, ט - י, ג - יא, א

בכוח ................................................ז, ה

בעל מחשבה .....................................טז, י

לו ...................................יד,  בעל תשובה 

א ..................................ה,  הנפש  בריאות 

....................................יג, יב בריה חדשה 

ה .................................ז,  לנשמה  גאולה 

גאולה פרטית וכללית .........................טו, ט

............................................טז, ד גבורה 

ז ...........................................ה,  גבורתה 

.................................יד, יז גדלות מדריגה 

..................................יד, יג גוף, חלישותו 

כ ..............................יד,  כוחו  חסרון  גוף, 

................................................ח, יד גזל 

.................................יב, ח דחיפה פנימית 

דילוג מדריגות .................................יד, יח
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דכאון, מחילה .................................יד, כב

דכאות הנפש ...........................ג, 32 - ז, א

שע"ח אגרת   23 .......הקדמה  בנשמה  הארתה 

הגדרת טוב ורע ................................ט, ה

ח ........................................תוספת  הדור 

ַהְדָרָגה .............................................יד, יז

ַהְדָרָגה, דקדוק בה ............................יז, יז, *

24 .......................הקדמה  מפורטת  הדרכה 

הופעתה בפתאומיות ...........................ב, 30

הכרת הדת .................................תוספת ח

הנעמת החיים ....................................טז, ו

הסכמה לבצעה ...................................ז, ו

הסכמה לעשייתה .................................י, ו

הפיכת חטאים לזכויות ......................א, 29

הרגשה כללית ...................................ג, 33

הרהורים ..................................ז, ג - יד, יד

..................................י, ב השגות עליונות 

השכלה עליונה ....................................י, ו

התלבטות איך לתקן ..........................טז, ג

וידוי ...............................טז, א* - תוספת ה

זמן תשובה לפני הלימוד .......................יד, כז

חובתה ............................................יב, ו*

חול, תענוגותיו ...................................יד, ה

חולשה, גרימתה .................................ט, י

חטא, סילוק רושמו ............................ח, יג

חיבת הדת ..................................תוספת ח

חידוש בה לאמת התורה  ....הקדמה 24 אגרת שע"ח

חידוש החיים ....................................יב, י

חידושה בזמן הזה ......הקדמה 24 אגרת שע"ח

חיזוקה ..............................................ז, ו

חפזון ..............................................יד, יז

חלישות מלתקן ....................................ז, ו

חלקיה .............................................א, 27

חסד ד' ......................................תוספת ה

חפץ פנימי ........................................ו, א*

חרדה ממנה .......................................יז, ו

חירות .............................................ה, ו*

חירותה ......................................ה, ה - ז, ד

חרטה ....ח, יא - יא, א - יד, א* - תוספת א - תוספת ה

חרטה, מקורה ..................................טו, ג

חשבון .............................................טז, א

טהורה, ממליכה שכינה .......................יד, ל

יגון .................................................ח, יא

יום אחרון ........................................יב, י

יסוד העולם .....................................ה, ו*

יסוד, אחריות על מעשיו .....................טז, א*

יסודותיה ..........................טו, ה - תוספת,  ה

יסורים כגורם ....................................ח, ט

יראת ד', בושה .................................יד, כד

יראת מוות .......................................יא, ג

ירידות העולם ...................................יא, ד

ישועת הכלל ......................................ד, ה

י ...................................ד,  ישראל  ישועת 

ישראל, טבע ......................................יז, ד

כאבה ..............................................ח, ח

כבוד ד' ...........................................ד, ח

ח ................................תוספת  הדת  כבוד 

ה ...................................תוספת  כבידותה 

כנסת ישראל ....................................ה, ח

כנסת ישראל, השפעה ..........................ה, ח

כנסת ישראל, ראשונה לה ...................ה, ח

לאומיות, דביקות ..............................יג, א

לימוד, ַּכמּותֹו ..................................טז, יא

מאהבה ....................................י, ב2 - יא, ו

מהותה ............................................יב, ב

מהירות ............................................יג, ו

מהלך .............................................ב, 31

מהלך היש .......................................יא, ד

מפתחות ל”אורות התשובה"
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מחשבה  ...............ז, ה - ח, ו  - ח, טז - ט, א - י, ב*

מחשבה כללית ................................יב, יב

מחשבה, יסוד המעשה .......................יא, ה

מחשבה תשובתה ..............................טז, ח

מחשבות רוחניות ...............................י, ב*

מידות רעות ....................................יד, כה

א .........................................ח,  מכאובים 

ממונות, שינון הדינים .........................יג, ה

מנוחה נפשית ....................................ז, א

מניע ...............................................ב, 31

מניעה .............................................יד, ג

מניעות ...............................יג, ט – יג, ט*

מניעות, התגברות ..............................יד, ד

ז  ..........................................טו,  מעכביה 

מעכבים, התגברות עליהם ................. טו, ח

ה ....................................ו,  העבר  מעשי 

מעשים, בירורם ..............................טז, א2

......................טז, א* גבוה  לרשות  מעשים, 

מעשים, תיקונם ..............................יב, ח*

א* ..........................ו,  בהם  תלות  מעשים 

ו ..............................יג,  והכרתית  מעשית, 

ד ...........................ו,  בהן  מרידה  מצוות, 

מקומה בחיים ............................הקדמה 25

מקורה, מדרגות ................................יא, א

..............................ו, א מקורה, ממעמקים 

מקוריות, שיבה אליה .......................תוספת ו

מרירות, עצבות ...................................ח, יב

...............יז, ה - תוספת ד משורר התשובה 

משימות להשלמה ...............................ז, א

נושאי דגלה ......................................יב, א

נחמה .................................ז, א - תוספת א

נטיה, אי-ביטולה ................................יד, ג

נפש, מנוחתה ......................................ה, ו

נפש, תוצאה מנוגדת בה ......................טז, ז

סימן לה ............................................י, ב

סיעתא דשמיא ...................................ז, ה

ספרות .............................................י, יא

25 .................הקדמה  בה  עיסוקה  ספרות, 

עבר ועתיד .........................................ז, ב

עגמת נפש .......................................טו, ד

עולם, התפתחותו ................................ה, ג

עולם, מבט עליו ..................................ט, ב

עולם, קדימתה ..................................יב, ז

עיכובים ...........................יז, ב - תוספת ז

עילאה ............................................טז, יא

עליונה ...........................................יד, כט

עליונה, דביקות בה ............................טו, ו

עליונה, דרך אליה ...........................יד, א*

עליונה, כוללת תחתונות  ....................טז, ט

עצבות, גרימתה ................................יד, יא

..............................יד, ו עצבות, התגברות 

..........................................טז, יא עצמית 

עקבתא דמשיחא ................................ד, ח

.................................ה, ה עקשנות מניעה 

................................תוספת ב אליה  ערגה 

פנימיות התורה ..................................י, א

....................................יג, ב  פרטי פרטים 

ג ..............................תוספת  לה  פתיחות 

ו ............................................ח,  צדיקים 

צער ......................................טז, ג - טז, ו

צער פנימי .........................................ח, י

קביעות בלבבו ...................................טו, ז

ה ..............................תוספת  להבא  קבלה 

קדושת מעשים פרטיים .......................טו, ו

קדימה לעליה רוחנית ..........................יד, ב

קדימותה לחטא ...................................ו, ב

קדימותה לעולם ................................ה, ו*

קדימתה לעולם ..................................ו, ה
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..........................................יא, ד קוסמית 

קושיה .....................................הקדמה 25

קיום האומה ....................................יב, יא

קיום הדת ...................................תוספת ח

 ,25 קלותה....................................הקדמה 

אגרת שע"ח; - יד, ד* - תוספת ה

32 .......................................ג  רגשי תודה 

ד ................................................ה,  רוח 

.....................................יא, ב רוח הקודש 

רז .......................................יא, ד - טז, א2

33 .....................................ג,  לנפש  רטיה 

רמיה ...............................................טו, י

רע, התגברותו ..................................יד, יט

ב ........................................ד,  רעיונותיה 

רפואה ............................................ו, א*

רפואה לעולם ....................................ג, 33

רפואה לעולם .....................................ט, ג

רפיון ..............................................יב, ח

רצון להיטיב ......................................ו, א

א* .....................................ו,  לטוב  רצון 

רצון לשוב ........................................יז, ב

א ......................................ו,  עולמי  רצון 

רצון, בירורו .....................................ח, יד

רצון, החלשתו ...................................ט, ז

רצון, חלישותו ..................................יא, א

רצון, עילויו ......................................טו, ב

.....................................ט, ד רצון, רפיונו 

רצון, תיקונו .....................................ט, ח

רצון, תשובתו ..................................טז, ח

רצונית ..............................................יג, י

שאיפת המציאות לטוב ........................ו, א

שבת ..............................................יד, לג

שיבה למקוריות ..............................יב, ח*

שירה ...........הקדמה 23 אגרת שע"ח - ח, י – יז, ו

שכחת המהות ...................................טו, י

ֵׂשֶכל, אימוצו .......................................י, ד

שכלית, צפית הכל ..............................א, 29

שלום באומה ................................תוספת ז

שמחה ..............................................יד, ז

שמחה, מעלתה .................................יד, יא

שמחתה ...................................הקדמה 23

שרויה בלב ........................................ט, א

תהליך .............................................ג, 32

תוכן .................................................ד, ג

תורה לימודה .....................................ז, ה

תחילתה ...................הקדמה 23 אגרת שע"ח

יז, א  - י  ..........................ד,  תחית האומה 

תחתונה, מניעתה ...............................טו, ו

תיקון חלקי ...................................ז, ו - ח, ו

...................................יג, ט2 תיקון להבא 

תיקון מעשים .....................................יב, ו

תיקונים מעשיים .................................יד, ד

תיקונים קלים וחמורים ........................ד, ג

.................................טו, ט יסודית  תכונה 

25 .............................הקדמה  הכל  תקוות 

..................................י, ה תרבות אנושית 

תתאה ............................................טז, יא

תשובה אמונית 

מקורה ............................................א, 28

תוכחה ............................................א, 28

תשובה גופנית 

החזרת כוחות חיים ...........................א, 27

27 ...........................................א,  חלקיה 

תשובה הדרגתית 

יז* ....................................יד,  בה  דקדוק 

מפתחות ל”אורות התשובה"
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כשרון נרכש ....................................יד, יז

מהלכה .............................................ב,31 

מקורה ............................................ב, 31

תשובה טבעית נפשית 

28 ....................................א,  מוסר כליות 

תשובה כללית  

עילוי העולם ותיקונו .............................ד, ג

תשובה מאהבה 

ח ...........................................יד,  אכילה 

א .............................................טו,  אמת 

............................................טז, ה יסודה 

................................................ו, ו כוחה 

לימוד, הפריה .................................יד, כח

עילוי רצון .........................................ז, ב

רצון, תשובתו ...................................טז, ח

תשובה עילאה 

תתאה, חיבורה ..............................טז, יא*

תשובה עליונה 

י ...............................................ד,  אורה 

הופעתה ...........................................ב, 31

השכלה עליונה ..................................טו, ו

יסודה ..............................................טו, ו

ט ..................טז,  תחתונות  תשובות  כוללת 

מקורה ............................................ב, 31

עיקרה מעל חשבון .............................טז, א

תשובה פרטית  

תיקון פרטי של כל אחד ......................ד, ג

תשובה פתאומית 

כשרון מלידה ...................................יד, יז

מקורה .............................................ב, 30

שינוי ..............................................ב, 30

תשובה שכלית 

29 .....................................א,  דחף קיומה 

29 ........................................א,  מדריגתה 

מקומה ...........................................א, 28

ציפיתה ...........................................א, 29

תשובה תחתונה 

ו ..................טו,  פרטיים  מעשים  קדושת 

תשובה תתאה 

עילאה, חיבורה ..............................טז, יא*

תשובת הכלל 

גאולה ........................................תוספת ז

השתוקקות הצדיקים ...........................ח, ה

חלק משלבי הגאולה ....הקדמה 24 אגרת שע"ח

מהלכה ......................הקדמה 24 אגרת שע"ח

תשובת צבור  

תיקון מעשי .....................................ו, א*
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רשימה של כתבי הראי”ה וביאוריהם שיצאו לאור עד כה )התשע”ה(

קבצים ללא עריכה:

לבני 	  מיוחדת  מהדורה  יצא  ירושלים תשנ"ט.  רענן,  משפחת  הוצאת  קבצים -  שמונה 

ישיבות, ירושלים תשס"ד.

ערפלי טוהר - קובץ ב' מ"שמונה קבצים" שהודפס בפני עצמו. הוצאת מכון הרצי"ה, 	 

ירושלים תשמ"ג.

קבצים מכתב יד קדשו - חמישה מפנקסי הרב )ובכללם פנקס י"ג שיצא בפני עצמו( 	 

בעריכת בועז אופן )לא הנוסח(, הוצאת המכון על שם הרצי"ה, ירושלים תשס"ד. הוצאת 

המכון להוצאת גנזי הראי"ה, ירושלים תשס"ו.

שבעה 	  ועוד  קודשו"  יד  מכתב  שב"קבצים  הפנקסים  ראשון -  חלק  הראי”ה  פנקסי 

פנקסים קטנים בעריכת הרב בן ציון שפירא והרב זאב נוימן )לא הנוסח(. הוצאת המכון 

ע"ש הרצי"ה, תשס"ח.

פנקסי הראיה חלקים שני ושלישי - בהוצאת המכון ע"ש הרצי"ה.	 

הנוסח(. 	  )לא  אופן  בועז  בעריכת  רכה,  בכריכה  ב -  כרך   - קדשו  יד  מכתב  קבצים 

בהוצאת המכון להוצאת גנזי הראי"ה, תשס"ח.

מחשבה, אגדה ומוסר	 

אגרות הראי"ה - אגרותיו של הרב קוק שקובצו בארבעה כרכים שיצאו בשתי הוצאות. 	 

מכתבים   140 עם  כרך  יצא  בחייו  עדיין.  פורסמו  לא  האחרונות  שנותיו  מעשר  אגרות 

מהשנים תרס"ח-תר"פ בשם אגרות ראי”ה )ללא ה' הידיעה(, ירושלים תרפ"ג.

רבינוביץ' 	  דוד  הרב אליהו  לזכר  נכתב  היקר"  )"אדר  כתיבה  פרקי  היקר -  אדר 

של  הראשון  בזיווגו  קוק  הרב  של  חותנו  והיה  האדר"ת  תבות  בראשי  תאומים שכונה 

הרב קוק שהתאלמן מרעייתו הראשונה. בסדרת ספרי הרב של מוסד הרב קוק יצא עמו 

החיבור "עקבי הצאן" בשם אדר היקר ועקבי הצאן.

ארץ חפץ - אמרות על ארץ ישראל ובניינה, בעריכת הרב ישעיהו שפירא )האדמו"ר 	 
החלוץ(. לאחרונה יצא הספר בהוצאת "אורות" ומשפחת הרב שפירא, בית אל תשס"ה.

אבות 	  מסכת  את  המבארים  הרב  מִכתבי  ליקוט  אבות -  למסכת  הראי”ה  באורי 
בתוספת 65 פסקאות מכתבי יד שלא פורסמו עד כה, 'מכון הרצי"ה', ירושלים תשס"ו.

רשימה של כתבי הראי”ה וביאוריהם
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דרשות הראי”ה לימים נוראים - )אלול, תשנ"ב( מלוקט מתוך "מדבר שור" ועוד	 

שריד, רמת 	  רן  בעריכת הרב  קוק  הרב  של  מרשימותיו  אישיים  פרקים  חדריו - 
גן, אלול תשס”ב )מהדורה שנייה(.

חזון הגאולה - על גאולת ישראל וחביבות ישיבת הארץ מן המקורות. נערך על ידי 	 
הרב מאיר בר-אילן והרב יהושע הוטנר. )אך מרבית הפיסקאות שבו הובאו בספרים 
קוק'  הראי"ה  ספרי  להוצאת  'האגודה  בהוצאת  הספר  יצאה  לראשונה  אחרים(. 

בסיוע הקרן הקיימת לישראל, ירושלים תש"א.

הרב 	  בידי  הצמחונות ערוך  אידאל  על  מאמרים  קובץ  והשלום -  הצמחונות  חזון 
"הנזיר". יצא בשתי מהדורות מבוארות בידי הרב חגי לונדין לציבור הרחב ולתלמידי 

ישיבות ואולפנות.

לנבוכי הדור - ספר נרחב המרכז את הגותו המוקדמת והמהפכנית של הרב בדבר 	 
הערות  עם  יצא-לאור  והמודרנה.  המדע  גישות  עם  היהדות  של  ההתמודדות  דרכי 

ומפתחות ע"י הרב שחר רחמני, בהוצאת ידיעות אחרונות תשע"ד

'מכון 	  בהוצאת  כרכים,  באבעה  המועדים  על  ורעיונות  מאמרים  הראי”ה -  מאורות 

- אדר  פרשיות ופורים"  "חנוכה, ארבע  - אלול תשנ"ד,  האיתנים"  "ירח  הרצי"ה': 

א' תשנ"ה )מהדורה שלישית(, "הגדה של פסח" )עם תוספת של לקט "בחודש האביב"( 

-אדר תשנ"ו )מהדורה שלישית(, שבועות - תשנ"ד.

בעריכת 	  והרצאותיו  מאמריו  של  כרכים  שני  מאמרים -  קובץ  הראי”ה :  מאמרי 

]כולל ביאורי הראי"ה על אגדות רבה בר בר  הרב אלישע אבינר ודוד לנדאו, תשמ"ד. 

חנה )בבא בתרא([

מדבר שּור - דרשות מימי רבנותו של הרב בחו"ל, קרוי "שּור" מלשון ראיה )בדומה 	 

למשמעות "קוק" ביידיש(. 'מכון הרצי"ה', ירושלים תשנ"ט.

מוסר אביך ומידות הראי”ה - פרקים בתיקון המידות. הוצ' מוסד הרב קוק, ירושלים 	 

תשמ"ה.

בעריכת 	  פרקים,  לעשרה  המחולקים  עניינים  בעשרה  הרב  מכתבי  לקט  הרב -  משנת 

בהוצאת  יצאה  ומנוקדת  מתוקנת  מורחבת,  שלישית  מהדורה  נריה.  צבי  הרב משה 

"אורות", בית אל תשנ"ב, ושוב תשנ"ה עם הוספות.

עולת ראי”ה, שני כרכים על סידור התפילה, בעריכת הרצ"יה קוק. הוצ' מוסד הרב קוק	 

שבת מהתלמוד 	  ברכות ומסכת  התלמוד מתוך מסכת  על אגדות  ביאור  אי”ה -  עין 
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הבבלי המופיעים בספר "עין יעקב" מאת הרב יעקב בן חביב שאסף את אגדות התלמוד. 

לשם  רומזת  השנייה  והמילה  הספר,  בשם  )"עין"(  הראשונה  המילה  רומזת  זה  לספר 

המחבר בראשי תבות )אי"ה - אברהם יצחק הכהן(. הרב קוק כתב שתי גרסאות: אחת 

בחו"ל ואחת ביפו. רק גרסת חו"ל יצאה לאור בהוצאת מכון הרצי"ה.

השבת ישראל והזמנים - קובץ מאמרים לשבת ולמועדים.	 

עקבי הצאן - מאמרים מחשבתיים.	 

פניני הראי”ה - לקט ביאורים ודרשות על פרשיות השבוע בעריכת הרב משה צוריאל. 	 

הוצאת ישיבת אוצרות החיים, ראשון לציון, סיון תשס"ח.

שעוסקים 	  לעולם  או  לעם  קוק  הרב  פנה  שבהם  וכרוזים  מאמרים  גדולות -  קריאות 

ביניהם  מצוות.  שמירת  בפרט,  והכותל  בכלל  ירושלים  על  בבעלותנו  וגאולה,  בציונות 

התפרסמה בייחוד "הקריאה הגדולה: לארץ ישראל" שהיא קריאה לכל היהודים לעלות 

ב'מאמרי  בעיקר  התפרסמו  שונות  מוערת. קריאות  במהדורה  לאור  שיצאה  לארץ 

הראי"ה', אך גם ב"אורות" כמו "קריאה גדולה".

קובץ מאמרים - מאמרים רעיוניים של הרב קוק שפורסמו בעתון "היסוד" בשנות קיומו 	 

)תרצ"ג-תרצ"ה(. בהוצאת מערכת היסוד ליום השלושים לפטירתו, תל אביב תרצ"ו.

ראש מילין - דרשות על הטנת"א: הטעמים, הניקוד, התגים והאותיות העבריות.	 

 	

ספרי “אורות”

אורות - פרקי גאולה, בעריכת הרצי"ה קוק. יצאו הוצאות מבוארות רבות לחלקים של 	 

הספר.

אורות האמונה - בעריכת הרב משה גורביץ, ירושלים תשמ"ה.	 

אורות החנוכה - מאמרים לחנוכה בהלכה ובאגדה מכתבי הרב קוק בעריכת הרב מרדכי 	 

גרינברג )הלכה ואגדה(, תל אביב תשל"ו

אורות המקדש - בעריכת אליצור סגל, הוצאת תפילין בית אל, תשנ"ז.	 

אורות הנבואה - בעריכת הרב יששכר היימן, הוצאת מעליות תשס"ח.	 

אורות הקודש - משנתו של הרב קוק בעריכת הרב "הנזיר". יצא כולו לאחר פטירת הרב, 	 

אך העריכה החל בחיי הרב ובעידודו. חוץ מארבעת הכרכים המוכרים בהוצאת "מוסד 

)חברון תשנ"ט(  שבת"  של  "נשמה  מהספר  ה’ כחלק  הקודש  יצא אורות  קוק",  הרב 
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שנכתב לזכרו של הרב אליהו שלמה רענן, נכד הרב קוק, שנרצח בביתו בחברון )כל 

הפסקאות נמצאות ב"שמונה קבצים"(.

אורות הראי”ה - ליקוט קטעים אישיים וכלל ישראליים מכתבי הרב )כותרת המשנה של 	 

השם היא "פרקים אישיים וכלל ישראליים"(, בעיקר שירים, יצא בסדרת ספרי הרב קוק 

של "מוסד הרב קוק" באותו כרך יחד עם "אורות התורה", "אורות התשובה", "מוסר 

אביך )ומדות הראיה(" ו"ראש מילין", ירושלים תשמ"ה

אורות התורה - על ערך התורה, לימודה והדרכתה בעריכת הרצי"ה קוק. יצאו הוצאות 	 

עם ביאורים. הרב שלמה חיים הכהן אבינר פרסם בתשס"ו ביאור עם כותרות, סיכומים, 

הגדרות מושגים, ומפתחות.

ומורחבת 	  מנוקדת  שנייה  מהדורה  נריה.  צבי  משה  הרב  בעריכת  התפילה -  אורות 

בהוצאת "מעליות", מעלה אדומים, תשס"ג.

אורות התשובה - בעריכת הרצי"ה קוק. יצאו כמה הוצאות מבוארות.	 

פסקי הראי”ה, הלכות חנוכה – על פי שיר שכתב הראי"ה בימי נעוריו בשנת תרמ"ג, עם 	 

הערות ע"י הרב משה עמיאל, מהד' תשס"ו.

הלכה וש”ס.	 

העוסקות 	  ואליו  קוק  הרב  של  ידועות  בלתי  אגרות  הראיה -  כרם  בחכמה :  אב 
הראשונות,  במושבות  בארץ  התלויות  המצוות  יישום  עם  הרב  של  בהתמודדותו 

בעריכת הרב אברהם זק"ש, תשס"ו

אורח משפט - שו"ת בנושאי חלקי אורח חיים וחושן משפט של השולחן ערוך. נערך 	 
בידי הרצי"ה. מוסד הרב קוק, תשל"ט.

לשולחן 	  נמרץ  בקיצור  ביאורי הגר"א המנוסחים  על  ביאורים  אליהו -  באר 
ערוךחושן משפט יצאו עד כה שלושה חלקים: שני חלקים על הלכות מחלק חושן 
משפט - באר אליהו : פירוש לביאור הגר”א על הלכות דיינים, מוסד הרב קוק, 
/ שני  חלק  אליהו :  ובאר  בתשל"ג ובתשנ"ג(;  נוספות  ירושלים תשי"ד )הדפסות 
הרצי"ה,  "מכון  ותחילת הלכות הלואה,  עדות  על הלכות  הגר”א  לביאור  פירוש 
ירושלים תש"ס. בנוסף יצא לאור באר אליהו : פירוש לביאור הגר”א על תחילת 

הלכות כתובות, מכון הרצי"ה, תשמ"ח. .

ידי הרצי"ה. מוסד הרב קוק, 	  דעת כהן - שו"ת בנושאי חלק יורה דעה. נערך על 
ירושלים, תש"א.

זבחי ראי”ה - חידושים על מסכת חולין, מוסד הרב קוק, תשמ"ה )מסדרת ספרי 	 
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הרב קוק(.

חוקות הארץ - על הלכות כלאיים )כסגנונו של שבת הארץ(, טרם נדפס.	 

טוב ראי - ליקוט חידושי הלכה, הערות וביאורים למסכתות התלמוד הבבלי מכתבי 	 
הרב ודבריו. יצאו עשרה כרכים בין השנים תשמ"ז-תשס"ח, רובם בעריכת הרב ברוך 

תאנה, כשחלקם יצאו במהדורה שנייה..

מצות ראי”ה - חידושים על הטור והשו"ע ומפרשיהם, מוסד הרב קוק, תשמ"ה.	 

הבחירה, 	  בניין בית  הלכות  בארץ,  התלויות  כהן - שו"ת בנושאי מצוות  משפט 
הלכות סנהדרין, הלכות קורבנות והלכות מלכים. נערך על ידי הרצי"ה. יצא לראשונה 

במוסד הרב קוק, ירושלים י"ט באב תרצ"ז. ]3[

עזרת כהן - שו"ת בנושאי חלק אבן העזר של השו"ע. מוסד הרב קוק. תרצ"ז.	 

ודרכי ההוראה, וילנה ה'תרמ"ח. 	  עיטור סופרים, הצעות לתיקון הספרות התורנית 
]הובא שוב ב"אוצרות הראי"ה", חלק שלישי[

עץ הדר - על העדפת אתרוגים מארץ ישראל והפסול שבאתרוגים מורכבים, מוסד 	 
יהודה  הרב  ע"י  מפתחות,  ועם  היטב,  מוערת  במהדורה  ושוב  תשמ"ה.  קוק,  הרב 

זולדן, הוצאת המכון ע"ש רצי"ה קוק, תשמ"ו

שבת הארץ - על הלכות השמיטה, כולל מבוא מחשבתי ופתיחה ארוכה שבה הוא 	 
התורה  בהוצאתמכון  ונרחבת  מחודשת  במהדורה  יצא  המכירה.  את היתר  מבסס 
והארץ עם הוספות של דברים מכתביו, הערות הרצי"ה מכתביו, והערות, ומקורות 
ו"תוספת שבת" מחברי המכון. ההקדמה ל"שבת הארץ" עם הערות הרב הראל כהן 
)הוצאת "אורות", ישיבת בית אל(. ועוד ביאור רחב בשם "שירת אומה לארצה" ע"י 
הרב עוזי קלכהיים, חלק מספרו "אדרת אמונה", עמ' 297-361, ועוד הוהדר בשנת 

ה'תשע"ה על ידי הרב יהושע מגנס.

ונ' 	  נריה, א' שטרן  ירושלים תשנ"ב, בעריכת הרבנים מ"צ  ברורים בהלכות הראי”ה, 

גוטל.

כללי )גם הלכה וגם מחשבה ואגדה(

בהלכה 	  ומאמרים  אגרות  השמיטה -  בנושא  ואמרים  אגרות  לקט   - חמדה  אגרות 

בתוספת  יד,  ושבכתב  שנדפסו  קוק  הרב  מכתבי  שנלקטו  השמיטה  בנושא  ובמחשבה 

מאמרים ומכתבים של בנו הרצי"ה שעניין הלכות שנת השמיטה וחיבתה. ליקט וערך: 

ביד  והמורחבת  המתוקנת  השנייה  המהדורה  את  לאור  שהוציא  אלנקווה  יוסף  הרב 
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בנימין תשס"ח )המהדורה הראשונה בהוצאת 'המכון ע"ש הרצי"ה קוק', ירושלים תשמ"ז(.

אוצרות הראי”ה - לקט מאמרים במחשבה והלכה, חידושים על הש"ס, אגרות, כרוזים, 	 

לחיבורים  ומפתחות  תקצירים  ביאורים,  עם  קוק,  הרב  של  הרב  של  ושירים  אמרות 

יצא  צוריאל.  הרב משה  של  והביאור  העריכה  הליקוט,  מכתביו.  שיצאו  המחשבתיים 

במהדורה שנייה ומורחבת בחמישה כרכים בהוצאתישיבת ההסדר ראשון לציון, ראשון 

לציון תשס"ב. במהדורה זו הוקדש הכרך הרביעי ל"שמונה קבצים" שלא יצאו לאור בזמן 

המהדורה הראשונה, תשמ"ח-תשנ"ג )שהיו ארבעה כרכים(.

ראשון 	  ההסדר  ישיבת  )הוצאת  תשס"ב  שנת  עמודים(   3200( ומורחבת  שניה  מהדורה 

 196 ולקט  מתורתו  "ניצוצות"  לשיטותיו,  ביאורים  הרב,  תולדות  הראשון  בכרך  לציון( 

אגרות הנוספות על הידועים עד כה; 

בכרך השני מאמרים בנושאים שונים, מדבריו שבעל פה, אמרות יפות, מכרוזיו, "אורות" 	 

מתורתו ולקט 46 שירים; 

מחשבה: 	  ספרי  למספר  ותקצירים  בתלמוד,  וחידושים  הלכה  מאמרי  השלישי  בכרך 

ו"ערפילי  ראי"ה'  'עולת  אביך",  "מוסר  התורה",  "אורות  הקודש",  "אורות  "אורות", 

טוהר"; 

וכן 	  מקורות,  עם  קבצים"  ל"שמונה  מפתחות  וכן  פסקאות,  תקצירי  הרביעי  בכרך 

ביבליוגרפיה גם למאמרים שנכתבו אודות הרב עמ' 433-453 )חמש מאות מאמרים(, וגם 

למאמרים המבארים את מחשבותיו ודיעותיושל הרב )עמ' 453-471 בערך 470מאמרים(, 

ונספחים על אהבת א"י; 

הכרך החמישי כולו מוקדש למפתחות שונים, ומפתחות למאות פסוקים ומאמרי חז"ל 	 

שהרב ביאר או דרש )עמ' 457-526(.

גנזי ראי”ה )א'-ז'( - ליקוט דברי הלכה ואגדה מכתבי הרב קוק בכת"י. בעריכת הרב בן 	 

ציון שפירא, אדר תש"ן.

הסכמות הראי”ה – ההדרה של ההסכמות שהראי"ה כתב ל - 104 ספרים. הסכמות שיש 	 

בהם מהחידוש )כי יש רשימה של 283 הסכמות שנתן( - ערכו הרב יוחנן ישמח והרב 

בנימין כהנא )שנת תשמ"ח( 

חבש פאר - חיבורו הראשון של הרב קוק שעוסק בחשיבות מצות הנחת תפילין והנחתן 	 

יצאה  מורחבת  שנייה  מהדורה  ורשה תרנ"א.  לראשונה,  יצא  הנכון.  במקומן 

בירושלים תרפ"ד ובו הוספות בהלכה ובאגדה לתוכן העיקרי של הספר הכוללות: תשובה 

זה בהיותו רב צעיר  שלו לרב שרצה להקל בזה; דרשות של הרב קוק שדרש בנושא 
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כשהסתובב בעיירות עם ספרו; דברי מחשבה בנושא תפילין מחיבורו "עין איה"; מהדורה 

זו הודפסה בסדרת ספרי הראי"ה של מוסד הרב קוק בתשמ"ה

חומש הראי”ה - ליקוט כתבי הרב קוק לפי סדר פסוקי התורה, בעריכת הרב חגי לונדין 	 

והרב יאיר רמר )הוצאת "אור וישועה", חיפה תש"ע.(

חזון ישראל - לקט מדברי הראי"ה, לקט וערך פרופ' חיים ליפשיץ )ירושלים, תשל"ג(	 

טוב ראי”ה - ליקוט חידושים על הש"ס בהלכה ובאגדה שנדפסו בסוף מפעל הדפסת 	 

הש"ס )פרדס, תל אביב, שנת תש"ך( ונקבצו כאן לכרך אחד.

יש לך כנפי רוח - יצא באלול תשע"ב. לקט פסקאות מפנקסי הרב ומספריו, העוסק 	 

באישיות האדם ובצורך באמון עצמי. נערך ויצא בידי תלמידים מישיבת רמת גן.

כרוזי ראי”ה - קובץ כרוזים, קריאות, מודעות, קול קורא, גילויי דעת, מכתבים פומביים 	 

ותעודות נוספות, בעריכת יוחנן מ' ישמח. ירושלים, תש"ס

קלמן 	  הרב  וערך  שסיכם  השלישית כפי  בסעודה  קוק  הרב  שיחות  ראי”ה -  שמועות 

אליעזר פרנקל, שהיה מהמשתתפים הקבועים בסעודה השלישית בבית הרב קוק והיה 

ישעיה  הרב  ע"י  מחדש  מנוסחת  שניה,  מהדורה  בכל מוצאי שבת.  השיחה  את  מסכם 

הדרי, על ספרי בראשית ושמות, יצא לאור ע"י ספריית אלינר, הסוכנות היהודית לא"י, 

תשע"ד

נפשי תקשיב שירו - לקט שירים של הרב קוק בעריכת הרב יעקב הלוי פילבר, המכון 	 

לחקר משנת הראי"ה )בראשות הרב פילבר(, וישיבת רמת גן, מנחם אב תשנ"ח.

כללי:

עטרת 	  הוצאת  הרב,  בכתבי  ומונחים  ערכים  הראי”ה :  קלנר, מילון  יוסף  הרב 

ירושלים, תשע"ג

מפתחות לכתבי הראי”ה - מפתחות ותקצירים לכתבי הרב קוק במחשבה, בעריכת 	 
הרב בועז אופן, ישיבת ההסדר רמת-גן, תשס"ב 

קוק. 	  הרב  של  אישיות  והדרכות  הוראות  לימודים,   - כרכים(  הראי”ה )4  הליכות 
בעריכת הרב שלמה אבינר, "ספריית חוה", בית אל תשס"ה.

הרב 	  מוסד  אפרתי,  הרב בנימין  בעריכת  קוק,  הרב  במשנת  הסנגוריה 
קוק, תשמ"ט )התשמ”ט(
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ביאורים לכתביו:

שיחות הרצי"ה על ספר אורות– עריכה ומקורות הרב שלמה חיים הכהן אבינר יצאו עד 	 

כה )התשע"ה( ארבעה כרכים )עד סוף פרקי 'ישראל ותחיתו'(.

שיחות הרצי”ה– עקבי הצאן.	 

שיחות הרצי”ה– אורות התורה פרק א – ט.	 

שיחות הרצי”ה– אורות התשובה.	 

הרב שלמה אבינר –ביאור לספר ‘אורות’ – עשרה כרכים. הוצאת ספרית 'חוה', בית אל.	 

הרב שלמה אבינר –אורות התורה למרן הרב – בצירוף קונטרס על פנימיות התורה עם 	 

מאמרים.

הרב שלמה אבינר –פירוש על אורות התשובה.	 

הרב שלמה אבינר –פירוש על אדר היקר.	 

הרב שלמה אבינר –פירוש על עקבי הצאן.	 

הרב צבי ישראל טאו – סדרת הספרים ל’אמונת עתנו’ )יב' כרכים(.	 

הרב צפניה דרורי –  שיעורים באורות התורה – מבואר.	 

הרב ראובן ששון –ביאור לאורות התשובה, הוצאת ישיבת רמת השרון	 

הרב מנחם אושפיזאי – ‘ניצוצי אורות’ )2 כרכים(.	 

הרב עוזי קלכהיים - באר מגד ירחים– ביאור על פתגמי הראי"ה לחודשי השנה.	 

שירת אומה לארצה– ביאור אמוני על הקדמת הרב קוק לספר 	  הרב עוזי קלכהיים - 

שבת הארץ.

אהרון 	  ר’  פרופ’  תלמידו  בעריכת   – א(  חלק  הקודש(  אורות  הנזיר על  שיעורי הרב 

מונדשיין.

אורות הקודש פירוש דבור ומחשבה – הרבנים שלמה ואהרון טולדנו.	 

אורות הקודש עם פירוש רז תורה - הרב שלמה גילת.	 

חוג הראי”ה- רשימות הרב הנזיר על אורות הקודש חלק ב’	 

הרב יששכר היימן - אורות הקודש המבואר )שני כרכים(.	 

שיעורים בספר אורות- הרב זלמן ברוך מלמד, פרקי ‘ארץ ישראל’, ‘המלחמה’ ו’ישראל 	 
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ותחייתו’

פסקי הראי”ה- הלכות חנוכה על פי פסקי הראי”ה בתוספת פירושים, מאת הרב משה 	 

עמיאל.

תורת הראי”ה- שיעורים בספר אורות התורה מאת הרב ארל’ה הראל.	 

אורות התחיה עם ביאורים מאת הרב נחום רכל, נשיא ישיבת ההסדר ברמת השרון.	 

אורות שלמה- פירוש מאת הרב שלמה קרליבך על חלק מאורות התשובה, מודפס בספר 	 

‘פתחו שערי הלב’ למועדים בעריכת יחד הכהן ויט.

תורת העולה- פירוש מאת הרב יהושע מגנס לעולת ראיה על סימני ליל הסדר	 

האתגרים של הקיום היהודי- מאת בנימין גרוס, על מאמר “למהלך האידאות בישראל”.	 

שיעורים באורות התשובה מאת הרב אליהו בלומנצוויג.	 

בנפש הראי”ה ( שני כרכים(- שיעורים באורות התורה מאת הרב אליעזר קשתיאל.	 

מילין חדתין- ביאור על חלקים נגלים מהספר ראש מילין, מאת הרב יוסף אלנקוה.	 

תורת שבת הארץ- על המבוא לשבת הארץ, מאת הרב יהושע מגנס	 

באהלה של תורה- על המבוא לשבת הארץ, מאת הרב יעקב אריאל )נספח לספר “תורת 	 

שבת הארץ” מאת הרב יהושע מגנס(.

רז תורה- על אורות הקודש )חלקים א-ב( מאת הרב שלמה גילת.	 

דיבור ומחשבה- על אורות הקודש חלק ראשון מאת הרבנים שלמה ואהרן טולידאנו 	 

)שני כרכים(

צמאון לאל חי- פירוש על אורות התשובה מאת הרב יצחק חי זאגא.	 

הרב חן חלמיש, אל הנפש - מסע אל הנפש וכוחותיה בעקבות ספרו של הרב אברהם 	 

יצחק הכהן קוק “מוסר אביך”, "ראש יהודי" תשס"ט )ביאור ל"מוסר אביך" עם הטקסט 

של 'מדות הראי"ה' בסופו(

הגלות 	  משמעות  בישראל -  האידיאות  במאמר למהלך  לונדין, ביאורים  הרב חגי 

והגאולה של עם ישראל ועומק מהלכו ההיסטורי, הוצאת מעליות שעל ידי ישיבת "ברכת 

משה", תשס"ה

הרב חגי לונדין, ביאורים במאמר הדור – יחסו של הרב קוק כלפי דורנו, דור הגאולה, 	 

הוצאת מעליות שעל ידי ישיבת "ברכת משה", תשס"ח.

רשימה של כתבי הראי”ה וביאוריהם
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הרב חגי לונדין, ביאורים במאמר חזון הצמחונות והשלום - - יחסו של הרב קוק כלפי 	 

הצמחונות, הוצאת "בנין התורה", תשס"ט )לבני ישיבות(

הרב חגי לונדין, ביאורים במאמר טללי אורות - הוצאת "בנין התורה"	 

הרב חגי לונדין, ביאורים במאמר דעת אלוהים - הוצאת "בנין התורה", תשע"ג	 

הרב חגי לונדין )עורך ומבאר(, יצירה ישראלית : ספרות, שירה, אומנות ואסתטיקה, 	 

בכתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק : ע’ פסקאות מלוקטות ומבוארות, "ראש 

יהודי", ירושלים חנוכה תשס"ט

הרב חגי לונדין, על הרמוניה, צמחונות ושלום : קווים לדמותו של העולם העתידי, 	 

"ראש  והשלום”,  הצמחונות  “חזון  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  מאמרו  פי  על 

יהודי", תשס"ח )לציבור הרחב(

הרב מיכאל לוצקי, אורות לימוד התורה - פרק ו' מאורות התורה עם מבנה הסעיפים, 	 

תוכנם וכמה עיונים, ירושלים חשון ה'תשע"א

ראובן מאמו )עורך(, החינוך בראי”ה : עיון בפרקי חינוך )ליקוט פיסקאות ואגרות של 	 

הרב קוק בענייני חינוך המפוזרים בכתביו(, המכללה האקדמית הדתית למורים, ירושלים 

תשנ"ח

ברכה, 	  הר  בישראל, מכון  האידיאות  למאמר למהלך  סולטנוביץ', ביאורים  הרב זאב 

ה'תשס"ח

הרב זאב סולטנוביץ', ביאורים לאורות ישראל )שני חלקים(, מכון הר ברכה, ה'תשס"ח	 

ברכה, 	  הר  הקודש(, מכון  הקודש )חכמת  לאורות  סולטנוביץ', ביאורים  זאב  הרב 

ה'תשע"ד

הרב יובל פרוינד, פסיכולוגיה של מעלה - תורת הנפש של הרב קוק, "ראש יהודי", 	 

ירושלים תשס"ט

הרב יובל פרוינד, מדות הראיה : טהרת מידות הנפש, "ראש יהודי", ירושלים תש"ע 	 

)ביאור ל'מדות הראי"ה' עם "סדר טהרת מידות הנפש" מ"אורות הקודש" ג' ו"קיצור 

מסילת ישרים" שכתב הראי"ה ויצא לראשונה בידי בנו בתש"ז(

הרב יובל פרוינד, משיב הרוח - ע’ ))70(( פסקאות המשיבות את הרוח בסימן עי”ן 	 

טובה, "ראש יהודי", ירושלים תשס"ז

פי 	  על  והתחדשות  רצון  תפילה,  כנפיים :  ומבאר(, לפרוש  )עורך  פרוינד  יובל  הרב 

תורתו של הרב קוק, קרן ההפצות של "ראש יהודי", ירושלים תשע"א
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של 	  דרכו  ע”פ  ותובנות  עצות  הארות,  ומבאר(, ניצוצות :  )עורך  פרוינד  יובל  הרב 

הראי”ה קוק, "ידיעות אחרונות - ספרי חמד" ו"ראש יהודי", תל אביב תשע"א )פסקאות 

מבוארות מכתבי הראי"ה שבהן עצות לחיים(

הרב יובל פרוינד )עורך ומבאר(, נביעות : הארות, עצות ותובנות המשיבות את הרוח 	 

על פי משנתו של הראי”ה קוק, "ידיעות אחרונות - ספרי חמד" ו"ראש יהודי", תל 

אביב תשע"ג )המשך לניצוצות שבאותה הוצאה(

הרב יוסף קלנר, הוד הקרח הנורא - פירוש למאמר "יסורים ממרקים" מקובץ "זרעונים" 	 

בספר "אורות". נתיבות אמונה, תשס"ה

ספרים נוספים העוסקים במשנתו.	 

האומה, 	  במחשבת  לעיון  ומקורות  בירורים  השחר:  פילבר, אילת  הלוי  הרב יעקב 

תורתה וגאולתה בארצה )על משנת הראי"ה ותלמידיו(, המכון לחקר משנת הראי"ה, 

ירושלים )יצא בעשר מהדורות(

הרב יעקב הלוי פילבר, ביאורוים ומקורות לאורות התשובה. המכון לחקר משנת הראי"ה.	 

הרב יעקב הלוי פילבר, ארץ ושמים: פרקי מדרש ביחסי אדם וחברה, חומר ורוח, הווה 	 

ונצח על פי משנת הראי”ה קוק, המכון לחקר משנת הראי"ה, תש"ן )מהדורה שנייה(

הרב יעקב הלוי פילבר, כוכבי אור: פרקי מבוא ומקורות לנושאים במשנתו של רבינו 	 

אברהם יצחק הכהן קוק, המכון לחקר משנת הראי"ה, תשנ"ג)מהדורה שנייה(

הרב יעקב הלוי פילבר לאורו: עיונים במשנת רבינו אברהם יצחק הכהן קוק, המכון 	 

לחקר משנת הראי"ה, תשנ"ה )מהדורה שנייה(

הרב יעקב הלוי פילבר, קדושה ומלכות: עיונים במשנת רבנו אברהם יצחק הכהן קוק, 	 

המכון לחקר משנת הראי"ה, תשנ"ז

הרב יעקב הלוי פילבר, חגים וזמנים : עיונים על שבת ומועדי ישראל על פי הגותו של 	 

רבנו אברהם יצחק הכהן קוק, המכון לחקר משנת הראי"ה, תשנ"ט

והסברים(, 	  )תמונות  זצ”ל  – אלבום הראי”ה קוק  מראה כהן  פילבר,  יעקב הלוי  הרב 

המכון לחקר משנת הראי"ה.

יהודי", 	  "ראש  זצ”ל,  קוק  ותובנות ע”פ דרכו של הראי”ה  - הארות, עצות  ניצוצות 

ירושלים תשס"ח

יהודי", 	  לוי,"בראש  יאיר  הרב  למוסר,  הקריטריון  לאמת,  הקריטריון 

תלאביב תשס"ה )מבוססת על הספר ’פלורליזם, פנטיזם, כלליות’, מאת הרב יוסף קלנר 

רשימה של כתבי הראי”ה וביאוריהם
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המבוססת בעצמה על כתבי הראי"ה(

וארשתיך לי לעולם: דמותו הדתית של האדם מישראל בעת התחייה במשנת הרב 	 

קוק, הרב יובל שרלו, בהוצאת ישיבת ההסדר, פתח תקווה, תשס"ג 

כמראה הבזק– חידושי הראי"ה מתוך ספריו על הגמרא וההלכה, מסודר לפי פרשיות 	 

השבוע, בידי הרב יצחק דדון, ירושלים, תשע"ג

נלכה עד הרא”ה : עיון בפרשת השבוע על פי כתבי הראי”ה קוק זצ”ל, הרב אבנר 	 

)לנגזם( שלו, ירושלים, תשע"ג )שני כרכים(.

פרוינד,"בראש 	  יובל  הרב  קוק,  הרב  כתבי  פי  על  פנימית  התבוננות  בהירה :  ראי”ה 

יהודי", תל אביב תשס"ו

ד"ר שמואל 	  הרב  קוק,  הרב  של  בתורתו  ומחקרים  מסות  הראי”ה :  ראיות 

שפרבר בשיתוף הרב פרופ' דניאל שפרבר ודוד שפרבר, הוצאת בית הרב, תשנ"ב

תורת ארץ ישראל לאור משנת הראי”ה קוק, הרב יובל שרלו, בהוצאת ישיבת הגולן 	 

התשנ"ח.

להכות שורש – הראי"ה קוק והקרן הקיימת לישראל – הרב אברהם וסרמן והרב איתם 	 

הנקין, הוצאת 'דברי שיר'. )בספר זה כ30 אגרות שטרם נדפסו(.

על משנתו וכתביו.

דעה צלולה, עולם ואדם במשנת הרב קוק, הרב אורי עמוס שרקי, הוצאת אורים, 	 
התשע"ה.

דוקטורט על עריכת כתבי הרב קוק, מאיר מוניץ, כולל טבלת השוואה בטקסט מלא 	 
בין פיסקאות מקוריות לגרסתן המודפסת בספרים "אורות" ו"אורות הקודש", אתר 

דעת.

היסטוריה צורך גבוה, יוסף אביב”י, אתר בין השיטין והשיטות	 

הקודש - מושג היסוד בקבלת הרב קוק, עודד דוד, באתר דעת	 

 משנתו של הרב קוק, צבי ירון, אתר דעת	 

סקירת כתבי ההגות של הראי”ה )לרגל מאה שנה לעלייתו לארץ ישראל(, מאמר 	 
מאת הרב אוריאל עיטם, מתוך "צהר: כתב עת תורני" גיליון יח.

 סתירות ודיאלקטיקה במוסר החברתי, בהגותם של הראי”ה קוק ושל הרב א”ש 	 
תמרת, שלום רוזנברג, אתר דעת
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פרצי ראיה, על הוצאת כתבים חדשים של הרב קוק, ֶנַטעֵאל בנדל, עולם קטן )עמ’ 9(	 

ביוגרפיות של הרב קוק:

מפעלו הביוגרפי של הרב משה צבי  נריה זצ"ל – טל הראי”ה, מועדי הרא”יה, בשדה 	 

הראי”ה, ליקוטי הראי”ה )3 כרכים(, שיחות הראי”ה, חיי הראי”ה - בשנת התשע"ה, 

יצאה לאור מהדורה חדשה ומפוארת ע"י הרב הראל כהן, הוצאת מכון התורה והארץ. 

)הסדרה תושלם במהלך השנה הקרובה אי"ה(

קובץ אזכרה – ירושלים תרצז-תרצח, ערכית הרב י"ל מימון, הוצאת מוסד הרב קוק.	 

שבחי הראי”ה, רואה האורות, חזון ישראל -  פרופ' חיים ליפשיץ, הוצאת 'נזר דוד' 	 

תשנ"ה.

יהושוע. ב. 	  אוהב ישראל בקדושה - הגות רוחו ושיח לבבו של הראי"ה קוק – ד"ר 

בארי. ת"א, התשמ"ט.

אור מופלא מרן הרב קוק זצ”ל – הרב זאב אריה רבינר, תל אביב התשל"ב.	 

ערכו של הרב קוק, באנציקלופדיה של הציונות הדתית, הוצאת מוסד הרב קוק.	 

גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי - הרב קוק, אבינועם רוזנק, הוצאת מרכז זלמן שז"ר 	 

לתולדות ישראל, תשס"ו.

ספרים וחוברות בהוצאת ארגון ‘אור האורות’:   	 

בשנים האחרונות, קם ארגון בשם 'אור האורות' )כך כינה הגרי"מ חרל"פ את הראי"ה(, 	 

שמטרתו להפיץ את תורת הרב קוק, בעיקר בקרב הציבור הדתי והחרדי. הארגון מוציא 

מדי שבת עלון בשם "שבת הראי"ה" ובו מאמרים, סיפורים, פירושים וכד' מהרב קוק 

ועליו, וכן מתוארים קשרי והענפים על גדולי ישראל. הארגון גם מפיץ חוברות הקשורות 

לתורת הרב קוק וליחסיו עם גדולי ישראל, ביניהן:

אור שלמה - על יחסיו עם הרב שלמה זלמן אויערבאך.	 

עטרת צבי - על יחסיו עם הרב צבי פסח פראנק.	 

אז נדברו - על יחסיו עם הרב איסר זלמן מלצר.	 

פלגות ראובן - על יחסיו על הרב ראובן זעליג בענגיס- ראש הבד”צ של העדה החרדית.	 

זוהר עליון - קובץ הספדים על הרב קוק.	 

צופיה הליכות ביתה – על חינוך הבנות במשנת הראי"ה.	 

רשימה של כתבי הראי”ה וביאוריהם



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 414

הלכה ברורה ולימוד גמרא – מפעל ההלכה הברורה בחזונו של הראי"ה.	 

הנשמה עולה פתאום – תורות וסיפורים מהרב קוק על פי סדר השבת.	 

סיפור מפליא לכבודה של תורה, מאת הראי”ה קוק.	 

מקוה ישראל – פעילות הראי"ה להקמת מקוואות ברחבי הארץ.	 

שני המאורות – רבי נחמן מברסלב והראי"ה קוק	 

רעים אהובים - ענייני חתונה ונישואין בתורת הראי”ה קוק.	 

אור הברק - על פעילות הראי”ה קוק בהקמת בני ברק.	 

חורבת ר’ יהודה החסיד בנשיאות הראי”ה קוק.	 

סדר הדלקת נרות חנוכה עם פירושים מלוקטים מכתבי הראי”ה.	 

ברכת האילנות – עם ביאורים וסיפורים מהראי"ה.	 

סדר טו בשבט – עפ ביאורים וסיפורים מהראי"ה.	 

קבר רחל במשנת הראי”ה קוק.	 

חג הפורים במחיצת הרב קוק.	 

אור יקרות - קשרי הידידות בין הרב שלמה אלישוב 'בעל הלשם' ובין הראי"ה קוק.	 

יש”א שלום-  זכרונות הגרי”ש אלישיב על הראי”ה קוק.	 
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‘אוצרות הראי”ה’

כרך שביעי

חלק ב

ביאורים על שיטתו ומשנתו 

של הראי"ה קוק
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אמרות יפות 

מתוך האהבה והעמוקה העליונה שאנו אוהבים את ַעֵמנּו הגוי כולו, ואנו 

כל  על  ה'  רוח  את  ליתן  שואפים  הננו  ועתידו,  לגורלו  לב  בכל  חרדים 

צאצאיו. ומתוך כך יש לנו כח סבלנות  גדול מאד, לבוא במשא ומתן עם 

כל ְּפָלגֹות  ַעֵמנּו ועם כל יחידיו, לתמוך בכל ענין שהוא מסבב אימוץ ידים 

ועז רוח לישראל, לחזק ידים רפות לכל פעל טוב לאומה.

אגרות ראיה ח"ב עמ' עח

היא  מוכרחת  והבריאה,  הרעננה  והטבעית,  הפשוטה  האומה,  אהבת 

ְלִהָוֵלד להיות לכח פועל ומאיר בלב כל הראוים באמת להעטר בשם גדולי 

ישראל. ועל נקודה זו ִיָּבנּו כל מגדלי עופל ]=חוזק[, וכל שלטי  הגיבורים 

עליו ִיָּּתלּו.

אגרות ראיה ח"א עמ' רמא

מי שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתו, הוא אוהב את הבריות כולם בלא 

שום שיור כלל, וכל ַמְעָיָניו הוא בעלייתם ותיקונם. והדרכים של תיקונם 

נעשים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבלבו.

שמונה קבצים, קובץ ב פסקא מב

הנני מתעב באמת את הרע של הרשעים, ואת החלק הטוב הייתי מוקיר 

ואוהב, כי חלק ה' הוא.

אגרות ראיה ח"ב עמ' קנג
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השקפת עולמו של הראי”ה קוק ז”ל

 מבוסס על מאמרו של הרב דוד שלמה שפירא ז"ל1

ראשי פרקים:

מבוא

א – מציאות אלהים ומציאות הנבראים

ב – חכמת הקודש ורזי תורה

ג – אחדות כל המדעים

ד – על עם ישראל

ה – ישראל ואומות העולם

ו – על ארץ ישראל

ז – על רשעי ישראל שבדורנו

ח – פעולותיו של הראי”ה ברבנותו

ט – טעמי המצוות

י – בעיית הרע שיש בעולם

סיכום

 Samuel K. Mirsky, נמצא בספרThe World Outlook of Rabbi Kook  1. תורגם מן האנגלית, המאמר

Memorial Volume  הוצ’ ישיבה אוניברסיטי, ניו יורק, שנת 1970, עמ’ 75-100. הרב דוד שפירא היה רב 
במילווקי שבארה”ב. החלק הראשון של מאמר זה הנמסר כאן תורגם ונערך מחדש בידי הרב דוד חנוך יצחק 

בר-חיים, ראש מכון שילה, ירושלים. אבל מאמצע פסקא ה’ תורגם ונערך מחדש ע”י משה צוריאל
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מבוא

מבין הוגי הדעות בשמי היהדות במאה העשרים, הראי"ה קוק היה ללא ספק המושרש ביותר 

במקורותיה ובמסורת של תורת ישראל, ובהתאם להשקפת עולמה, משנתו הינה האוניברסלית 

ביותר. הוגה דעות ענק זה יצר עולם פנימי מלא אושר ורוגע, עולם המושתת על שלום והתאמה-

מזיגה פנימית עם עצמו ועם היקום. כנביאי ישראל בימי קדם, הראי"ה לא הבחין בניגוד בלתי ניתן 

ליישוב בין הלאומיות והכלל-אנושיות. אליבא דהראי"ה, תורת ישראל היא היא השער להבנת 

היקום, והאדם מישראל הינו המפתח לגילוי האדם באשר הוא.

הראי"ה היה ער לבעיות הכבירות העומדות בפני האדם המודרני. לשיטתו, האמונה הדתית 

בעולם המודרני כשלה מאחר שלא עמדה בקצב התקדמות המין האנושי בכל תחומי המחשבה 

והמעש. בעידן המודרני השקפת עולמו של האדם המצוי התרחבה עד מאוד במידה שלא נודעה 

בעבר. ראייה חובקת-עולמים ביחס ליקום אשר היתה פעם נחלת יחיֵדי-סגולה הפכה נחלת הכלל. 

תורת  הבריאה2.  מרכז  את  בעצמו  רואה  אינו  כבר  האדם  קופרניקוס1,  של  המהפכה  בעקבות 

האבולוציה ָשׂמה ַׁשמות בתודעתו של האדם המודרני ובלבלה את דעתו; תוצאותיה של תיאוריה 

זו ניכרות לא בביולוגיה בלבד אלא בכל תחומי המחשבה האנושית3. בנוסף, הראי”ה טען שאת 

כישלון הדת בעולם המודרני ניתן לייחס בעיקר לכך שמנהיגים דתיים לא השכילו להוות בעצמם 

דוגמה של חיים המושתתים על אידיאלים דתיים נשגבים4.

של  עלייתה  לו.  הייחודיים  נוספים  משברים  עם  להתמודד  היה  חייב  החדשה  בעת  היהודי 

ביקורת המקרא כרסמה באמונתו הדתית. הלאומיות היהודית לבשה צורות חדשות מקרוב-באו 

הסוציאליזם,  הציונות,  מסורתיות.  נאמנויות  של  במקומן  באה  החילוניות  אבותינו.  ׂשָערּום  לא 

עם  בקנה  עולות  אינן  אלה  שאידיאולוגיות  היהודי שסבר  לנוער  קרצו  והניהיליזם  ההתבוללות 

1. ‘ניקולאוס קֹוֶפּרניקּוס )בלטינית: Nicolaus Copernicus(, המוכר גםב שמו הפולני המקורי מיקֹולאי קֹוֶפּרִניק 

)Mikołaj Kopernik;  19 בפברואר 1473 - 24 במאי 1543( היה אסטרונום, מתמטיקאי וכלכלן פולני, שפיתח 

את המודל ההליוצנטרי )שלפיו כוכבי הלכת סובבים את השמש(, באופן מפורט מספיק כדי שיהיה שימושי 

מבחינה מדעית... התאוריה שלו לגבי מיקומּה של השמש במרכז מערכת השמש – בניגוד למודל הגאוצנטרי 

)שָשׂם את כדור הארץ במרכז( ששלט בכיפה עד אז – נחשבת לאחת ַהַּתְגִליֹות החשובות ביותר בהיסטוריה, 

והיאנקודת התחלה בסיסית באסטרונומיה המודרנית ובמדע המודרני בכלל, וניתן לומר כי פתחה את המהפכה 

המדעית המודרנית. התאוריה שלו השפיעה גם על תחומים רבים אחרים בחיים האנושיים’ )ויקיפדיה(.

2. אורות הקודש, ב, התעלות העולם כ, עמ’ תקנט, ובדפוס חדש עמ’ תקמא.

3. שם.

4. אדר היקר עמ’ 36 ואילך.
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ערכים יהודיים מסורתיים. רבים היו משוכנעים שהמעש והדיבור שליוו את התחייה הלאומית יהיו 

גם ְמַבְׂשֵרי הגסיסה של היהדות ההיסטורית, שַעם חדש הולך ונולד אשר יוכל לעצב את עצמו 

בצורה חדשה.

לאדם בעידן המודרני אשר הצליח לפרק את חומות הפירוד ואשר אופק ראייתו הלך והתרחב 

עד האינסופיות של היקום, אשר למד לראות בהיסטוריה האנושית תהליך של התפתחות בלתי 

פוסקת, ולַעמֹו שלו אשר חייו הלכו ושקעו לתוך סבך של בעיות ללא פתרון לכאורה, הראי”ה 

בישר את בשורתו, בשורת ה’ אלהי ישראל ועמו. בעיני הראי”ה המטרה הגדולה של חייו היתה 

להביא לאנושות בעידן המודרני השגה עמוקה יותר באשר ליסודות האמונה ורוח האדם.

מציאות אלהים ומציאות הנבראיםא. 

אינו  אלהים  הראי"ה,  עבור  הֵאל.  מציאות  את  חי  במפגש  שחווה  מיסטיקן  היה  הראי"ה 

היפותזה פילוסופית, ואף לא הנחת יסוד מוקדמת העוברת בירושה במסורת אבות, אלא מציאות 

חיה, פועמת ונמרצת הקרובה לו יותר מנשמתו הוא5.

הגיוניים-פילוסופיים  טיעונים  בדבריו  למצוא  ואין  כמעט  שיטתי.  פילוסוף  היה  לא  הראי”ה 

בקשר לקיומו של אלהים. מציאות הֵאל, אליבא דהראי”ה, הינה מושכל ראשון מובן מאליו עבור 

הנפש הנורמלית והבריאה שאינה יכולה להשתחרר מן ההתפעלות משמים זרועי כוכבים או מן 

המראה המתוק-מר של שקיעת החמה אפופת עננים צבעוניים בלב בים. תופעות אלה ְמַלֲחׁשֹות 

לאדם בעל רגישות דתית על קיומו של ישות-על מיסתורית6. ככל שידוע לי, אין הראי”ה מבאר 

את עמדתו ביחס לטיעון הפילוסופי המתבסס על הסדר והתכליתיות הנראית לעין שבבריאה, 

והוא הדין ביחס לטיעונים מסורתיים אחרים בעד קיומו של בורא, טיעונים אשר רבים מן ההוגים 

)אך בהחלט לא כולם( סבורים שנגוזו בידי קנט. ואין להתפלא על כך –בעיני מי שחי במחיצתו של 

אלהים, נסיונות הוכחה מופשטים הינם חסרי משמעות. מבחינתו של הראי”ה, המפגש ההיסטורי 

של העם היהודי ִעם אלהים הוא מעין גירסה מורחבת של אותה חוויה אישית שבה נחשף הוא 

עצמו לאור פני ה’7.

מושג הֵאל אשר הראי”ה מרחיב עליו את הדיבור מוצאים אנו במורי-הדרך המיסטיים של 

היהדות, המקובלים. הֵאל שלו הוא האין-סוף חסר הגבולות, האלהים מעבר לכל הוויה נתפסת, 

אשר לא ניתן לתארו או להגדירו. מה שניתן לומר עליו ית’ הוא רק זה: שהוא לא בלתי קיים – כי 

גם במושג הקיום יש מן ההגבלה. הוא ֵמֵעֶבר לכל הגיון רציונלי. איננו ההיגיון, מקור ההגיון ומושא 

המחשבה האנושיים, כפי שלימדו אריסטו ורמב”ם. הוא איננו ההגיון, אך הוא יצר את ההגיון. אין 

5. עי’ חיים ליפשיץ, הוגים וחוזים, עמ’ 43.

6. אדר היקר עמ’ 30.

7. עי’ אורות הקודש, ב, מהד’ שנת תרח”ץ עמ’ תקע; בדפוס חדש עמ’ תקנב.

השקפת עולמו של הראי”ה קוק ז”ל
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לזהותו עם אחת ממידותיו. הוא מעבר לטוב, אבל הטוב הינו תוצר של רצונו המתגלה בבריאה. 

הוא ֵמֵעֶבר לחכמה, כי החכמה הינה רק השתקפות של מציאותו של הֵאל. הוא ֵמֵעֶבר להויה, כי 

הוא מקור ההויה. החכמה והגבורה, הטוב והאהבה – כולם יצירותיו של הֵאל, אך הוא עצמו הינו 

למעלה למעלה מכל המידות אשר באמצעותן הוא בורא את העולם ומקיימו. ַהַקָּבָלה ממשיכה בקו 

מחשבתי רציף, עד למסקנה סופית ומתבקשת, את המושג המקראי של הֵאל חסר דמות הגוף, את 

התפיסה הפילוסופית של הֵאל המשולל כל הידמות אנושית, הֵאל אליבא דרמב”ם הניתן לתיאור 

אך ורק על ידי תיאורים שליליים. 

מרץ הבריאה ֲחַסר הגבולות של האין-סוף הגביל את עצמו בעולם הנברא והמוגבל ַהמּוָּכר 

לאדם באופן מקוטע בלבד. כוחות הבריאה של האין-סוף תועלו דרך עשר הספירות, ומתוכם 

הופיעה סדרה של עולמות, החל ִמַדְרגֹות-קיום רוחניות טהורות ועד לשלב הנמוך ביותר, עולם 

העשייה, העולם לו אנחנו שייכים בחיינו הגשמיים. היקום שהוציא האין-סוף אל הפועל, כשמו כן 

הוא: אחדות אחת, אשר ריבוי תופעותיה וצורותיה מתאפשר על ידי פעולת האין-סוף באמצעות 

הספירות ופעולתן זו על זו. על ידי קשרי הגומלין האין-סופיים בין הספירות כל אשר היה, הווה 

ויהיה בא לכלל מציאות.

מושג האחדות הינו ַהְּבִריַח התיכון במשנתו של הראי”ה. אמת הדבר שהחיפוש אחר האחדות 

קיימת בצורה מובלטת בכל שיטה אידיאליסטית-מיסטית מאז האסכולה האלאטית8 ועד ג’וסיה 

ואנו  האלוהות,  בתוך  ההוויה  של  האחדות  בדבר  ותהילה  שבח  בשירי  האריך  הראי”ה  רויס9. 

ביקורת.  נימת  ללא  “פנתיאיזם”  המונח  את  המסורתית,  היהדות  בתולדות  לראשונה  שומעים, 

הראי”ה סבר שתורת המֹונֹותאיזם, הנוטה להסברה הפנתאיסטית, מהווה את תפיסת המציאות 

המתקבלת ביותר על הדעת, בפרט כפי שתורה זו מתפרשת בתורת החסידות של חב”ד. תורה זו 

מאפשרת לאדם לשאוף לשלמות, כי אליבא דאמת הנשמה אינה מובדלת מה’, וכבר אינה ְיֵרָאה 

מפני הגבלותיה וחולשותיה10. על פי השקפה זו אין במציאות דבר מלבד לה’, ואשליה היא לראות 

בצורת קיומנו הסופית והמוגבלת מציאות עצמאית.

הראי”ה, המרבה לתאר את יופיו של היקום בכל עושרו וריבוי הופעותיו, בודאי לא החזיק 

בדעה שהיקום אינו קיים באמת. על אף סגנונו הספרותי, אין להניח שהראי”ה קיבל את התפיסה 

חב”ד,  חסידות  תורת  פי  על  אשליה.  שהוא  היקום  על  ההודיות  לֶודות  כלל  בדרך  המיוחסת 

והמחיה  בכולו  המתפשט  אלוהי  אור  בזכות  ורק  אך  קיים  עולמנו  בעקבותיה,  הולך  שהראי”ה 

8. אסכולה בפילוסופיה היוונית העתיקה הְקָדם-סוקרטית התופסת את המציאות כמהות אחת, קבועה, בלתי 

מונעת, ובלתי משתנה.

9. פילוסוף אמריקני, 1855-1916 למניינם.

10. אורות הקודש, ב, עמ’ תיא-תטו; בדפוס חדש עמ’ שצז-תא.
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אותו.11 במקום שהאור האלוהי נסוג ממנו, לא יתכן קיום. כל קיום סופי ומוגבל הוא ממילא קיום 

על תנאי. מבחינה אלוהית, היקום שלנו קיים בתוך האלוהות באופן שהוא למעלה מתפיסתנו. 

עולם החויה שלנו אינו אלא צל של העולם כפי שהוא קיים במחשבה האלוהית, אשר לפיה היודע, 

הנודע והידיעה אחד הם12. אולם העולם הסופי והמוגבל אכן קיים באמת עבור הישות המוגבלת 

אך  ההויה,  כללות  היא  האלוהות  הראי”ה  של  הפנתאיזם  פי  איפוא, שעל  נמצא,  אותו.  החווה 

כללות ההויה אינה האלוהות13. אמנם העולם האידיאלי בשלמותו דר בכפיפה עם האין-סוף, אך 

בהחלט אין לזהות עם האלוהות את השכלים המוגבלים והעולמות המוגבלים אשר בתוכם הם 

חיים. יש המעדיפים לכנות השקפת עולם זו במונח “פננתאיזם” במקום “פנתאיזם”14.

כבר העיר פרופ’ נ’ רוטנשטרייך15 שהוגי דעות יהודיים אחרים במאה ה-19 ראו ביהדות אי 

בתוך כללות גדולה של מציאות: או כמקום מפלט של רוחניות בעולם חומרני, או כדת של גילוי 

האלוהות ללא קשר להגיון ולאידיאליזם )במובן הפילוסופי של המונח(, או כרשות המובדלת מן 

הקולות הצורמים חסרי ההתאמה של העולם. היה זה דוקא הראי”ה, הוגה הדעות האורתודוקסי, 

האדם  ואת  העולם  את  ושראה  האנושית,  שבהויה  השונים  התחומים  בין  גשר  לבנות  שביקש 

במלוא אחדותם המורכבת.

ב. חכמת הקודש ורזי תורה

אמונתו היסודית ותפיסתו המיסטית של הראי"ה היתה שהעולם שבו אנו חיים ופועלים מהוה 

יצור חי )אורגניזם( שנברא ומתקיים משום שאור אלוהי עוטפת ומאירה אותו. חפצו העז בחיפוש 

אחר הביטוי המלא של האחדות המושרשת בעולמנו הביא אותו להאמין באפשרות של מדע מקיף 

שיאפשר לאדם להשיג את כללות ההויה מבחינת הנצח האובייקטיבי. מדע מקיף ואוניברסלי זה, 

11. הערת משה צוריאל: כדי לא לטעות ראוי לקורא מאמר זה ללמוד דברי הרב קוק ב”שמונה קבצים” )קובץ 

א פסקא ס”ה( שם מבאר כי בתחילה צריך האדם להבין את היצור כדבר נפרד מהבורא. כי אם לא כן ייכשל 

מחזיק  זמנית שהאדם  בו  וגם  הללו.  אל המושגים החבדי”ים  יעלה האדם  כך  רק אחר  רבים.  בעונות  האדם 

בתפישה מחשבתית זאת, אסור לו לנטוש את הדיעה הראשונה שהעולם נבדל מהבורא. “עד אשר נוראה היא 

לסדר את  אם  כי  “אין תרופה אחרת  על הראשונה”.  הסכנה שתוכל להתפשט מהתגברות המחשבה השניה 

הרעיון באופן כזה שתהיה המחשבה הראשונה מלבישה לעולם את השניה, ולא יגלו לעולם כי אם הראשונה, 

בתור לבוש לשניה העליונה ממנה”.

12. עיין מאמרו של המחבר ,‘The Basis of Habad Philosophy‘Judaism כרך 16, מס’ 3, עמ’ 324 ואילך.

 19 249, והערה  13. השוה גרשום שלום,Major Trends in Jewish Mysticism, Jerusalem, 1941,, עמ’ 

בעמ’ 402.

‘פננתאיזם’ )ההשקפה  )ירושלים, תשכ”ו(, דף ד עמ’ ב. באשר למקור המונח  וחול  14. חיים ליפשיץ, קודש 

שהאלוהות אמנם חודרת לתוך ההויה, אך קיימת מחוץ להויה ולזמן(, לעומת ה’פנתאיזם’ )ההשקפה שכללות 

ההויה היא האלוהות, עיין, )Louis Jacobs, Seeker of Unity )Basic Books, 1966( עמ’ 23, הערה 1.

15. המחשבה היהודית בעת החדשה, תל אביב, תש”י, עמ’ 252-3.
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לדעת הראי"ה, הוא "חכמת הקודש", חכמה הנובעת מתוך ראייה קבלית. שלא כמו המדעים 

החלקיים המעסיקים בני אדם בדרך כלל, חכמת הקודש אינה משפיע רק על ידיעותיו ותובנותיו 

של האדם, אלא מהפכת היא את טבעו ואופיו. הידיעות והפילוסופיה החילוניות מעניקות לנו חזון 

חלקי ומקוטע של היקום; חכמת הקודש מאפשרת לנו לראות את היקום כאחדות אחת כוללת. 

ידיעת העולם באמצעות המדע המורגל אינה אלא כצל קלוש ביחס לאותה השגה שלפיה האלוהות 

מתודעת אלינו באמצעות הבריאה וכל הֶוה. "וכל עמל העולם ועילויי מדרגותיו הוא מכונן רק כדי 

שיבא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמתתו", להשיג מדע כזה החדור כולו 

במקור אשר ממנו יצא16.

את  דוחה  היא  והחברתיים.  הביולוגיים  הפיזיים,  המדעים  בידיעת  נעוצה  הקודש  חכמת 

מעניקה  הקודש  חכמת  אדרבה,  החולי.  בעולם  צרה  אינה  ועינה  העולם,  על  הצרה  ההשקפה 

חיים, משמעות והארה לכל, ואינה ָּבָזה לכל גילוי של יצירתיות וחכמה. זו לשונו: “חכמת הקודש, 

בטהרה ובאמתתה, כשהיא מתגלה בעולם, היא מחיה את הכל. היא אינה צוררת שום מדע ושום 

כל  וענותנותה.  בטובה  צדקה,  בשאיפת  הכל  את  מעטרת  היא  רק  והוד,  גבורה  ושיגוב,  גודל 

שאיפות הצדק בכל צדדיהן בעולם הכללי, ובאדם הפרטי, מוצאותהן על ידה את מבואן האמיתי, 

והן נעזרות על ידה להתגשמותם של מפעליהן בפועל ובחיים”17.

כיצד תושג חכמה מקיפה-כל זו? “וכל הכונות הטובות, הכלולות מרזי קודש, בתורה, בתפלה, 

ובמצות, הכל יחד, וכל פרטיותן, הנן שבילים לגלות על ידם את אותו האור העליון של חכמת 

הקודש, כדי להביא את ההופעות הקדושה הזאת בעולם, להשביע לכל חי רצון, בחיי שעה ובחיי 

עולם”18.

תלמוד תורה לאור משמעותה המיסטית הינה כעת הכרחית. דורנו, טוען הראי”ה, כבר אינו 

יכול למצוא לו סיפוק בתכנים מוגבלים. זו לשונו: “כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, לאותו המצב 

שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה, אז אי אפשר לו להיות משביע את צמאונו ההכרחי 

בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו מוסר אותו אל תוכן רחב חפשי, שבו ירגיש את 

השיגוב הגדול שבשורש נטית נשמתו ממקור החיים שלה. ומתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד ד’, 

הולכים ונתבעים מן הדור.

והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני היא מדלדלת את הכח, מפזרת 

את הרוחות, ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקניות ומפח נפש, ובלב נואש 

תשוב עוד לבקש דרך. 

16. אורות הקודש, א, עמ’ א-ב.

17. שם עמ’ 3.

18. שם.
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ולזאת קרואים הם אמיצי הכח, אלה הלבבות אשר אור ד’ הוא כל תוכן חייהם. גם אם נשברו 

ָעיפּו במלחמתם נגד המון  ונוקשו מרוב יאוש, גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם 

רב, ההולך בבטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו ישאוהו, לא יחדלו ֵּתת ִמְתָקם, לא 

יחדלו להתעודד. ודגל רזי תורה, וחוסן דעת ואמונה ברורה ופנימית, וישועת עולמים לישראל 

ולאדם, לְגִויֹות ולנשמות, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים, בידם. ואם 

אנו מדברים והאילמות תוקפת אותנו. אם אנו מבטאים והמושגים נטבעים ְּבדּוִמָיֵתנּו, מפני שאין 

בנו כח לַהְדִריר19 את הדבור, לחפש את המילול, לא בשביל כך נבהל ונסוג אחור מחפצנו הקבוע. 

כבדות הפה לא תעצור כח לעצור את הזרם של החפץ הנשגב, אשר דבר ד’ בו יגלה, אשר יאמר 

דבר לאזר כח לנכשלים, לבשר שלום ליריבי עם. בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב, 

אמר ד’, ורפאתיו”20. 

באשר לפילוסופיה, אומר הראי”ה: “הפלוסופיה אינה משתרעת כי אם על חלק ידוע של העולם 

הרוחני, בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה, ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד 

מהותי. סיגול ההכרה, איך כל הדעות, ָהְרָגׁשֹות והנטיות כולם מקטנם ועד גדולם מחוברים זה 

בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכחה לצייר. ולזאת 

תשאר תמיד הגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני האדם.

יתרה ממנו היא הסודיות, שהיא בטבעה חודרת בכל התהומות של כל המחשבות, ושל כל 

הְרָגׁשֹות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, ושל כל העולמות, מראש עד סוף. היא מכרת את 

האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך אין 

לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נערך בערך רשום, אין תנועה אבודה, אין דמיון בטל. 

יותר  ולא תתקשר להארה  והבנה שנאמר בה די  ואין חכמה  לָהַעִליֹות,  זה אין קץ  ולעומת 

ואפילו כתר עליון, דאיהו אור צח, אור  נראית לעומתה במעמד אפלולי.  עליונה ממנה, שהיא 

מצוחצח, אוכם הוא לגבי עילת כל העילות, דכל נהורין מתחשכאן קמיה. 

ומתוך היתרון הרזי הזה של התאחדותם של כל המחשבות והניצוצות הרוחניים בתוכה, רק 

הוא נשמת האמונה, נשמתא דאורייתא,  כן רק הסוד  היא21 הנה מסוגלת להדרכה כללית. על 

ּוִמֶלֶשׁד חייו חיי כל הגלוי, כל הקצוב, כל ההגוי בהגיון, וכל הנעשה במעשה. 

ְּתָנֵאי המחשבה והרגש, כל אופני  האחדות המפולשת של הרז כוללת את כל היצירות, כל 

האידיאלים,  וכל  המגמות  כל  וכל התקוות,  כל השאיפות  החיים,  נטיות  כל  וההרצאה,  השירה 

מעומק תחתיתם עד רום גבהם. ולשד החיים של הגובה העליון של העילוי האלהי, שרק זוהר 

19. לשון דרור

20. שם עמ’ ה-ו.

21. חכמת רזי התורה
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הנבואה, ואספקלריא המאירה, זיהרא דאדם הראשון, ואורות העליונים, יכולים לגלותם, שוטף 

ועובר הוא בכל, בכל הגות לב, בכל תנועת רוח. 

רק סוד שיח עליון הוא מחלק את השדרות, מה יחשב לראשית, ומה יחשב לאחרית, איזה 

מערכה לא תכנס האחדות, מפני שפלותה, ואיזה מערכה היא עליונה ממנה, מפני גדלה, ולפני 

אחד מה אתה סופר”22. 

בדורנו, קובע הראי”ה, ניתן להגיע אל חיים רוחניים אמיצים יותר רק אם נאשר ונאמת את 

הבסיס החומרי של קיומנו. הרוח דורשת את ִנְרמּול החומר. אמת שלגאולה ישנם צדדים העוסקים 

באחרית הימים ובתחיית המתים וכיוצא באלה, אך במשנתו של הראי”ה קיימת בחינה של גאולה 

גם בעולם הזה. כאשר האדם עומד על אחדות הגוף והרוח, כאשר החולין מתעלה ומתאחד עם 

הקודש, האדם נגאל.

ואולם, כותב ראי”ה: “אין הכרה וידיעה בעולם, בחוגי הידיעות של האדם, וכל יצור, שלא 

תבאנה בגרמתה העלמות וטעיות. ומדרגות הטעיות וההשקפות המחושכות וההפוכות, הבאות 

לרגלי כל הכרה והופעה, שונות הן זו מזו. בעצמיותם של הפרטים הנודעים יהיו אותם הצללים 

המטעים במדרגה קטנה, ובענינים אחרים יתגדלו. וכל מה שירחק חוג האורה של הידיעה המוכרה 

מהידיעה האחרת, ככה יגדל הצל שהיא מטלת יחד עם הבהירות שהיא גם כן גורמת בכללות. 

והדברים נכרים ביותר, ביחש של כל חכמה מוגדרת לגבי חברתה, שכל מה שיותר יתיחד ויעמיק 

אדם בחכמה מיוחדה, ככה יגדל כח הצל שמושלך על ידי זה על מרחבי חכמות והכרות מוגדרות 

אחרות. 

ומקשר  אותן  המבסס  הנפשי  בכח  הפנימי,  באֹוְפָין  מזו  זו  הן  מנוגדות  הללו  ההכרות  ואם 

להן את הדורשן והחוקרן, יהיו הצללים יותר עבים וחשוכים, ולפעמים מעוותים, ומביאים ניגוד 

וחומר הנובעות ממבוע ההשקפה החיצונה של האדם על פי סקירה  וקל  וסתירה איומה מאד. 

הן  ובנין הרוח בעצמותו, שבטבען  בינת הלב,  והנובעות מהמעין הפנימי של  ונסיונית,  עולמית 

סותרות זו את זו, ומניחות מכשולים כל אחת מהן על דרכה של חברתה.

אמנם רק באוצר השכל העליון, הזוהר הנשמתי ביסודו, מופיע אור המגרש את אלה הצללים, 

עד כדי האפשרות, ועד כדי מדת הקודש והטהרה של האדם, שעי”ז מתרפאים המומים שכל 

הכרה מטילה בחברתה. ואין התאמה גמורה בתוכן ההכרות כי אם למקור החכמה, תמים דעים, 

הַמַחִצים  היא מרפאה אותם  הידיעות,  כל  יסוד  והדבקות האלהית הפנימית, שהיא  ב”ה.  לבדו 
והמכות אשר הּוֵּכינּו בית מאהבנו, ו’שם גופיה איקרי שלום’.23

וכשם שההכרות מטילות צל אחת על חברתה וצריכות הן למטרת התאגדותן ההרמונית עזר 

22. שם עמ’ ט-י.

23. שבת י ע”ב
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ממקום עליון, מהמעין שהצורות ההכריות מתהוות משם, עוד בטרם שהן מתגלמות בחטיביות 

עולמו  את  הוא  בונה  אחד  כל  זה,  את  זה  סותרים  הנם  המּוָסריים  התוכנים  כן  כמו  מיוחדה, 

התוכנים  של  התביעות  ואותן  העולמי  הציור  לאותו  כלל  חושש  ואינו  רדיקלית  רחבה  בצורה 

צדיק,  ראש  ממקור  עולם,  של  צדיקו  ממקור  העליון,  העולמי  ממעין  ורק  האחרים.  המּוָסריים 

משם הברכות שופעות, שהכלי המחזיק ברכה לכולן הוא השלום, התאחדותן של כל התביעות 

המּוָסריות המתכנסות בלבו של כל יצור, והכוללות את כל הקבוצות החברותיות, והמאחדות את 

כל העולמים. 

וכל מה שתגדל ביותר הסתירה בין הכרה להכרה, ובין מסכת מּוָסרית לחברתה, ככה תגדל 

ולשאוב  העליונה,  למקוריותן  ָׁשבֹות  להיות  מוכשרות  הנן  וככה  שלהן,  השלום  לעומק  העריגה 

אותם ֵמי הישועה בצמאון. ‘כמים קרים על נפש ַעֵיָפה, שמועה טובה מארץ מרחק’, ‘ונקרא שמו 

פלא יועץ אבי עד שר שלום’”24.

“מפני כח הקיבול אשר לאדם ידיעה סותרת ידיעה, והרגשה הרגשה, וציור ציור, אבל באמת 

ידיעה מחזקת ידיעה, והרגשה מחיה הרגשה, וציור משלים ציור. וכל מה שמתעלה האדם כליו 

הידיעות  של  והתאמתן  הפנימי,  השלום  של  הגדול  התוכן  את  בעצמו  שמוצא  עד  מתרחבים 

ההרגשות והציורים השונים זה עם זה.

והדבר הולך ומתרחב, עד שבא לעומק עמקים, למקום ששם הסתירה חריפה ועזה מאד, עד 

כדי קצף איתן של קודש. ומרוב הדעת הפנימית, המתרחבת ומתפשטת בכל קומתו הרוחנית של 

האדם, נעשה שלום חודר נוקב ויורד עד התהום ותהום בכלל.

הדרך שעולים עד לידי מעלה עליונה זו היא מתחילים בעת אשר האדם עומד במצבו הנמוך 

של פגיעת הסתירות, שגם אז ישנם שני דרכים, שהם זה למעלה מזה. יש אשר ידיעה סותרת 

ידיעה, שוללת אותה לגמרי, עד אשר הידיעה הסתורה מכחה של הידיעה הנקנית נחשבת כאילו 

אינה במציאות, וכאילו כל ענינה הוא ריקות ותהו. ויש אשר על ידי סתירתה של ידיעה האחת את 

השניה מתמצות תמציות של הידיעה הסתורה ונכנסות בתוך הידיעה הנקנית האהובה. ואז אע”פ 

שמצד הכלי נראה שהאדם שולל וסותר את הידיעה המנוגדה, באמת מצד האור הפנימי הרי הוא 

בונה אותה ומקנה אותה לעצמו”. ]עכ”ל הראי”ה[

לאור הבנה נשגבה זו אין גבול לעליותיו של האדם. אין גבול לחכמה שימנע מהאדם להגיע 

ותתגלה  המחשבות  כל  יצורפו  הסודית,  ההבנה  של  העליונות  ומפני  יותר.  עוד  פנימית  להבנה 

מה בהן גרעין האמת שהיא לבדה תשמש להדרכת האנושות. כח פנימי זה הוא הגנוז בנשמת 

התורה.25 כח אחדותי זה יכלול כל היצורים, כל מצבי המחשבה והרגש, כל אופני השירה, כל 

24. שם עמ’ יא-יב.

25. זהר, בהעלותך, קנב ע”א
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תנועות החיים, כל השאיפות וכל התקוות, מעומקי מטה עד גבהי מעלה.26

אמנם ידיעות סודיות אלו יַלמדו אותנו ַהְדָרָגה, הבחנה לדעת מה בא תחילה ומה בא אחר כך, 

מה יש בתופעות שממנו יש להזהר פן יפגום בגילוי האחדות. רק התורה תגלה את האור שיגרש 

את כל הצללים. רק אישיות נעלה יכול להבחין ולהכיר שיש דיעות שקר, תנועות מזיקות, שיטות 

פילוסופיות משחיתות. אמנם יש בהם ניצוץ של אמת, אבל עטופה היא בהרבה דברי שקר.

לפי הגותו של הראי”ה הדת אינה תחום מבודד כשלעצמו אלא חויה המקיפה לכל הפעולות, 

לכל המחשבות, לכל האידיאות. עולם הדת הוא עולם הרמוני, מפני שהבורא ית”ש הוא שורש 

ההרמוניה. ָהֶרֶגׁש הדתי מחפש את מקור כל ההויה, אותו הבורא ששם נכלל הכל בעושר נשגב.

ג. אחדות כל המדעים

ביותר  הרחבים  האופקים  את  האדם  הכרת  למרות  המודרני,  העולם  של  הכשלונות  אחד 

אשר להם זכה עקב המהפכה האינטלקטואלית בעידן המודרני, הוא בכך שכל ענף של חכמה 

מסתגר בתוך עצמו, ואינו מאפשר לחכמיה אלא ראייה מצומצמת בלבד. כתוצאה מכך, מצוי הוא 

שהמומחה בתחום אחד בז הוא לכל שאר התחומים. חכמת הקודש סוללת בפני האנושות את 
הדרך להתבגר עד כדי תפיסת כל ענפי החכמה במבט אחד.27

מטרת ההתבוננות המיסטית היא לסגל בנשמה את יכולת ההסתכלות לאור האחדות העליונה. 

יכולת זו קיימת בכל אדם, אך ביטויה העליון נובע מתוך גאונות רוחנית. ואם אמנם ניתן לטפח 

גאונות זו, היסוד הזה של הכרת האחדות הוא מוכרח.  

מהעדר ההתאחדות,  מרגישים  אנו  יסורים  את מחשבותינו.  ולהתאים  לאחד  נתבעים  “הננו 

יכולים  אנחנו  אין  ולשון  עם  מכל  יותר  וכו’.  וכו’  ההתאמה.  מאי  נוראים  יותר  מכאובים  אבל 

לסבול את הסתירה, ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים היא בנו, השלום והאיחוד, בצורתם 

האידיאלית. ולכן כל פיזורנו הוא רק עראי, והננו עתידים להתאחד, ולהיות גוי אחד בארץ”.

“אחת מהצרות הגדולות של העולם הרוחני של האדם הוא מה שכל מקצוע של מדע ושל רגש 

מעכב אצלו את ההופעה של המקצוע האחר. ומתוך כך נשארים רוב בני אדם לקויים ובעלי גוון 

יחידי, ומגרעותיהם השליליות הולכות ומתרבות. ההחשכה שכל מקצוע מחשיך על חברו גורמת 

היא גם כן להתיֵחׂש בניגוד מוחלט להמקצוע הנסתר מעיני האדם, הנתון למקצוע אחר, הרחוק 
ממנו בערכיו. חסרון זה לא יוכל להתמיד.28

על ידי “חכמת הקודש” מרימים כל החומריות אל הרוחניות. בדורנו יוכל האדם להשיג חיים 

26. אורות הקודש, ח”א עמ’ ט-יח

27. אורות הקודש, ח”א עמ’ יא-יז

28. אורות הקודש, ח”א עמ’ כא-כב
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רוחניים אמיצים רק כאשר יאשר קיומו של החומר. אומר לנו הראי”ה: “הקדושה שבטבע היא 

בניגוד  קדושה  להעמיד  הכשרון  הוא  ישראל  עם  בגלות  שירדה  השכינה  ישראל.  ארץ  קדושת 

בלועה  להיות  היא  צריכה  שלימה.  קדושה  אינה  הטבע  נגד  הלוחמת  הקדושה  אבל  לטבע. 

כולו  עולם  תקון  יסוד  שהוא  שבטבע,  הקדושה  שהיא  העליונה,  בקדושה  בתמציתה-העליונה 
וביסומו הגמור”.29

הראי”ה:”ההלכה  דברי  כך  התורה.  לעיון  גם  נוגע  ההרמוניה,  אחרי  אחדות,  אחרי  החיפוש 

גם  להביא  מוכרח  יחד,  בשתיהן  לעסוק  מביא  ההכרח  זו.  עם  זו  להתאחד  הן  צריכות  והאגדה 

להיפך,  וכן  לאגדה,  כשנכנס  בהלכה  העוסק  שמרגיש  מה  שלהן.  הרוחנית  ההתאחדות  את  כן 

שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, הבאה מתוך מנוחת 

הנפש, שיסודה באחדות הפנימית”.30 וכך כתב שם גם על איחוד רוח הקודש ונבואה יחד עם רוח 
ההלכתי.31

ד. על עם ישראל

יותר מכל הוגה אחר בעידן המודרני, הראי"ה העמיק חקר בדבר הקיום היהודי ומהותו של עם 

ישראל. בהתאם להגות היהודית המסורתית המושרשת בתנ"ך32, הראי”ה לא ראה בעמו עם ככל 

העמים33. בספרות המדרש ַעֵמנּו ידוע כ”כנסת ישראל”. בקבלה, למונח “כנסת ישראל” משמעות 

מיסטית: “כנסת ישראל” מזוהה עם ספירת המלכות, צורת השפע האחרונה הנובעת מתוך האין-

כל  תמצית  המעשה,  בעולם  הספירות.  שבשאר  היצירה  כוחות  כל  את  לתוכה  השואבת  סוף, 

גילויי  בכל  הזה,  בעולם  ישראל  לכנסת  מתועלת  והרוחניים,  הפיזיים  שביקום,  היצירה  כוחות 

חייה, בהיסטוריה שלה ובאמונתה. נמצא שכנסת ישראל היא תמצית האנושות כולה. ההיסטוריה 

הישראלית, טוען הראי”ה, היא תמצית ההיסטוריה של האנושות כולה. אין תנועה בעולם שלא 

תימצא לה מקבילה בהיסטוריה הישראלית. כדלהלן:

“כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה, ובעולם הזה נשפעת תמצית זו באומה הישראלית 

ממש, בחמריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי 

של ההסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. 

והאידיאליות  הטוב  את  המשפיע  והמקור  האמונות,  מכל  המסולתת  התמצית  היא  ואמונתה 

לאמונות כולן, וממילא הכח המברר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה 

29. אורות, אורות התחיה, פסקא כח, עמ’ עז

30. אורות הקודש, ח”א עמ’ כה

31. שם, עמ’ כד

32. עי’ שמות יט, ה; ישעיה ה, ז; ירמיהו ב, ג; יחזקאל כ, לב; עמוס ג, ב בין היתר.

33. עיין אורות עמ’ קלח ואילך; אגרות הראי”ה א, עמ’ 74.
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לקרוא כולם בשם ד’. ‘וגואלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ ייקרא’”34.

“כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבההויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר 

במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגוייה כולה, כן אין להתפלא 

על גילוי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקוה הנצחית, 

הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בישראל בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח 

חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע ד’ בעולם, יד ד’ בהויה, בבנין הלאומים, ויש לה בודאי ַיַחׂש 

גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, בָמצּוי כולו, בכל היקפו, הגשמי והרוחני. 

באופן אחר אי אפשר לחשוב”35.

“בתשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה, הנני להביע בזה את דעתי, הנקלטת מהופעת 

כל מה שלמדתי וחשבתי בענין זה: כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל אלא התמצית 

האידיאלית של האדם, המּופעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו, שנקרא ‘לאֹם’ בדרך 

ַהְׁשָאָלה, מפני שכל הקיבוצים המיוחדים שבבני אדם נקראים כן. את הופעותיה המרובות מגלה 

היא בתקופות שונות בגוונים שונים. יש מהן שהיא מגלה אותן ע”י עצמה, ויש מהן שגילויה יוצא 

אל הפועל ע”י חלקים אחרים של האנושיות – ע”י גרמתה. והיא שואפת תמיד להתעלות למדרגה 

עליונה זו של רוחב-נשמה, שלא תצטרך עוד לפזר את כחותיה, בהופעות מפורדות פעם אחר 

פעם ומקום זולת מקום, כי אם שכולם יתגלו בתוכה בהופעה ברורה ובולטת בבת אחת, בצורה 

של יצירת היסתוריה חדשה. אז ‘ילכו גוים לאורה ומלכים לנגה זרחה’ ולה יקרא ‘שם חדש אשר 

פי ד’ יקבנו’. 

וכך אומרת היא האגדה החודרת: ‘עתידין כל הנביאים כולם אומרים שירה בקול אחד שנאמר: 

אידיאל- העתיד  ובשביל  ציון’.  ד’  בשוב  יראו  בעין  עין  כי  ירננו,  יחדיו  קול  נשאו  צופיך  קול 

האידיאלים הזה המובטח לכנסת ישדאל, שהוא צפוי בבירור לכל החיים חיי האומה ברוח ובפועל, 

הננו מחזיקים את מעמד עמדתנו. ואנו, בעלי הנשמות של ‘הים הגדול שכל הנחלים הולכים אליו’, 

לא נלך לרעות בשדה אחר, למצוא שם ֵמי תמציות וֵמי בצעים; הים האידיאלי הוא עתידנו. וכן 

אמר משה איש האלהים בתפילתו: ‘ַׂשְּבֵענּו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. ַשְׂמֵחנּו ִכימֹות 

ִעִניָתנּו, שנות ראינו רעה. ‘יראה אל עבדיך פעלך, ְוַהָדְרָך על בניהם’”36. 

מתקיימות  ובמח  שבלב  כשם  בבריאה.  ביותר  הנשגבה  היצירה  היא  ישראל  כנסת  נסכם: 

פעולות שאין להן מקבילות בשאר איברי הגוף, כך ישנן תופעות ייחודיות בהיסטוריה הישראלית. 

כנסת  ישראל.  בהיסטוריה של  ייחודיות  להופעות  דוגמאות  הינן  והנבואה  הניסים  ההופעה של 

מוכרח  ומאחר שכן,  כולה.  ההויה  ולעילויה של  האומות  להטבת  ה’  ביד  כלי  ישראל משמשת 

34. שמונה קבצים, ב, קנז; אורות עמ’ קלח.

35. שמונה קבצים, ב, כח; אורות עמ’ קלח.

36. אגרות הראיה, ב, אגרת תט.
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להיות לה יחס מיוחד לקדוש ולנשגב ביותר בבריאה. לא ניתן להגדיר את כנסת ישראל במונחים 

חייה.  ומתבטא בכל אופני  נובע מכמיהתה לאלוהים,  וכל אשר לה  מצומצמים. הכל כלול בה, 

רעבונה לאלוהים בא לידי ביטוי בֵאין-ְספֹור דרכים: בלימוד התורה, וקיום המצוות האלוהיות, 

אין סופית,  ומסירות-נפש  ושירת קודש, בקדושת החיים  רוחני  בגיל  ומידותיה,  ִטְבָעּה המּוָסרי 

חייה  ביסוד  העומדת  האלוהית  המחוייבות  בדחיית  ולא   – מאהבה  הגלות  ייסורי  בקבלת-עול 

ההיסטוריים. כנסת ישראל ֲחֵפַצת חיים ּוְׂשִרידּות מפני שהיא יודעת שלקיומה תכלית מּוָסרית.

שני יסודות עומדים ביסוד ההויה היהודית ומאירים אותה: האידיאל המּוָסרי בכל ָטֳהרֹו ביחס 

לאדם, לכל בעלי החיים וליקום, והתפיסה-אמונה ששורש הכל באלוהים. ישראל מאחדת בתוכה 

את המּוָסריות עם מקור המּוָסר האלוהי. בפנימיותה של הנשמה היהודית, טוען הראי”ה, שוכנת 

מחוייבות מּוָסרית עמוקה. אנו שואפים לחיי טהרה; אנו מדמים בנפשנו ציורים של היותר נשגב 

ונהדר, היותר טהור ועליון. שאיפות אלו אינן באות לידי מימוש ללא התמסרותנו המוחלטת לאור 

ה’ המאיר את רעיוננו, תחושת הצדק הפנימית וההדרכה האלוהית המתגלית לנו בתורה המחזקת 

ומעדנת את הכרתה של הנפש הטבעית והבריאה.

הראי”ה לא דחה באופן מוחלט שיטות מּוָסר המושתתות על השכל, אך טען שאין למּוָסר 

החילוני עומק, ועל כן לעולם אינו חודר לעמקי הנפש. הוא מסוגל, אמנם, למשוך את האדם אל 

הטוב, אך אין בו כדי ְלֲחֵמׁש אותו בעוצמות הנדרשות כדי לגבור על כל תשוקה ודחף. יתירה מכך 

– המּוָסר החילוני חלש מכדי שיהיה בכוחו להשפיע על ההמון, לחדור לעמקי הלב ולהפכו מלב 

של אבן ללב של בשר. אין לאדם מדריך בטוח יותר מאשר המּוָסר האלוהי. ואם אמנם לעיתים, 

במהלך הדורות אף המּוָסר האלוהי לא תמיד הצליח להדריך בני אדם בדרך הישרה, עדיף שיטעה 

האדם מתוך שאיפתו לטוב העליון כדי שיוכל, בסופו של דבר, להעמיד את חייו על יסוד המּוָסר 

האלוהי, מאשר יצמצם את שאיפתו, פן ימעד שוב ושוב, ויחיה חיים קלושים חסרי עוצמה על 

יסוד המּוָסר החילוני.

כותב הרב: “מלאים אנו רגש מּוָסר, כמהים אנו לחיות חיים חיי טוהר, דמיוננו מלהיב את 

חשק לבבנו לצייר היותר נשגב והיותר נאה, היותר טהור והיותר נאצל, החפץ הפנימי שלנו חושק 

שיהיה רצוננו הקבוע טהור וקדוש, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת להאידיאל היותר נשגב 

בחיים. וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונה אל אור ד’, 

אל המּוָסר האלוהי, המתגלה בתורה, במסורת, בשכל, וביושר.

נמשך  שהאדם  פי  על  ואף  הנשמה,  בפנימיות  נכנס  ואינו  עמוק,  איננו  חול  של  “המּוָסר 

אחריו לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי הגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני 

ְּבָחְזָקה. וקל וחומר שאין ביד מּוָסר רפוי כזה  ההסתערות של תאוות שונות, כשהן מתעוררות 

להדריך את הכללות, את הצבור האנושי בעמקו והיקף גדלו, לחדור אל עומק הנשמה, ולהפוך 

אל האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן. לא יש עצה אחרת כי אם שיהיה מודרך על פי 

השקפת עולמו של הראי”ה קוק ז”ל
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המּוָסר האלהי. 

וכדאי הדבר, שיטעה האדם בכמה טעיות בדרך מהלכו, ובלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר 

חייו על פי אותו העומק של המּוָסר האלהי, משימעט בכשלונות ויחיה חיים רוחניים רפויים, על 

ידי השפעה שטחית של המּוָסר החילוני”37. 

האמת  את  יפה  מכירים  והטכנולוגיה,  המדע  התפתחות  מתוך  אלה,  בדורות  החיים  אנחנו, 

החכמה  של  הבשורה  זוהי  הארציים.  עצמו  לחיי  מעבר  מתפשטים  ורוחו  האדם  שחיי  הגדולה 

הפנימית מני אז: שחיי המּוָסר של האדם מתפשטים והולכים הרחק מעבר לאופק של חיי האדם 

החומריים. בדורות אלה לא השכיל איש לבטא עניינים אלה כפי שעשה הראי”ה, כדלהלן:.

“ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל ְמַנַּצַחת ֶאת ָהעֹוָלם ְּבכָחּה ָהרּוָחִני, ֶׁשְּיסֹוָדּה ָהֲעִלָּיה ַהּמּוָסִרית ַהֻּמְחֶלֶטת, ָהעֹוָלה 

ַעל ַהְּנִטּיֹות ֶׁשְּברּוַח ָהָאָדם, ַּגם ַעל ַהּטֹובֹות ְוַהּיֹוֵתר ָיפֹות ֶׁשָּבֶהן. ְמַגָּלה ִהיא ֶאת ּכָחּה ִּביִדיַעת ַהְנָהַגת 

ְוָהֱאֶמת ַהּזאת  ָהַעְצִמית,  ְוִנְפָלאֹות ֶאת ַמהּוָתּה  ְּבִנִּסים  ִהיא  ַמְסֶּבֶרת  ַהֶּטַבע,  ִמֶּדֶרְך  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלם 

ִהיא ְּבַעְצָמּה ַמְגִּביָרה ֶאת ָהעֹז ָהרּוָחִני ְּבִקְרָּבּה ּוָבעֹוָלם. ִאי-ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ַהְיִחיִדי ְוַהִּקּבּוִצי ֶׁשִּיְתַעֶּלה 

ַעל ִטְבעֹו, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָּתִמיד חֹוֵׁשב ֶׁשָּכל ַהֻּמְטָּבע ַּבֶּטַבע ֵאין ָעָליו ּכַח ֶעְליֹון ְלַהֲחִליפֹו ְּבִעּלּוי. ַעל 

ֻמְחָלִטים,  ְלכֹוְפִרים  ְוֹלא  ֲעבֹוָדה-ָזָרה  ְלעֹוְבֵדי  ֹלא  ָהרּוַח,  ֶׁשְּבעֶֹמק  ַהּמּוָסר  ִמִּׁשְפלּות  ָמנֹוס  ֵאין  ֵּכן 

ְוַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשִהיא ַמֲעֶצֶמת ֶאת ָהרּוַח, ְלַהֲעלֹותֹו ִמָּכל ַהִּמְגָרעֹות ֶׁשַּבֶּטַבע ַהְּבֵהִמי ַהִּפְרִאי ֶׁשל ָהָאָדם, 

ִהיא ַרק ַהַּמֲחָׁשָבה ָהֱאמּוִנית, ַהְמָבֶרֶרת ֶאת ְּפֻעּלֹוֶתיָה ַעל-ְיֵדי ִׁשְלטֹון ֵׁשם ד’ ָּבעֹוָלם ְּבִהְתַּגּלּות ְרצֹוִנית 

ִאיֵדָאִלית, ֶׁשֶּזהּו ִּגּלּוי ֵׁשם ַהֲהָוָיה ֶׁשְּבתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל”38. 

“ַהַּיַחׂש ֶׁשל ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל ִליִחיֶדיָה הּוא ְמֻׁשֶּנה ִמָּכל ַהִּיחּוִׂשים ֶׁשל ָּכל ִקּבּוץ ְלֻאִּמי ִליִחיָדיו. ָּכל 

ַהִּקּבּוִצים ַהְּלֻאִּמִּיים נֹוְתִנים ֵהם ִליִחיֵדיֶהם ַרק ֶאת ַהַּצד ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ַהַּמהּות, ֲאָבל ֶעֶצם ַהַּמהּות ֶזה 

ׁשֹוֵאב ָּכל ָאָדם ִמִּנְׁשַמת ַהּכל, ִמִּנְׁשַמת ֱאֹלִהים, ֶׁשּלא ְּבֶאְמָצעּות ַהִּקּבּוץ, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְלַהִּקּבּוץ ֲחִטיָבה 

ִנְׁשֶאֶבת  ַהְיִחיִדים  ֶׁשל  ַהְּנָׁשָמה  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֵכן  ֹלא  ְּבתֹוכֹו.  ְׁשרּוָיה  ַעְצִמית  ֱאֹלִהית  ֶׁשְּמַגָּמה  ֱאֹלִהית, 

ְלִהָּנֵתק  ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ִאם  ַלְיִחיִדים.  ְנָׁשָמה  נֹוֵתן  ְוַהְּכָלל  ַהְּכָלל,  ְּבאֹוַצר  ָהעֹוָלִמים  ֵחי  ִמְּמקֹור 

ֵמָהֻאָּמה, ָצִריְך הּוא ְלַנֵּתק ֶאת ִנְׁשָמתֹו ִמְּמקֹור ִחּיּוָתּה. ּוְגדֹוָלה ִהיא ִמּׁשּום ָּכְך ַהִהְזַּדְּקקּות ֶׁשָּכל ָיִחיד 

ִמְּפֵני ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ִנְקָרע ֵמָהֻאָּמה,  ִלְהיֹות  ִמְּבִלי  ַנְפׁשֹו  ְלַהְּכָלל, ְוהּוא מֹוֵסר ָּתִמיד ֶאת  ִנְזָקק  ִמִּיְׂשָרֵאל 

ְוִתּקּוָנּה ָהַעְצִמי ּדֹוֵרׁש ֵּכן ִמֶּמּנּו. ָאְמָנם ִצּנֹורֹות ַהֲהָזָנה ַהִּנְׁשָמִתית ַוֲהָגַנת ַהַחִּיים ֶׁשָּלּה הולכים ִּבְכֶנֶסת-

ִיְׂשָרֵאלַעל-ְיֵדיַהִּמְצוֹות, ְּדַברד’, ֶזהּו ַהֶּפֶלג ַהְּכָלִלי ַהִּמְתַּגֵּלם ְּבאַרח ַהַחִּיים, ָהָרׁשּום ְּבָתְכִניתֹו. ֵמראׁש 

ַהָּגדֹול, ֶׁשאֹור ד’  ָהרּוַח  ִנְתַּגֵּלם  ָהֻאָּמה,  ֶׁשל  ְּבכֹוְנִנּיּוָתּה  ִּבְבִליָטה  ֶׁשִהְתַּפְּׁשטּו  ָהָאבֹות,  ֵמַחֵּיי  צּוִרים, 

ַּגְׁשִמִּיים ַהִּמְתַהְּלִכים ִעם ַהַחִּיים, ְוָהאֹוָצר ַהַחי נֹוֵׂשא הּוא ְּבִקְרּבֹו ֶאת ָּכלְל ַׁשד  ָׁשרּוי ּבֹו, ְּבַמֲעִׂשים 

ַהַחִּיים ֶׁשל ְיִציָרָתּה ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ֶׁשלִהְתַּגְּברּוָתּה ֶׁשל ִנְׁשַמת ַהְּכָלל, ְּבִסּיּועֹו ֶׁשל ַהָּיִחיד ַהַּמְגִּביר ֶאת 

ּכחֹו, ְוִהְתַעּלּוָתּה ֶׁשל ִנְׁשַמת ַהְּכָלל ַעל-ְיֵדי הֹוָסַפת ָהאֹוָרה, ֶׁשַהְּפָרט מֹוִסיף ָּבּה, ַעל-ְיֵדי אֹותֹו ַהחֹוָתם 

37. אורות הקודש ג, מוסר הקודש עמ’ א-ב.

38. אורות, עמ’ קמא, אות יא.
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ֶׁשהּוא ַמְטִּביַע ָּבּה ִמֶּׁשּלֹו ְּבִמְצוֹוָתיו הּוא. ְוַהְּפֻעָּלה ְּפֻעָּלה ַחָּיה ִהיא, ְּפֻעָּלה ְמַחָּיה ּומֹוִסיָפה אֹון ָוַחִיל. 

ְוָהָרִזים ַהְּטִמיִרים ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ַהָּמֵלא ֵנַצח ָוהֹוד, ַהָּמֵלא ְנָׁשמֹות ֲעצּומֹות, ַהְמֻמָּלא אֹור ְוַחִּיים, 

ְּגֻדָּלה ּוְקֻדָּׁשה ְוִתְפֶאֶרת, הֹוְלִכים ֵהם ְוַנֲעִׂשים ִעם ַהִּמְצוֹות, הֹוְלִכים ֵהם ְויֹוְצִרים ֶאת ְיִציָרָתם ַּבַחִּיים 

ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ַהָּיִחיד ּוְבַחֵּיי ַהְּכָלל, ּוְמַפְּלִׁשים ָלֶהם ְנִתיבֹות רֹוֵממֹות ְּבַחֵּיי עֹוָלם, ְּבִיחּוָׂשּה ֶׁשל ָהֻאָּמה 

ַּבֲעַלת ַהּכֶֹבד ָהרּוָחִני ַהָּגדֹול ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוַהּקֶדׁש ִמְתַעֶּלה ְוַהּצּוָרה ָהֱאנֹוִׁשית ִמְתַמְּלָאה אֹוָרה, 

ְוָהעֹוָלמֹות ִׂשְמַחת עֹוָלם, ֵמאֹור ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה”39. 

ה. ישראל ואומות העולם

סגולת ישראל אין משמעה ַהְפָרָדה גמורה ופילוג בין ישראל לאומות העולם. "ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 

ְמַחֶּיֶבת ַאֲהַבת ָּכל ָהָאָדם, ּוְכֶׁשִהיא ַמְטִּביָעה ִׂשְנָאה ְלֵאיֶזה ֵחֶלק ִמן ָהָאָדם הּוא ִסיָמן ֶׁשּלא ִנְטֲהָרה 

ֲעַדִין ַהְּנָׁשָמה ִמֻּזֲהָמָתּה, ְוַעל-ֵּכן ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַיֵחד ְּבֵעֶדן ָהַאֲהָבה ָהֶעְליֹוָנה"40.

הייחוד של ישראל הינו מצד שהוא עם ולשון בעולם, ולאו דוקא מצד פרטיו. “כמה פעמים 

העירותי, שיחידים מכל עם ולשון תמיד הננו מוצאים בתכלית המעלה, אפילו בירודות שבאומות. 

מעשי כנען גרועים היו מכל האומות ע”פ חז”ל, ומכל מקום ִיַחׂשּו לאיוב מציאות ביניהם. די לנו 

מציור אגדה כזאת השקפה של האפשרות ליחידים נעלים להמצא גם באומה היותר חשוכה. ולמה 

זה יתמה כבודו מיחידי הזמן שבאומות, היונקים ביחוד עכשיו הרבה מהתנ”ך בעצם ָטֳהרֹו יותר 

מההוספה האלילית שנטפלה עליו ע”י הנצרות”41. 

“כבר אמרתי במכתבים, שמצדם של יחידי הסגולה אין אנחנו יודעים הבדל בין עם ולשון 

ו”נכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול” )בבא קמא לח, א(, וכבר אמרו חכמינו הראשונים 

ֲחֵבֵרנּו” )מסכת דרך ארץ, פרק ה(. אבל מה שאנו דורשים בשבחה של  “נקבל פני פילוסופוס 

כנסת ישראל בכלל, הוא על דבר הסגולה האלוהית הנמצאת בנשמת האומה בכללה, וממילא 

היא מתגלה גם כן בכל יחיד באיזו צורה מיוחדת, ומקרא מלא הוא: “ונפלינו אני ועמך מכל העם 

אשר על פני האדמה” )שמות לג, טז(. וכו’ וכו’ ובהרחבת הדעת של עשירות פנימית נשקיף על 

כל הככר האנושי, להתכבד בחיל של חלקנו באוצר הכלל ושל חלקנו המיוחד שאין לזרים יד בו. 

‘הללו את ד’ כל גויים, כי גבר עלינו חסדו’’’42.

ָעָׂשה  “ְצָדָקה  יהיו אחד.  והעולם  הוא שישראל  ה’  ורצון  בישראל,  כלולות  כל התכונות  אין 

ְוֹלא  ֶאָחד  ְּבִאיׁש  ֹלא  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ַהִּכְׁשרֹונֹות  ָּכל  ָנַתן  ֶּׁשּלא  ַמה  עֹוָלמֹו,  ִעם  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ַהִּכְׁשרֹונֹות,  ֵהם  ְמֻפָּזִרים  ִּכי-ִאם  ֶאָחד.  ְּבעֹוָלם  ְוֹלא  ֶאָחד  ְּבדֹור  ֹלא  ַאַחת,  ְּבֶאֶרץ  ֹלא  ֶאָחד,  ְּבַעם 

39. שם עמ’ קמד, אות ג.

40. שם עמ’ קמט, אות ה.

41. אגרות הראי”ה א, עמ’ נא-נב.

42. שם עמ’ ע-עא.
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ְוֶהְכַרח ַהְּׁשֵלמּות, ֶׁשהּוא ּכַֹח ַהּמֹוֵׁשְך ַהּיֹוֵתר ִאיֵדָאִלי, הּוא ַהּגֹוֵרם ְלִהָּמֵׁשְך ַאֲחֵרי ָהַאְחדּות ַהְמרֹוָמָמה, 
ַהֻּמְכַרַחת ָלבֹוא ָּבעֹוָלם, ‘ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא – ִיְהֶיה ד’ ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד’.43

]מכאן ואילך, תרגומו של הרב משה צוריאל, להמשך המאמר[

אין להגדיר את מהות עם ישראל, לא על ידי סמנים גזעיים, ולא גיאוגרפיים, ולא אקונומיים, 

ולא שהם בעלי שפה משותפת, ולא שום אחד מאופני ההגדרה הנהוגים באומות העולם. אומר 

הראי"ה: "עצם החיים הישראליים הם כלולים רק בנקודת אהבת השי"ת, ואהבת שמו ית' דוקא 

בשם ד' אלהי ישראל. כל יתר ְּתָנֵאי החיים, הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, הנם רק תוצאות 

ומילואים ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית טל 

ילדותנו, והיא הולכת עמנו עדי עד. ואע"פ שלפעמים היא מתעלמת, היא עומדת תמיד בשביל זה 

לחזור ּוְלִהָגלֹות בכח יותר גדול, כחק כח כביר ואדיר שסבל זמן רב מכח עוצר ומונע, שכשמתגבר 
עליו, הוא ברעם אמיץ בנפץ וזרם".44

“כאשר אין עוד אומה בעולם שההודעה של שם השי”ת בעולם, בתור אלהי עולם, שומר 

הברית והחסד וכל ארחות הצדק, שהם מדותיו של הקב”ה, יהיה יסוד חייה הלאומיים, ותנאי 

וכו’. על כן מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן  וכו’  וכוננות ממשלתה.  מיוחד בתקומתה על ארצה 
במעשיו, רפיון להֵדיָעה ֶׁשְמַחָיה את האומה, הוא פושע לאומי שהסליחה להם איולת”.45

ו. על ארץ ישראל

רבים הם מגדולי ישראל שכתבו על הנושא של מקומו של עם ישראל מבחינה אוניברסלית, 

אבל אין הרבה שכתבו על מקומה של ארץ ישראל בפילוסופיה היהודית. הראי"ה כתב רבות על 
כך, גם ממקורות תנכי"ים,46 גם ממקורות תלמודיים, וגם ממקורות סודות התורה.47

לכן כתב: “אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את 

וכו’.   בכללה.  האומה  על  אשר  ד’  ברוח  אם  כי  אנושית,  רציונלית  בשום השכלה  ִחָּבָתּה  עומק 

המחשבה48 על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא 

באה כדי לבצר49 על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו וכו’ אין לה הפרי 

43. אורות, אורות ישראל, עמ’ קנב, אות ב

44. אגרות הראיה, ח”א אגרת מד, עמ’ מג

45. שם, אגרת כ, עמ’ כ

46. מאמרי הראיה, עמ’ 524-537

47. אורות הקודש, ח”א עמ’ קלג-קלד

48. המוטעית

49. כלומר: לחזק
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הראוי לקיום, כי היסוד הזה רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. וכו’. על ידי ההתרחקות 

מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת וכו’ והגלות מֹוֵצאת היא 

חן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבריסודי בחסרון הארץ והממלכה 

וכל תכני האומה בבנינה. יסוד צפית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי וכו’ וזה בעצמו הוא הדבר 
המעיד על חסרון-ההבנה שיש בשיטה מעטת-הלשד כזאת”.50

“זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי ד’, 
איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואני הנני בזה יודע ועד, כפי קטני”.51

ישראל.52 הרחיב על כך  ורק בארץ  לימד אותנו שהנבואה שורה אך  יהודה הלוי  רבי  כבר 

הראי”ה לענין הבנת פנימיות התורה. “אוירא דארץ ישראל מחכים”53 הנותן הארה בנשמה להשכיל 

את היסוד של העולם המאוחד וכו’. בארץ העמים הטמאה אי אפשר להשקפת העולם המאוחד 

ְלִהָגלֹות. והעולם המפורד שולט בָחְזָקה, והשקפתו הפרטית והמפורדה המחולקת ומנוכרה, היא 
הרודה בכל מערכי החיים.”54

האמונה שאנו כעת בשלבים מתפתחים ובאים של אתחלתא דגאולה פעמה בלבו של הרב.  

הוא קבע זאת נחרצות.55 אבל אין זאת מפני הצלה בלבד של ישראל מצרות החומריות של הגלות. 

אלא כך כתב:

“מגמתנו היא תמיד מכוונת לא רק להגאל מתוך ְמָצִרים, לא אך להתרפאות ממכות ולהנצל 

היא  לבדה  השלילית  השקיקה  לא!  העורון.  וממחשכי  העוני  ממסגרות  לצאת  רק  לא  ִמַמְדִוים, 

מדכאה את הנפש, ואינה נותנת ספוק לחיים.  לא בשביל כך ְיָצָרנּו יוצר-כל, הטוב והמטיב, האב 

ַגְדלּות, עושר  הרחום, מקור כל חסד, כל אהבה וכל הרחמים. רק הננו שואפים להיות מלאים 

גדול בנשמה, חיים רעננים מלאים זהרה בכל פינות שאנו פונים, עדן ועונג אין-קץ בכל נשימה 

שאנו נושמים, ֶעְדָנה אין-די ממקור חיי כל העולמים. אליך רק אליך ד’, רק ְלָגְדְלָך אדרוש, אוחיל 

ואצפה.

ולארץ ישראל הננו באים, ולגאולה אנו ְמַיֲחִלים, ולפדּות-נשמה אנו עורגים, לא להנצל מכבלי-

הגלות ולא להמלט מכיעורי מכאוביה המנבלים. לא! ליותר מזה באין-ֲערֹוְך, לשם החשפת האורה 

כולה, לשם הזרמת זרמי חיי עד ממקור קודש קדשים, ממקור ישראל, ממקור נשמתו העליונה, 

50. אורות, ארץ ישראל, עמ’ ט-י, פסקאות א-ב

51. אגרות ראיה, ח”א אג’ צו, עמ’ קי

52. .כוזרי, מאמר ב פסקא יד

53. בבא בתרא קנח ע”ב

54. אורות הקודש ח”ב מהד’ ישנה עמ’ תלז, ובדפוס חדש עמ’ תכג

55. מאמרי הראיה, עמ’ 171 ובעוד 19מקומות בכתביו, עיין מפתחות ב”אוצרות הראי”ה” חלק חמישי, עמ’ 28
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ממקור אהבת עונג צור עולמים, אשר מאיר בנו בקרני הוד ארץ חמדה, ארץ הקודש, ארץ החיים 

וארץ האורה. ‘נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ד’, לבי ובשרי ירננו ֶאל ֵאל חי’. אשרינו, ברוכים 

אנו ומאושרים אושר עולמים וגאון נצח נצחים. אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בד’. אשריך 
ישראל, אשריך, אשריך”.56

ז. על רשעי ישראל שבדורנו

למרות צערו הגדול על צעירים שהתרחקו מאד מקיום תורה ומצוות, הראי"ה ראה באותם 

ניצוצות קדושה. הוא טען שמסירות נפשם של החלוצים ליישב את שממות  בוני ארץ ישראל 

הארץ ולבנות חרבותיה, תחת תנאים קשים תברואתיים, תזונתיים, חוסר פרנסה מספקת וכן תחת 

סיכונים של ממש מהתושבים בני-נכר,57 יגיעם והתלהבותם נבעו מרעיון אידיאליסטי, מפני שורש 

אהבתם לעם ישראל ולארץ האבות. אין להבין זאת כאהבת מולדת פטריוטית, הנמצאת גם אצל 

האומות. הראי”ה לימד שמפני איזה ניצוץ קודש הטמון בנפשם התעוררו לידי כך.

זו לשונו: “השרידים אשר ד’ קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון, 

בשום צד שלילי של כל נפש מישראל הדביקה באיזה דבק בצור מחצבתה. כי אם להעלות את 

הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ברום גובהה ובעלוי קדושתה. האהבה הבלתי-גבולית אל 

הביט  ‘לא  וכשלון שבעולם.  סיבה  נפחתת משום  להיות  יכולה  אינה  החיים שלנו,  ֵאם  האומה, 

און ביעקב ולא ראה עמל בישראל’ וכו’. מתנשאים אנו מכל מחשבות השטנה, מכל השטחיות 

שבמּוָסרים ובמאמרים המעוררים כעס ושנאת אחים. ומלאי-רצון ושקויי טל חסדים אדירים, הננו 

ָׁשִבים לחבק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב החפיצה לראות בשמחת גויינו ולהתהלל 
עם נחלתנו”.58

הראי”ה מצא את הטוב שיש בכל נשמה של עם ישראל, במה שהיא קשורה אל הכלל, כלומר 

יחיד עם כללות  כל  לחיבורו של  “בַיַחׂש  כך כתב  ישראל”.  “כנסת  המהות המיסטית הנקראת 
האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש”.59 ושורש יש לכך בדברי מהר”ל.60

56. אורות הראי”ה, הוצ’ מוסד הרב קוק, עמ’ עו

57. ראה בספר “זכרונות ארץ ישראל”, מלוקט ע”י אברהם יערי, עמ’ 516 ואילך

58. ערפלי טהר, עמ’ צו-צז; שמונה קבצים, קובץ ב פסקא רע”ד. ע”פ מדרש תהלים, מזמור צ”ד “נחלה” היא 

ארץ ישראל. רבנו כאן מלמד שבנשמת כל יהודי יש בה קשר לכנסת ישראל הכללית, ומפני קשר זה יש לאהוב 

כל אחד ואחד מהם. שורש למחשבה זו מצאנו בדברי מהר”ל, נצח ישראל, פרק יא, ד”ה אמנם כל מחלוקת 

וכו’, עמ’ סז

59. שמונה קבצים, קובץ ג, פסקא רעד. וביאר נושא זה בנו הרב צבי יהודה )“מתוך התורה הגואלת”, בעריכת 

רח”א שוורץ, ח”ד עמ’ ל”ו(

60. נצח ישראל, פרק יא, עמ’ סז, עיין “פניני הראי”ה, עמ’ 707
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וכך כתב על רשעי דורו )בשנת תר”ע 1910( “כי הרע שבהם איננו כי אם חיצוני, ובתוכיות 

הנשמה הכל טוב וקדוש. על כן הם מתעוררים לכמה מחשבות של יושר וצדק. אע”פ שהם תועים 

בדרכם, ולא זו הדרך ולא זו העיר, מכל מקום הרבה מהם דבקים באומה בכללה ומתפארים בשם 

ישראל, אע”פ שאינם יודעים בעצמם מפני מה ולמה. ואע”פ שהם מחקים בזה את האומות שהם 

דבקים עכשיו כל אחד בלאומיות שלו, מכל מקום שורש מדתו של עשו הוא פורה ראש ולענה, 
מקור ֶרַׁשע ושפיכת דמים וחורבן. ושורש ישראל הוא קדוש וטוב מוכן לצדק ויושר”.61

התופעה של מרידה רוחנית בארץ הקודש, לא הפתיעה את הראי”ה. הוא כותב: “מקובלים 

תתעורר  האומה  תחיית  שהתחלת  בפרק  ובישראל,  ישראל  בארץ  תהיה  רוחנית  שמרידה  אנו 

לבוא. ַהַׁשְלָוה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את 

הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר ‘אין בהם חפץ’. השאיפה לאידיאלים תחדל, וממילא ירד הרוח 

וישקע. עד אשר יבוא סער ויהפך מהפיכה, ְוֵיָרֶאה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, 

באור ד’ ותורתו, בחשק האורה הרוחנית וכו’ וכו’. והם הם חבלי משיח אשר יבסמו את העולם 
כולו ע”י מכאוביהם”.62

כך הראי”ה מצאה נקודת אור בעניני הכפירה ַהּפֹוָׂשה בימינו, שההתמודדות של שומרי התורה 
עם טענותיהם של הכופרים תביא לידי זיקוק קיום המצוות מהסיגים שהצטברו במשך גלותינו.63

ח. פעולותיו של הראי”ה ברבנותו

בתקופת רבנותו של הראי"ה בירושלים, הניח את היסודות לגדל דור נוסף של תלמידי חכמים 

הראוים להנהיג את הדור לקראת ייעודם הרוחני. הוא עודד את צעירי הישיבות לכתוב מאמרים, 
חידושי תורה, בירורים הלכתיים, ַמסֹות בעניני מחשבת ישראל וכיו"ב.64

כמו כן הניח הרב היסודות ל”ישיבת מרכז הרב” ]בתקופתו קראו לישיבה “המרכזית העולמית”[ 
וקיוה שמשם יצאו גדולי הרבנים לשמש בארץ ובתפוצות.65

כמו כן הרב הניח את היסודות של “מכון הרי פישל”, שם ישבו ת”ח מבוגרים יותר, בעלי היקף 
רחב בתורה ובעלי עיון מעמיק, ועסקו בחקירה ובהרחבת הספרות התורנית בתנופה נפלאה.66

61. הדברים קרובים לדברי מהר”ל, נצח ישראל, סוף פרק ב; גבורות השם פרק ט, עמ’ נז

62. אורות, אורות התחיה, עמ’ פד פסקא מד

63. עיין מקורות הובאו ב”אוצרות הראי”ה” מהד’ תשס”ב, חלק חמישי, עמ’ 69-70

64. אגרות ראיה, ח”א אג’ כז, עמ’ כה-כו

65. חומר מורחב על תוכניתו של הרב, ראו ב”אוצרות הראי”ה”, מהד’ תשס”ב, ח”א עמ’ 212-214 ועוד ב”מאמרי 

הראיה” עמ’ 344-349

66. עיין על כך “הרצאת הרב”, הנדפסת בסוף “אורות התורה”, מהד’ שנת הת”ש; וכן ב”אזכרה”, הוצ’ מוסד הרב 

קוק, ע”י הרי”ל מיימון, עמ’ קנ ואילך, וכן בסוף מאמר “על לימוד רוחניות התורה” סוף כרך ראשון של ספרנו זה

השקפת עולמו של הראי”ה קוק ז”ל
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ט. טעמי המצוות

הראי"ה נתן תשומת-לב מרובה להבנת "טעמי המצוות". בזה הוא הלך בעקבותיו של הרמב"ם 

שכתב "אע"פ שכל חוקי התורה גזירות הם, ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם, 

תן לו טעם"67 וכמה עשרות מהמצוות הוא ביאר ב”מורה נבוכים”.68 עיקר רעיונותיו של הראי”ה 

נמצאים במאמרו “אפיקים בנגב”69 ובקונטרסו “מאורות המצוות”.

אחת מהסיבות הראשיות מדוע נכשלה דת הנוצרית מלשפר מצבו המּוָסרי של האדם היא 

מפני ֶׁשִהִטיָפה לרעיון נשגב אבל בלי לצרף לכך מצוות מעשיות. דרך פעילות גופנית, ודרך ריסון 

יותר לאור אלוהי. כך לדוגמא ביאר הראי”ה  ונהיה ראוי  יצרי האדם, הוא משתפר  בפועל של 

משמעותן של שנת השמיטה ושנת היובל, שהן מוליכות האדם לרוגע ומנוחה של חיי עולם הבא 

להשם’.  שמיטה  קרא  כי  אחיו  ואת  רעהו  את  ִיגֹוׂש  ‘לא  ורודה,  נֹוֵגׂש  ְּבֵאין  ושלוה  “שנת שקט 

אין  בחסד.  חיים  המכלכל  האלוהי  היושר  אל  בהרחבתה  הנשמה  התפשטות  ורוגע,  שויון  שנת 

רכוש פרטי מסוים ולא ‘זכות’ קפדנית, ושלום אלוהי שורר על כל אשר נשמה באפו. וכו’. אין 

חילול-קודש של קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו, וחמדת העושר המתגרה 

ע”י המסחר, משתכחת. ‘לאכלה ולא לסחורה’. עין-טובה והוקרה נאמנה באה לכל ברכת ד’ אשר 

בפרי הארץ, ‘לאכלה ולא להפסד’. והאדם חוזר אל טבעו הרענן עד אשר לא יצטרך לרפואות 

הרוחני  הטבע  בהתרחקם מטהרת  החיים,  של  הריסת המשקל  ע”י  ברובן  באות  שהן  למחלות 

והחומרי, ‘לאכלה ולא למלוגמא ולא לרפואה ולא לעשות ממנה אפיקטוזין’. רוח קדושה ואצילות 
שפוך על פני כל!”70

כמו כן באיסורי מאכלות אסורות, מציין הראי”ה כי לפני המבול אסור היה לו לאדם לאכול 

בשר, מתוך ההתחשבות בחיי כל חי. רק אחרי חטא המבול הותר הדבר כדי להרשים את האדם 
מה היא חשיבות עליונה של חיי אנוש.71

כן נתן את דעתו לבאר טעמי הקרבנות.72 גם טעם איסור אכילת בשר בלב,73 איסור כלאים 

ושעטנז,74 ועוד.

67. סוף הלכות תמורה, פ”ד הי”ג

68. ח”ג פרקים ל”ה עד מ”ט

69. “אוצרות הראי”ה” מהד’ תשס”ב ח”ב עמ’ 93-106, עמ’ 491-524

70. שבת הארץ, הקדמה, מהד’ תשי”א עמ’ ח-ט

71.  אפיקים בנגב, אוצרות הראי”ה ח”ב עמ’ 88-94

72. שם, עמ’ 101-103

73. שם עמ’ 97-98

74. שם, עמ’ 98
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י. בעיית הרע בעולם

הגות בענין חיים ומות, טוב ורע, היא נחלתם של הפילוסופים המעמיקים בסתרי החיים. ולכן 

פשוט הוא שגם בעלי סודות התורה נתנו דעתם לפענח סודות כמוסים אלו. כותב הראי"ה "חכמת 

הרזים מבארת את הממשיות של הרוחניות לכל ערכיה, מתארת את היש בכל אֹוְפיֹו, את הטוב 

ואת הרע בכל מילואיהם. ובאספקלריא של קדש בהירה רואים אנו שעומק הטוב הוא המסבב 
את עומק הרע, כדי שיתעמק הטוב גם כן על ידי הרע, ויהיה בכל מילואו וטובו היותר שלם".75

דבריו אלו לכאורה מבוססים על דברי רמח”ל76 הנותן טעם עמוק מדוע נוצר הרע, כדי להבליט 

עוד יותר שלטונו של הטוב והיחוד. ואף דבריו מבוססים על דברי הזוהר “ולית פולחנא דקודשא 

בריך הוא אלא מגו חשוכא. ולית טובה אלא מגו בישא”.77 ובזה הגדיר הראי”ה מה בין מחשבת 
התורה לבין השקפת האליליות, והשקפת הבודהיסטים, ודת הנוצרית.78

לפי הרב, תפקיד יש לרע שבעולם. “ואלמלא היתה ההחשכה, שהיא מראה את ההשקפה 

המפורדה, לא היתה הדחיפה אל ההתעלות התדירית, שהיא היסוד המשלים את הכל”79 הרב 

מלמד “וירא אלהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאד” כאשר רואים את הכל,80 את הלפני ואת 

האחרי, אז מבינים איזה תפקיד היה לתופעת הרע. “ונמצא שהכל היא מדה טובה באמת וכו’ וזה 
יתגלה לעתיד לבוא, שיברכו על הכל ‘הטוב והמטיב’” )פסחים נ ע”א(.81

אמנם הרב מסכים שבאופן מעשי חייבים אנו לעשות ככל שביכולתנו למחוק את הרע, לכלות 

אותו מן העולם.82 נצטוינו להשתדל בכל כוחנו לבטל את הרע.

כיון שיסוד מוסד הוא אצלנו “וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד” )בראשית א, 

לא( וחכמינו ז”ל פירשו שנכלל בזה אף המות83 הלך הרב בעקבותיהם וכתב “המות הוא חזיון 

שוא. טומאתו היא ִׁשְקרֹו. מה שבני אדם קוראים ‘מות’ הרי הוא רק ‘תגבורת החיים ותעצומתם’”.84 

75. אורות הקודש, ח”ב עמ’ תעה, גם עמ’ תעט

76. דעת תבונות, פסקא ל”ח

77. זהר ח”ב פרשת תצוה, דף קפד ע”א. וראה של”ה תחילת פרשת בלק

78. אורות הקודש ח”ב עמ’ תפח-תפט

79. אורות הקודש ח”ב עמ’ תסב

80. שם עמ’ תסח

81. שם, שם עוד עיין שם דברים נמרצים בעמ’ תסח

82. שם עמ’ תפ, תצא-תצב

83. בראשית רבה, פרשה ט פסקא ה

84. אורות הקודש ח”ב עמ’ שפ, חזר על כך הרב ב”עין איה”, ברכות פ”ט סוף פסקא שנ”ח. וכן כתב ר’ צדוק 

הכהן, ליקוטי מאמרים, עמ’ 210

השקפת עולמו של הראי”ה קוק ז”ל
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מקור לדבריו יש למצוא בדברי זוהר שבמיתתו של האדם “בכולהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי”.85 

הרב האריך בנושא זה.86 תפקידו של ישראל הוא להכחיד תופעת המות ורושמו השלילי. “ומעמד 

חיים כמו אלה, אפשר להכשיר את העולם אליהם. אבל לא היחיד יעצור כח לזה כי אם האומה,87 

אומה בין האומות, אומה קדושה מופתית, אומה נבחרה, הסגולה מכל העמים, שבניה בנים לד’ 

אלוהיהם הם. הם הם המצווים על ‘לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש 

אתה לד’ אלהיך ובך בחר ד’ אלהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה’ 

)דברים יד, א-ב(. ולהעביר המות, שהוא חרפה לעם קדוש )ישעיה כה, ח( וכל מוראיו ועצבנותיו, 

שהיא תחלת התרבות המכוננת, המאשרת את החיים בכל תפקידיהם, לזה הננו נקראים. ובשביל 

כך אנו נלחמים, וכל הנפילות אשר נפלנו לא יתיקו רגלינו מהמטרה העליונה, הנשואה בנשמתנו. 
בוא נבוא אליה דרך כל השלבים, ודרך כל השבילים המסוכנים”88

יא -  סיכום

מפורסם שהיו לו להראי"ה מתנגדים רבים לשיטותיו ודרכיו. כיצד הצליח לעבור מצוקות אלו? 

כיצד החזיק בעוז אורחותיו?

איש את  זכות  לכף  לדון  הוא  נעים  ומה  טוב  "ומה  אותו קשות:  ענה לאחד שהתקיף  הרב 

רעהו, וע"י זה יתקלס עלאה ויתגדל כבוד שמים, וכבוד ארצנו הקדושה וכבוד תלמידי חכמים 

שבארץ ישראל בכלל. ואנכי כשאני לעצמי הנני ב"ה רחוק מלהיות נהנה הרבה כשמשבחין אותי, 

ולא להיות מצטער ומקפיד הרבה כשמבזין אותי. שבח לשמו ית' שהעסק התמידי בלמוד המּוָסר 
ופנימיות תורתנו הקדושה פעל עלי זאת התכונה".89

ולרידב”ז, שגם הוא התקיף את הרב על שהיה מקרב את הרשעים, ענה הרב: “ולמה לא ידון 

אותי לכף זכות, שדרַכי ומעַׂשי הנם לא לכבודי, חלילה, ולא לשום פניה זרה שבעולם, כי אם 

והרבה  הקדושה.  ארצנו  ושל  ישראל  של  ולחבתם  הקדושה,  תורתנו  ולאהבת  השי”ת,  לאהבת 

ויכונן את לבבי ללכת בתומי בדרך הקודש  יגעתי באנחתי עד שהעיר הקב”ה את רוחי  הרבה 

הזאת, לקדש שם שמים, ולחבב את התורה ולומדיה על הבריות ולקרב רבים לתורה, ולהרבות עז 
ואומץ להתישבות ַעם-ד’ על אדמת קדשו”.90

85. זהר ח”ג דף עא ע”ב

86. שם עמ’ שעג-שפו

87. ישראל

88. אורות הקודש ח”ב עמ’ שפד

89. אגרות הראיה, ח”א סוף אג’ מג, עמ’ מב

90. אגרות הראיה, ח”ב אג’ תקנ”ה, עמ’ קפו
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ושוב כתב: “אבל הדרך אשר אני הולך עליה בעבודת ד’ ית”ש ידע אדוני שהרבה עמלתי 

עליה, בָדִמי בבשרי במוח-עצמותי ובכל כֹחותי, עד שהאיר השי”ת ברחמיו את עיני לעמוד עליה. 

ּוְלָפַני אינה דרך מסוכנה כלל כי אם דרך הקודש ִיָקֵרא לה. ובזהר91 אמרו על ‘וארח צדיקים כאור 
נגה’ אפילו אורחא חדתא דעבדין צדיקיא, כאור נגה הוא, הולך ואור עד נכון היום”.92

הרב ראה בעין-חזיונו ובציפייתו-לעתיד את הקמת מדינת ישראל. קיוה לה  שתהיה כ”יסוד 
כסא ה’ בעולם, שכל ֶחְפָצּה הוא שיהיה ד’ אחד ושמו אחד. שזהו באמת האושר היותר עליון”.93

מה היה אומר אילו ראה את הנפילות והנסיגות הרוחניות שהיו אחרי קום המדינה? נזכרים 

אנו בדבריו שאמר בשנת תרפ”ט אחרי הפרעות בחברון: “וכל מי שהוא עוקב את סדרי הישוב, 

מראשית צעדיו עד עכשיו, יכול הוא להראות בחוש, איך שמכל ירידה אשר סבלנו נצמחה אחר 
כך עלייה והתפתחות יותר גדולה, וצעד של דליגה לטובה יצא מכל משבר”.94

הרב היה חדור הכרה, מתוך עומק לימודיו בפנימיות התורה, שהכל יסתיים לטובה. יד עליונה 

מכוונת כל מהלכיהם של עם ישראל, ומובטחים אנו בישועה שלימה, שלימה בגוף ושלימה בנפש.

התורה  סודות  של  הנמשל  את  היטב  הבין  כי  הראי”ה,  שלימד  לתורה  יש  גדולה  עדיפות 

ופנימיותה, וידע בבטחון גמור כי “הכל לטובה”.

איש קדוש היה. מחשבותיו קדושות, והדרכותיו קדושות.

91. פרשת ויקהל, דף רטו

92. אגרת הראיה, ח”ב אג’ תקנ”ה, עמ’ קצו

93. אורות, אורות ישראל, פרק ו פסקא ז, עמ’ קס

94. מאמרי הראי”ה, עמ’ 360

השקפת עולמו של הראי”ה קוק ז”ל
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סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק 
 לבירור מחלוקת הראי"ה והחזון איש:

הרב יצחק שילת, מראשי ישיבת ברכת משה )מעלה אדומים(

מאמר זה נדפס לראשונה בספר "ברורים בהלכות הראי"ה בעריכת הרמ"צ נריה, 'בית הרב', התשנ"ב

מבוא:

שאלת הסמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק, הנוגעת לאורח הוראת ההלכה בכל מקצועות 

מכירת  בהיתר  המצדדים  הזה.  בזמן  השמיטה  בשאלת  בדיון  גם  נכבד  מקום  תופסת  התורה, 

הקרקעות לנכרי, ובתוכם מי שההיתר נקרא על שמו )אף שכידוע לא הוא חידשו( –מרן הראי”ה 

בס'  המצוטטת  )בתשובה  הרז"ה  ולדעת  שהואיל  הסברה,  על  השאר,  בין  מסתמכים,  זצ”ל– 

התרומות, שער מ"ה אות ד'( והראב"ד )בהשגות על הרי"ף, גיטין יט.( אין השמיטה נוהגת כלל 

בזה הזמן, אף לא מדרבנן, והואיל והשמטת הקרקעות יש בה משום הפסד מרובה ודחק כלכלי 

ליישוב היהודי בארץ – הרי הדין נותן לסמוך בשעת הדחק על דעת היחיד, ולהתיר את עבודת 

האדמה בשביעית, אפילו נחשוש, מטעם זה או אחר, שהמכירה לנכרי אינה מועלת. הראי"ה זצ"ל 

מקדיש לסברה זו את פרק י' של המבוא ל'שבת הארץ'.

בעל 'חזון איש' זצ"ל, שהתנגד כידוע להיתר המכירה, הגיב על סברה זו בפסקה בתוך סימן 

"בהנהגת איסור והיתר", בחזו"א זרעים שביעית, סי' כ"ג, ובחזו"א יו"ד, סי' ק"נ. החזון איש )להלן 

חזו"א( יוצא כנגד הדעה שאפשר לסמוך בשעת הדחק על יחיד כנגד רבים במחלוקת הפוסקים.

הסלולה,  בדרך  הולך  הראי"ה  כי  ונראה  המחלוקת,  מקורות  את  בע"ה  נציע  זה  במאמר 

המקובלת בפוסקים, והנתמכת ע"י המקורות, ואילו שיטת החזו"א היא שיטה מחודשת, שלא 

כדברי רוב הפוסקים, ומוקשית מן המקורות.

עוד נצביע בע"ה על נקודה יסודית בכללי ההלכה, שהראי"ה והחזו"א מסכימים בה, ורומזים 

אליה כל אחד לפי דרכו.

א. “כדאי הוא ר”א לסמוך עליו בשעת הדחק” 

שנינו בנדה ז: "איזוהי זקינה, כל שעברו עליה ג' עונות סמוך לזקנתה, ר' אליעזר אומר כל 

ג' עונות דיה שעתה". כלומר ת"ק ור"א נחלקו בסתם אשה שעברו עליה  אישה שעברו עליה 

ג' עונות מבלי לראות, האם מטמאה למפרע מעת לעת ומפקידה לפקידה )ע"ש דף ב( או דיה 

שעתה.

ובגמ' ט: "ת"ר מעשה ועשה רבי כר"א, לאחר שנזכר אמר כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת 
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הדחק. מאי לאחר שנזכר, אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כר"א אלא כרבנן, בשעת הדחק היכי 

עביד כוותיה, אלא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, ומאי לאחר שנזכר, לאחר שנזכר דלאו 

יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה, אמר כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק".

והדברים מובאים גם בדף ו., ופירש"י שם "מעשה ועשה רבי כר"א – באשה ילדה שעברו 

עליה ג' עונות... לאחר שנזכר – שלא יפה עשה. בשעת הדחק – שני בצורת היו ולא רצה להפסיד 

טהרות. אלא רבים פליגי עליה – ובטלין דברי היחיד, והתחיל להתחרט, ואמר כדי הוא וכו'".

עולה מן הגמ', שלרבי עצמו לא היתה דעה משלו במחלוקת, כי אילו היה רבי סובר מדעתו 

כר"א – לא היה צריך לחוש לדעת רבנן הקודמים, שהרי פעמים רבות חולקים תנאים על קודמיהם, 

ואפילו אמורא רשאי לפסוק כדעת יחיד מן התנאים. וגם אם איתמר הלכתא ע"י בי"ד הגדול – 

רשאי בי"ד שלאחריו לבטל דבריו )במילי דאורייתא, או בפירוש גזירה קדומה(, עי' רמב"ם הלכות 

ממרים ב, א ובכס"מ שם. אלא רבי הורה הלכה שהיתה זכורה לו ומקובלת בידו, ואחר כך נזכר 

שהיא דעת ר"א, וחכמים חולקים עליו, ולפי כללי ההלכה היה צריך להורות כחכמים, אך הואיל 

והיתה שעה"ד – אמר: כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק. וכך כתב החזו"א )שם אות ד', 

ד"ה ודברי( "אע"ג דהרבה פעמים חולק רבי על רבותיו ועל אביו, אלא דבמקום שסומך על קבלתו 

מקרי איתמר הלכתא".

אוסר  זה  הפוסקים,  במחלוקת  שהם  דברים  על  רנ"ג,  סי'  ח"א  בשו"ת,  הרשב”א  ונשאל 

וזה מתיר, האם אפשר לומר כדאי הוא פלוני המיקל לסמוך עליו, או שכאשר הרי"ף והרמב"ם 

מסכימים לדעה אחת אין לסמוך על פוסק אחר להקל. והשיב הרשב"א "תחילת כל דבר אומר 

שאין אומרין כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בזמן שיש גדול ממנו בחכמה ובמנין, דהלכה פסוקה 

היא דהולכין אחר הגדול בחכמה ובמנין )ע' ע"ז ז.- המעתיק(, ואפילו בשעת הדחק אין סומכין 

אא”כ שעת הדחק שיש בו הפסד  על הקטן בחכמה ובמנין וכן במקום מחלוקת יחיד ורבים 

מרובה או כיוצא בזה, וכמ"ש בפ"ק דנידה ועשה רבי כר' אלעזר, לאחר שנזכר אמר כדאי הוא 

ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק, ואקשינן מאי לאחר שנזכר, אילימא לאחר שנזכר שאין הלכה 

כר"א אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כוותיה, אלא דלא איתמר לא הלכתא כמר ולא הלכתא 

כמר, ומאי לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה אמר כדאי הוא ר"א לסמוך 

עליו בשעת הדחק, ואמרינן התם מאי שעה"ד איכא דאמרי שעת בצורת הואי איכא דאמרי אפיש 

עובדא וחשו רבנן לפסידא דטהרות )דבר זה נאמר לעיל בסוגיא, ואע"פ שיש בזה בעיה מסוימת, 

ע' תוס' ו: ד"ה בשעת, מכל מקום ראינו שגם רש"י הבין כך את שעה"ד דרבי – המעתיק(". עכ"ל 

הרשב"א הנצרך לענייננו.

הרי שהרשב"א מתיר, על סמך הגמ' בנידה, לסמוך על פוסק יחיד כנגד רבים, או על קטן 

כנגד גדול ממנו, במקום דחק של הפסד מרובה. תשובת הרשב"א הובאה בקיצור בדרכי משה 

יו"ד רמ"ו אות ט', ןפסקה הרמ"א בהגהה לשו"ע חו"מ כה, ב וז"ל "ואם הוא בהוראת איסור 
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והיתר, והוא דבר איסור דאורייתא – ילך לחומרא, ואי דבר דרבנן – ילך אחר המיקל, ודוקא אם 

שני החולקין הן שוין, אבל אין סומכין על דברי קטן נגד דברי גדול ממנו בחכמה ובמנין אפילו 

בשעת הדחק אא"כ היה גם כן הפסד מרובה, וכן אם היה יחיד נגד רבים הולכים אחר רבים בכל 

מקום" )ומצוין שם: רשב"א סי' ר"ג, וצ"ל רנ"ג(. וכתב הגר"א בביאורו )ס"ק י"ט( "אפילו בשעת 

הדחק – עיקר זה הענין צ"ל אחר )כצ"ל( יחיד רבים וממנו נלמד גם לגדול בחכמה ובמנין ואיתא 

בפ"ק דנידה ט:" וכו'. והדברים ברורים, כמבואר בתשובת הרשב"א ובד"מ שם.

הב"ח והש"ך, בהנהגות הוראת איסור והיתר שצירפו לחיבוריהם )הב"ח בסוף קונטרס אחרון 

ליו"ד, והש"ך בסוף סי' רמ"ב שם(, הניחו את דברי הרמ"א ליסוד דבריהם, ופלפלו בהם בנקודות 

הפסד  בה  שיש  הדחק  בשעת  רבים  במקום  יחיד  על  שסומכים  מודים  וכולם  ע"ש,  מסוימות, 

מרובה.

והנה, הגמ' אומרת שהסמיכה על יחיד במקום רבים בשעת הדחק אפשרית רק היכא דלא 

"איתמר  ובפשטות  כרבנן.  הלכתא  איתמר  כאשר  לא  אך  כמר,  ולא  כמר  לא  הלכתא  איתמר 

הלכתא" היינו שהיתה הכרעה במחלוקת, או באותו דור עצמו, שהתכנסו החכמים והכריעו את 

ההלכה ע"י עמידה למנין, או בדור מאוחר יותר שחכמי הדור הסכימה דעתם לדעה פלונית; ו"לא 

איתמר הלכתא" היינו שלא נתכנסו מעולם להכריע בדבר, אלא רק ידוע שדעה פלונית היא דעת 

יחיד ואלמונית דעת רבים, והכלל הנוהג להלכה הוא – גם במחלוקת שלא הוכרעה פנים אל פנים 

– "יחיד ורבים הלכה כרבים".

ובמחלוקות הפוסקים המצב הוא לכאורה של "לא איתמר הלכתא", שהרי גדולי הראשונים חיו 

בארצות שונות ובזמנים שונים, ולא יכלו לשבת יחדיו להכריע במחלוקותיהם. ועל כן שפיר כתב 

הרשב"א, ובעקבותיו הרמ"א, שיש לסמוך על דעת יחיד מן הראשונים בשעת הדחק.

ב. מחלוקת הפוסקים האם “כדאי הוא” וכו’ נאמר גם בדאורייתא,

תירוץ הראי”ה לקושית הש”ך

והנה, הפוסקים נחלקו האם הכלל של "כדאי הוא ר' פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק" אמור 

גם לגבי מחלוקות בדאורייתא, או שרק בדרבנן נאמר. הב"ח כתב בקונטרסו בהנהגת או"ה )ד"ה 

עוד(, שהדברים אמורים גם בדאורייתא. והשיגו הש"ך בקונטרסו )ד"ה עוד נראה(, וז"ל "ותימה 

והרי הא דיחיד ורבים הלכה כרבים דאורייתא הוא, וכמ"ש לעיל )הש"ך הוכיח כן מתנורו של 

רבים  אחרי  בתורה  סיני  בהר  כתבת  "שכבר  משום  ר"א  כנגד  כרבנן  נט: שפסקו  ב"מ  עכנאי, 

להטות" – המעתיק(, והיאך אפשר לעקור דבר תורה בהפסד מרובה... ועוד קשה דהיאך אפשר 

כן מהך דפ"ק  והלא ממקום שלמד  הכי,  דינא  דאורייתא  באיסור  לומר דאפילו  בא  דהרשב"א 

דאמר רבי כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק אינו אלא דרבנן, דגזירת מעת לעת אינו אלא 

מדרבנן, והרי אמרינן בעירובין מו. א"ל רב פפא לרבא ובדרבנן לא שני לך בין יחיד ורבים וכו' 
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עד אלא רבים פליגי עליה אמר כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק. לכך נראה דהכי קאמר 

הרשב"א, הלכה פסוקה היא שאין סומכין על הקטן כנגד הגדול ולא ביחיד נגד רבים אא"כ שיש 

הפסד מרובה משכחת לה דסומכין עליהן וכמ"ש פ"ק דנידה וכו', והיינו כהך דנידה דהוא איסור 

דרבנן, וטעמא דהם אמרו והם אמרו לסמוך על היחיד בהפסד מרובה".

כהב"ח גם הט"ז, ביו"ד סי' רצ"ג ס"ק ד', לענין איסור חדש דאורייתא, סומך על דעת תנאים 

אחת במצב של שעת הדחק, ומנמק זאת עפ"י הגמ' בנידה. והשיג עליו הש"ך בנקה"כ, שהסמיכה 

על היחיד בשעת הדחק נאמרה רק בדרבנן.

והנה, מה שכתב הש"ך שהגמ' בנידה מדברת על דין דרבנן1 - אמנם כן הוא, אך זו עדיין 

אינה ראיה שהכלל “כדאי הוא ר’ פלוני” וכו’ אמור רק לגבי דינים דרבנן, שכן הגמ’ אינה מדגישה 

“כדאי הוא ר’ פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק בשל דבריהם”, וכיו”ב, ואולי ה”ה בדאורייתא. כך 

טוען הראי”ה במבוא ל’שבת הארץ’ פ”י )ובאשר לגמ’ בעירובין שמביא הש”ך – גם ממנה אין 

ראיה, כפי שיתבאר אי”ה להלן פסקה ד(. אולם קושית הש”ך היאך יידחה דין אחרי רבים להטות 

משום הפסד ממון – לכאורה קושיה חזקה היא. ומתרץ הראי”ה שם, שכל ההליכה אחרי הרוב 

במחלוקת הפוסקים מדרבנן היא, שכן בכללים שבסוף ס’ ‘גט פשוט’ למהר”ם בן חביב, כלל א’, 

כתב שרק במחלוקת פנים אל פנים, כאשר כל אחד מהצדדים שומע את דברי חבירו, יש חיוב 

ללכת אחר הרוב מן התורה )וכך היה בתנורו של עכנאי(, אבל במחלוקת שלא נידונה פנים אל 

פנים – אין ההליכה אחר הרוב מן התורה. והוכיח את דבריו מתשובת הרשב”א )ח”ב סי’ ק”ד(, 

הובאה בב”י חו”מ סי’ י”ג. ואם כן, במחלוקת הפוסקים, גם כשהנידון הוא בדאורייתא – ההליכה 

מוכיח  ]והראי”ה  היחיד.  על  לסמוך  אפשר  הדחק  אמרו שבשעת  והם  מדרבנן  היא  הרוב  אחר 

מהמשך דברי הש”ך, שאף הוא מודה בעיקרון של ה’גט פשוט’, ע”ש[.

ולפי זה יש להבין יותר לעומק את חילוק הגמ’ בנידה בין “איתמר הלכתא”, שאין סומכין על 

היחיד אפילו בשעת הדחק, ל”לא איתמר הלכתא”, שסומכין. החילוק הוא שב”איתמר הלכתא” 

ישבו חכמי הדור ביחד והכריעו את ההלכה, ואז ההכרעה מחייבת מדאורייתא)מדין אחרי רבים 

להטות, או אם ההכרעה היתה בהסכמת חכמי הדור הבא – מדין אין לך אלא שופט שבימיך(, ואין 

איפוא מקום לסמוך על היחיד אפילו בשעת הדחק. ואפילו אם הנידון הוא במילי דרבנן – לא רצו 

חכמים להקל בזה. אך ב"לא איתמר הלכתא"– לא היתה הכרעה מחייבת מדאורייתא, ולכן הקלו 

חכמים לסמוך על היחיד בשעת הדחק.

ג. מחלוקת חכמים אינה יוצרת ספיקא דאורייתא

אך לכאורה אין בתירוצו של הראי"ה כדי להעלות ארוכה לבעית הסמיכה על יחיד בשעת 

הדחק בדאורייתא, שכן גם אם אין ההליכה אחר הרוב במקרה כזה מן התורה, מ"מ לא יהא הדבר 

1. וכן גם שאר הסוגיות שנאמר בהן “כדי הוא ר’ פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק”. גם בברכות ט. ע”ש יש לכל 

היותר איסור דרבנן לקרוא ק”ש אחרי זמנה.
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ורוב  ולדעת הרשב"א  וספיקא דאורייתא לחומרא,   – ספק– האם הרוב צודק או המיעוט  אלא 

הראשונים היינו מדאורייתא, ואם כן היאך אפשר להקל בשעת הדחק?

והנה, לשון הראי"ה לעיל שם, בקשר לגמ' בברכות כב. "נהוג עלמא כהני תלת סבי וכו' כר' 

יאשיה בכלאים": "וצריך לומר שמה שלא מיחו חכמים בדבר היינו משום שהיה שעת הדחק וצורך 

ציבור, וכיון שיש לציבור על מי לסמוך לא ראו למחות בדבר". ונראה שהרב רומז כאן ליסוד 

גדול, והוא, שמחלוקת חכמים בהלכה אינה יוצרת מצב של ספיקא דאורייתא, ואינה דומה לספק 

במציאות, או לספק שמסתפק חכם אחד בדין, כי כאן כל חכם מורה בתורת ודאי, ומן התורה 

הרשות נתונה לשאול חכם אחד ולסמוך עליו, אלא שחכמים אמרו שבמקום ששנים נחלקו זה 

אוסר וזה מתיר – בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל סופרים אחר המיקל )ע"ז ז.(, והטעם הוא 

כדי שלא יבוא אדם לחפש קולות מתוך קלות ראש, בבחינת "ומקלו יגיד לו" )ע' פסחים נב:(. 

ובאמת אם המורה הוא מרא דאתרא – אפשר לסמוך עליו גם לקולא בדאורייתא, ובזה לא אמרו 

חכמים לילך אחר המחמיר, כמו שאמרו: "במקומו של ר' אליעזר היו כורתים עצים" וכו' )שבת 

קל.(. ועפי"ז יובן גם מה שלת"ק )בע"ז שם( אף בדרבנן הלך אחר המחמיר, אע"פ שמן הסתם 

אינו חולק על הכלל ספיקא דרבנן לקולא, אלא שלדעתו אף בדרבנן יש ענין לחנך נגד חיפוש 

הדעות המקילות. ולדעת התנא השני, שהלכה כמותו, די אם מחמירים בדאורייתא, אבל בדרבנן 

לא הקפידו. ולדברי הכל בשעת הדחק – העמידו את הדברים על עיקר הדין, שכל אדם, ולאו 

דוקא בני מקומו של החכם, יכולים לסמוך על דעת החכם המיקל.

וכך יש להבין את לשון הרשב"א, שכתב בתשובה הנ"ל )סי' רנ"ג( "היו שניהם שווים ולא נודע 

מי גדול משניהם, בשל תורה הולכין אחר המחמיר דהו"ל כספיקא דאורייתא... ומי שסומך על 

המיקל בשל תורה עובר, וזה מאותן שנאמר עליהן ומקלו יגיד לו", כלומר: עשו דבר זה כספיקא 

דאורייתא, נתנו לו דין של ספיקא דאורייתא, כדי שלא יחפשו את המיקל, שהרי אילו ספיקא 

דאורייתא ממש הוא – אף לבני מקומו של חכם יהיה אסור. והרשב"א אמנם מביא שם בהמשך 

את ההיתר לסמוך על מרא דאתרא אפילו לקולא בדאורייתא.

כב"ש  "אי  ו:  בעירובין  הגמ'  אודות  א'(  אות  )שם,  בדבריו  הזה,  ליסוד  רומז  החזו"א  אף 

ראוי  היה  ספק  הדבר  היה  "ואילו  וז"ל  וכחומריהון",  כקוליהון  כב"ה  אי  וכחומריהון  כקוליהון 

להחמיר בשניהם, בין לענין טריפות ובין לענין טומאה, אבל כיון שיש כאן מחלוקת חכמים ראוי 

להלוך אחר אחד מהן בין לקולא בין לחומרא". כלומר: מחלוקת בין חכמים אין לה גדר של ספק 

דאורייתא, ומעיקר הדין אפשר ללכת אחר דעה אחת, ובמקום שיש בהחמרה כשתי דעות משום 

סתירה, כמו בשדרה וגלגולת, לא רצו חכמים להחמיר אפילו מדרבנן, ואמרו שראוי ללכת אחר 

אחת משתי הדעות.

ובעזרת יסוד זה תיושב קושיה גדולה שמקשה ה'גט פשוט' )בכלליו הנ"ל( על שיטת הרשב"א, 

וזוהי: אם מן התורה אין הולכין אחר הרוב אלא כשישבו ודנו פנים אל פנים – איך קבעו חכמים 
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שהלכה כרבים נגד יחיד בין לחומרא ובין לקולא ואפילו בדאורייתא, והלא מדאורייתא אין כאן 

רוב, אלא הדבר נחשב כספק שקול, ואם כן איך אפשר ללכת אחר הרבים המקילים? אך לפי 

האמור הדברים מיושבים, כי מדאורייתא אפשר ללכת אחר אחת הדעות אף לקולא, ואין כאן 

ספיקא דאורייתא, וחכמים הם שחייבו ללכת במחלוקת שקולה אחר המחמיר, והם אמרו שביחיד 

ורבים הולכים אחר הרוב אף להקל.

וה'גט פשוט' עצמו נכנס לפרצה דחוקה מאוד בניסיון ליישב את שיטת הרשב"א, ע"ש בכללים 

הבאים, ואין כאן המקום להאריך בזה, ורצינו רק להעיר על היסוד הנ"ל, המיישב את קושייתו. 

ויסוד זה יש להוכיח בראיות נוספות, שאין כאן מקומן.

ד. תשובת הרשב”ש

גם  או  בדרבנן,  רק  הדחק  בשעת  היחיד  על  סומכים  האם  הנ"ל,  האחרונים  מחלוקת  והנה 

בדאורייתא, נזכרת כבר בדברי ראשונים, שהאחרונים הנ"ל כנראה לא ראום.

כתב הרשב"ש בתשובותיו סי' תקי"ג ]ב[: 

ההקדמה השלישית היא, שכל דבר שהיא שעת הדחק והוא מדרבנן ]יש[ לסמוך על המיקל. 

ודבר זה מתברר ממה שאמרו בפ"ק דנדה במעשה ועשה רבי כר' אליעזר לאחר שנזכר אמר כדאי 

הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק, ומקשו התם מאי לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר 

דאין הלכה כרבי אליעזר אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עבדינן כותיה, ומתרצי אלא דלא איתמר 

הלכה לא כמר ולא כמר ומאי לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה אמר 

כדאי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. ויש שלמדו מכאן דכל היכא דליכא פסקא בהדיא 

בגמרא כחד מן תנאי דבשעת הדחק אפשר לעשות כדברי יחיד, ולא שבקי' משום כללא דאית לן 

יחיד ורבים הלכה כרבים. ואא"מ הרשב"ץ ז"ל כתב בפסקי נדה שחבר שאין ללמוד מכאן אלא 

דבר שהוא מדרבנן, ואיכא למילף מינה שאם נחלקו הפוסקים בפסק אחד ואין ביד המורה הוראה 

להכריע יש לעשות בשעת הדחק כאחד מהם ואפילו הוא יחיד אצל מרובים כיון שדעתם שקולה 

ז"ל כדבריו  ומצאתי תשובה להר"ן  בזה בדרבנן בלחוד, עכ"ל.  ואף  יחיד,  נדחו דברי אותו  לא 

מצאתי  אבל  הדחק.  בשעת  עליו  לסמוך  פלוני  רבי  הוא  כדאי  ואמרינן  הוא  בלחוד  ]דבדרבנן[ 

תשובה להרשב"א ז"ל דנראה דאפילו בדאורייתא אמרינן הכי, שכן כתב דכל היכא דאיכא הפסד 

מרובה אפילו יחיד במקום רבים ואפילו קטן בחכמה ובמנין לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה 

ובמנין, ואייתי ראיה מההיא דאמרינן כדאי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק, ואמרינן נמי 

התם לעיל מינה מאי שעת הדחק איכא דאמרי שנת בצורת הוות ואיכא דאמרי דאפיש עובדא וכו' 

וחיישי רבנן לפסידא דטהרות, נראה מדבריו ז"ל שלא חלק בין דאורייתא לדרבנן. מ"מ למעבד 

כדברי המיקל בשעת הדחק בדרבנן אפילו יחיד במקום רבים ואפילו קטן בחכמה ובמנין בפני מי 

שגדול ממנו בחכמה ובמנין אין חולק, ונתברר זה.
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הרי שהרשב"ש למד מסתימת דברי הרשב"א – כלומר מזה שהרשב"א לא הדגיש שהסמיכה 

והר"ן  הנ"ל.  כש"ך  ושלא  לדעתו,  כן  הדין  בדאורייתא  שאף   – בדרבנן  דוקא  היא  היחיד  על 

והרשב"ץ סוברים שהדבר אמור רק בדרבנן. ואין הכרח לומר שלדעתם בדאורייתא אי אפשר 

לסמוך על היחיד מעיקר הדין. אלא י"ל שמודים לסברת ה'גט פשוט' שבמחלוקת שלא נידונה 

פנים אל פנים אין חיוב מן התורה ללכת אחר הרוב, ומ"מ לדעתם חכמים החמירו שלא לסמוך על 

היחיד בדאורייתא אפילו בשעת הדחק, ובדרבנן הוא דהקלו, והבו דלא לוסיף עליה. ויש ללמוד 

כן מל' הרשב"ץ הנ"ל: "יש לעשות בשעת הדחק כאחד מהם ואפילו הוא יחיד אצל המרובים, 

כיון שדעתם שקולה )ו(לא נדחו דברי אותו יחיד", כלומר: הואיל ולא נשאו ונתנו ביחד והכריעו 

את ההלכה – נשארו הדעות שקולות מעיקר הדין, ודעת היחיד לא נדחתה, ולכן אפשר לסמוך 

עליה בשעת הדחק.

והנה, החיד"א ב'ברכי יוסף' )חו"מ סי' כ"ה אות ל"ד( תמה על הרשב"ש, במה שהבין בתשובת 

הרשב"א, וכתב: "דמפורש בעירובין מו. דההיא דמייתי הרשב"א מנידא ז' וכו' היינו דוקא בדרבנן, 

ע"ש ובפירש"י". אך דבריו אינם מובנים, שכן מהגמ' ומרש"י שם מוכח רק שמעשה דרבי היה 

ולא  כרבים המחמירים  ראיה שאף בדרבנן אלמלא שעה"ד הלכה  והגמ' מביאה ממנו  בדרבנן, 

כיחיד המקל, אך אין משם שום ראיה שבדאורייתא לא אמרינן כדאי הוא ר' פלוני לסמוך בשעת 

הדחק. ואף הש"ך, שהזכיר את הגמ' בעירובין, כנ"ל, למד ממנה רק שדין מעל"ע הוא מדרבנן 

)והדבר מפורש גם בנידה ז'. אך הש"ך רצה להראות שאמרו כן על מעשה דרבי עצמו(.

ובפסקי נידה להרשב"ץ שלפנינו )שהם עיבוד של פסקיו שנעשה על ידי תלמידיו, ר' הלשון 

לקמן(, נמצא כתוב: "יחיד ורבים שנחלקו ולא נפסק בתלמוד הלכה כאחד מהם, י"א שעושין 

כדברי יחיד בשעת הדחק, ולא נראה כן להרשב"ץ במה שהוא מחלוקת תנאים ואמוראים, אלא 

במחלוקת גאונים ופוסקים ובדרבנן". ונראה שטעמו הוא משום שבתנאים ואמוראים אין בידינו 

לדעת האם עמדו למנין והכריעו את המחלוקת, או לא, ואף בשלא פורש בתלמוד שהלכה כחכמים 

רבי שהיה  ורק  והוכרעה ההלכה,  פנים  אל  פנים  והיחיד  נחלקו החכמים  לן שלא  יימר  מאן   –

קרוב לדור המחלוקת, ידע דלא איתמר הלכתא. אבל לגבי הפוסקים, שהיו בזמנים ובמקומות 

וזהו מה  ולסמוך על היחיד בדרבנן.  יכולים גם אנו לומר בבירור דלא איתמר הלכתא,  שונים, 

שכתב הרשב"ש: "ויש שלמדו מכאן דכל היכא דליכא פסקא בגמ' בהדיא כחד מן תנאי... ואא"מ 

הרשב"ץ ז"ל כתב... שאם נחלקו הפוסקים... כיון שדעתם שקולה לא נדחו דברי אותו יחיד", 

כלומר שלדעת הרשב"ץ רק בפוסקים אפשר לומר שלא נדחו דברי היחיד, כי לא הוכרעה ההלכה 

פנים אל פנים, אך בתנאים אין אנו יכולים לדעת אם הדעות עדיין "שקולות", או שההלכה כבר 

הוכרעה.

ה. הבנת החזון איש בסוגיה בנידה

ראינו כי בדברי הרשב"א והרשב"ץ והרשב"ש מבואר, שבמחלוקת הפוסקים סומכים על יחיד 
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במקום רבים בשעת הדחק של הפסד מרובה, וכך פסקו הרמ"א, הב"ח הש"ך והט"ז.

והנה החזו"א )שם, אות ג-ד( יוצא לדון בדבר החדש, ולהבין באופן אחר את הגמ' בנידה, 

וז"ל: "ונראה דכל כללי שאמרו בגמ', כגון הלכתא כרב באיסורא, ר"מ ור"י הלכה כר"י, וכיו"ב, 

והא דאמר  ולא סמכינן להקל אף בשעת הדחק,  ורבים,  ביחיד  כן  וכמו  כאיפסק הלכתא,  הוי 

בסוגיין אילימא כו' דאין הלכה כר"א – היינו שרבותיו מסרוהו פלוגתתן סתמא דר"א יחידאה 

הוא, והוי כאמרו אין הלכה כר"א, והא דאמר דלא איתמר הלכתא – היינו שרבותיו נסתפקו בדבר 

ולא הכריעו. והוי האי לא איתמר הלכתא כהא דברכות כז. )"השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר 

ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד"(, וכיון שכן יש לו לרבי רשות להקל כר"א, ומ"מ היה 

רבי נוטה למתפש לחומרא כיון שהמחמירין רובא והמיקל יחיד, אבל בשעת הדחק הקל. ולפי זה 

אין להקל כיחיד אפילו בשעת הדחק אלא היכי דאמר בגמ' דלא איתמר הלכתא... והנה במקום 

דנחלקו הפוסקים, אם רוב הפוסקים מסכימים לדעת אחת – אין סומכין על היחיד אף בשעת 

הדחק, דזה מיקרי איתמר הלכתא".

במקומות  ורק  כרבים,  הלכתא  לאיתמר  נחשבת  ורבים  יחיד  מחלוקת  שסתם  דבריו,  תורף 

מיוחדים שהיה נראה לחכמים לתת משקל לדעת היחיד כדעת הרבים, והיתה הוא אמינא לפסוק 

כיחיד, ולא הכריעו – אזי אפשר לסמוך על היחיד בשעת הדחק.

והנה ברור, כי הבעיה הגדולה שהחזו"א צריך להתמודד עמה היא, שבתשובת הרשב"א מבואר 

כי מותר לסמוך על דעת פוסק יחיד נגד רבים, כגון נגד דעת הרי"ף והרמב"ם, בשעת הדחק של 

הפסד מרובה, והרשב"א אינו מתנה זאת בכך שיהיה לדעת הפוסק היחיד משקל רב, עד שכמעט 

דרך  מוצא  ואינו  הרשב"א,  בתשובת  מתחבט  החזו"א  ואכן,  הרבים.  נגד  כמותו  לפסוק  ייראה 

להסבירה אלא על ידי  הגהה ותוספת של משפט שלם, כדלהלן.

אך לפני שניגש לתשובת הרשב"א, נראה שיש לכאורה הוכחות נגד הבנת החזו"א מסוגיות 

הגמ' עצמן.

אמנם, תחילה יש לומר, כי את עיקר הרעיון של החזו"א להבנת הגמ' מצאנו בדברי אחד 

מראשוני האחרונים, הלא הוא מהרד"ך, בתשובותיו, סוף בית ג' )דפו"ר דף סד.( וז"ל "ואפילו 

במילי דרבנן היכא דאימר בהדיא הלכתא כההוא דמחמיר אין לנו לסמוך על דעת המיקל אפילו 

כרבי  דעבד  דרבי  עובדא  ההיא  עלה  דנדה  פ"ק  התם  דאמרינן  ממאי  כדמשמע  הדחק,  בשעת 

אליעזר, דדוקא היכא דלא אתמר הלכתא כמאן דמחמיר בהדיא, אלא דרבים פליגי על המיקל, יש 

לנו לומר דאע"ג דרבים פליגי על המיקל כדי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק, אבל היכא דאיתמר 

הלכתא בהדיא לא. ומהאי טעמא אלמלא מסתפינא מחבריא אמינא,דדוקא באמוראים, שהיה כח 

בידיהם לפסוק כיחיד אף על גב דרבים פליגי עליה, אם סברתו נוטה כדברי היחיד, או מאן דגמיר 

ונכוחות שהלכה כמותו  היחיד מתוך הגמ' בראיות ברורות  וידע להכריע כדברי הפוסק  וסביר 

בשעת הדחק, אבל אנן יתמי דיתמי שאין כח בידינו לפסוק כיחיד פשיטא שאין לנו לומר כדי הוא 
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ר' פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק אפילו במילי דרבנן, אלא אם כן, גמיר וסביר ויודע להכריע 

כדבריו בראיות ברורות ונכוחות, או שכבר נהגו כדברי היחיד". 

הרי זה כדברי החזו"א, ש"כדאי הוא ר' פלוני" אומרים רק כאשר יש נטיה וסמכות לפסוק 

כמותו. וכנראה שהחזו"א לא ראה את תשובת מהרד"ך, ומשום כך לא הביאה כסיוע לדבריו. ואף 

על פי שהרמ"א בדרכי משה, אה"ע קכ"ז אות ג', הזכיר תשובה זו )נדפס שם בטעות: בית ד', 

וצ"ל: ג'( – איזכורה שם הוא בקיצור נמרץ, וא"א לעמוד על כוונתה )ז"ל הד"מ בשם הרד"ך: 

"ואפילו בדבר דרבנן אי איפסיקא הלכתא כאחד אין לסמוך על השני אפילו בשעת הדחק, ועוד 

נראה דאין לומר כלל בזה"ז ראוי לסמוך על זה בשעת הדחק, ע"ש"(. ומכל מקום, להלכה לא 

להקל במחלוקת  ב' פסק שלמעשה אפשר  כ"ה,  בחו"מ  קיבל הרמ"א את דעת הרד"ך, שהרי 

הפוסקים כקטן וכיחיד במקום הפסד מרובה, בניגוד לאמור בד"מ בשם הרד"ך "דאין לומר כלל 

בזמן הזה ראוי לסמוך על זה בשעת הדחק".

ו. ראיות מהגמרא

על הבנת החזו"א בגמ' בנידה יש להקשות:

עצם הפירוש בגמ' דחוק, כי אם "לא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר" הוא במשמעות של 

הגמ' בברכות כז. – למה היה צריך רבי לומר "כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק", והלא גם 

בלי שעה"ד רשאים לנהוג כמותו, כי דעתו שקולה במקרה זה כדעת הרבים, וכמו שלענין תפילת 

מנחה )וכן בשבועות מח:( מותר לנהוג כדעת היחיד אף בלא שעה"ד. ומה שכתב החזו"א שרב 

"היה נוטה למיתפש לחומרא כיון שהמחמירין רובא" – מלשון רש"י ו: "אלא רבים פליגי עליה 

ובטלין דברי היחיד" – לא משמע כן. לעומת זאת, מצינו בסנהדרין ו. ולג. "לא איתמר הלכתא 

לא כמר ולא כמר, וסוגיין דעלמא אליבא דחד מינייהו", ופירש"י: רוב הדיינים נראים להם דברי 

האחד. כלומר: שלא עמדו למנין והכריעו, אלא רוב הדיינים מורים ובאים כאחת הדעות, כלומר 

טועה  נקרא   – השנייה  כדעה  העושה  ודיין  זו,  כדעה  לעשות  הכל  על  ולכן  כמותה,  שסוברים 

בשיקול הדעת, וחייב לשלם מביתו. ועל דרך זו יש לפרש את "לא איתמר הלכתא" בסוגייתנו.

החזו"א כותב: "דלא איתמר הלכתא היינו שרבותיו נסתפקו בדבר ולא הכריעו" )כי אם רבי 

מדעתו הסתפק – לא שייך לומר "לאחר שנזכר... דלא איתמר הלכתא"(, ובין רבותיו של רבי מונה 

החזו"א את "ר' אלעזר )ע' עירובין נג.( ור' שמעון )ע' שבת קמז:( ורשב"ג )אביו(". והנה כל זה רק 

אם גורסים במשנה בנידה "ר' אליעזר אומר כל אשה" וכו', כי בין ר' אליעזר לרבי היו יותר משני 

דורות )וכך אמנם מצטט הרד"ך: ר' אליעזר(. אבל בסוגיה המקבילה בעירובין מו. הגירסה לפנינו 

בגמ' ר' אלעזר, וכ"ה בירושלמי נידה במשנה ובגמ', וכן בתשובת הרשב"א מצוטט "ר' אלעזר". 

וכתבו ה'מלאכת שלמה' על המשנה בנידה, והגרי"ב בהגהותיו על גליון הגמ' שם ז:, וה'ערוך לנר' 

שם, שהגירסה הנכונה היא ר’ אלעזר, ע"ש ראיותיהם )וה'ערוך לנר' לא ראה את דברי קודמיו 

הנ"ל, ע"ש(. ולפי זה אין מקום כלל להבנת החזו"א בגמ', כי הדור שאחרי ר' אלעזר הוא הוא דורו 
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של רבי עצמו, כנ"ל, ואם כן דאיתמר הלכתא או דלא איתמר הלכתא על כרחך מתייחס לדור 

המחלוקת, דהיינו לדורם של ר' אלעזר וחכמים, ובדור המחלוקת אי אפשר שיהיה "לא איתמר 

הלכתא לא כמר ולא כמר" במובן שמציע החזו"א, שהרי הרוב חלקו על ר"א, ורק בדור יותר 

)וכ"כ החזו"א בפירוש ]אות ד'[ "במקום דלא  מאוחר אפשר שישקלו שאולי יש לפסוק כר"א 

איתמר הלכתא מפני דמסתבר טעמיה דיחיד או של קטן אצל חכמי הדור הבא". אך לפי הגירסה 

ר' אלעזר אין דור נוסף עד רבי(. ולעומת זאת בדרך שהצענו ש"לא איתמר הלכתא" היינו שלא 

עמדו למנין – הדברים ברורים, שכן זה מתייחס בעיקר לדור המחלוקת עצמה.

)מה.(  וזוהי: במשנה שם  מו.  בעירובין  ניצחת, מהסוגיה  ואולי  חזקה,  יש להביא ראיה  עוד 

מובאת מחלוקת ריב"נ וחכמים בעניני עירוב תחומין, וריב"ל פסק בגמ' כריב"נ המיקל. ועוד אמר 

ריב"ל "הלכה כדברי המיקל בעירוב". מקשה הגמ': אם כן למה הוצרך ריב"ל לפסוק בפירוש 

כריב"נ? ומתרצת, שהיינו חושבים שהלכה כדברי המיקל בעירוב היינו ביחיד נגד יחיד ולא ביחיד 

נגד רבים. ממשיכה הגמ' "א"ל רבא לאביי: מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום יחיד ומה לי 

יחיד במקום רבים? א"ל רב פפא לרבא: ובדרבנן לא שני לן בין יחיד במקום יחיד ליחיד במקום 

רבים, והתנן ר"א אומר כל אשה שעברו עליה וכו' מעשה שעשה רבי כר"א לאחר שנזכר אמר 

כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק, מאי לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כר"א 

אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כוותיה, אלא דלא איתמר הלכתא לא כר"א ולא כרבנן, לאחר 

שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה אמר כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק".

והנה, לפי הבנת החזו"א ש"אין הלכה כר"א אלא כרבנן" הוא בעצם הכלל הרגיל של יחיד 

ורבים הלכה כרבים – אין הסוגיה מובנת, שהרי אם רבא רצה לומר שבדרבנן לעולם הולכים אחר 

המיקל, אף ביחיד נגד רבים, א"כ מה מקשה הגמ' " מאי לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר דאין 

הלכה כר"א אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כוותיה" – והלא רבא אמר בדיוק זאת, שאפשר 

לעשות כיחיד נגד רבים בדרבנן, ואם כן היה לגמ' רק לומר: "אלמא דוקא בשעת הדחק הוא 

דעבדינן הכי )כמו שהיא הקושיה למסקנה, דלאחר שנזכר היינו בדלא איתמר הלכתא, ע' רש"י 

פירושו שההלכה הוכרעה  זאת, להבנתנו ש”אין הלכה כר”א אלא כרבנן”  ד"ה אלא(.2 לעומת 

בעמידה למנין – יש להבין שרבא מעולם לא אמר שאפשר להקל כיחיד בדרבנן במקום שעמדו 

למנין והוכרעה ההלכה, שהרי הכרעה בודאי מחייבת גם בדרבנן, ורק במקום שעדיין לא עמדו 

למנין אומר רבא שאין צורך ללכת אחר הרבים לחומרא בדרבנן3 )וכמו שהוא לפי האמת בשעת 

הדחק, וזהו מה שמקשה הגמ’ על רבא, שמשמע שדוקא בשעת הדחק הדין כן(. ]וצריך להבין 

לפי”ז שקושיית רבא “מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום יחיד ומה לי יחיד במקום רבים” – 

2. ואין לומר כי “מאי לאחר שנזכר” וכו’ זהו ציטוט מהגמ’ בנידה, כי א”כ היה צ”ל: “והוינן בה”, כרגיל במקרים 

כאלה. ועוד, ועיקר: אם אין זו קושיה של הסוגיה כאן, לשם מה נצרך הציטוט הזה? ודוק.

3. ובזה יובן מה שלא הקשו על רבא מהברייתא בע”ז ז. “היה אחד גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו”, לפירוש 

הג”א שם ש’במנין’ היינו רוב, ע”ש, כי רבא ידחה ששם מדובר דוקא בנחלקו פנים אל פנים.
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אינה על ריב”ל, מדוע הוצרך לפסוק בפירוש כריב”ז, כי אולי הוצרך לפסוק כמותו משום ששם 

המציאות היתה שהוכרעה ההלכה פא”פ )ואעפ”כ הרשות ביד אמורא לפסוק כדעת היחיד אם 

דעתו נראית לו, כי אין לך אלא ב”ד שבימיך(; אלא קושית רבא היא על מה שתירצו בביהמ”ד 

“סד”א הנ”מ יחיד במקום יחיד וכו’ אבל יחיד במקום רבים אימא לא”, שעל כך מקשה רבא, 

והלא כיון שבדרבנן עסקינן מסתבר ללכת לקולא אפילו ביחיד במקום רבים כל עוד לא הוכרעה 

ההלכה[.

הראיה היחידה שמביא החזו”א לשיטתו, היא מהגמ’ בביצה יא. “ת”ר אין מולחין את החלבים 

ואין מהפכין בהן, משום ר’ יהושע אמרו שוטחן ברוח ע”ג יתדות. אמר רב מתנה הלכה כר”י. 

יחיד  איכא דאמרי אמר רב מתנה אין הלכה כר”י. בשלמא למ”ד הלכה כר”י איצטריך סד”א 

ורבים הלכה כרבים קמ”ל הלכה כיחיד, אלא למ”ד אין הלכה פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים, 

מהו דתימא מסתבר טעמיה דר”י וכו’ קמ”ל”. טוען החזו”א: אם סתם מחלוקת של יחיד ורבים 

אינה נחשבת ל”איתמר הלכתא”, א”כ מה מקשה הגמ’ פשיטא, אולי הוצרכו לפסוק דלא כיחיד 

לומר דאיתמר הלכתא, דהיינו שאין לסמוך על דעת היחיד אפילו בשעת הדחק? אלא ודאי שסתם 

יחיד ורבים ה”ז כאיתמר הלכתא, ולפיכך הקשו פשיטא, ותירצו מה שתירצו.

אך יש לדחות ראיה זו, בשום לב למקומות אחרים בש”ס שיש בהם אותה קושיה ואותו תירוץ. 

בשבת ס: “תניא כוותיה דרב ששת לא יצא האיש בסנדל המסומר... אבל מטלטלין אותו לכסות 

בו את הכלי ולסמוך בו כרעי המיטה ור”א בר’ שמעון אוסר... אמר רב מתנה ואמרי לה אמר רב 

אחדבוי בר מתנה אמר רב מתנה אין הלכה כר”א בר”ש, פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים, מהו 

דתימא מסתברא טעמא דר”א בר”ש בהא קמ”ל”. וביומא לו: “ת”ר כיצד מתודה עויתי פשעת 

וחטאתי... דברי ר”מ וחכמים אומרים... חטאתי ועויתי ופשעתי... אמר רבה בר שמואל אמר רב 

דר”מ...  טעמיה  מסתבר  דתימא  מהו  כרבים,  הלכה  ורבים  יחיד  פשיטא  חכמים,  כדברי  הלכה 

קמ”ל”. )וע”ע במצוין בגיליון בברכות ט.(. ועתה: בשתי הסוגיות הללו בשבת וביומא )שבאחת 

מהן האומר הוא הוא רב מתנה שאמר את ההלכה גם בביצה(, מקשים אותה הקושיה, ואי אפשר 

לתרץ שאמרו הלכה כרבים כדי שלא נסמוך על היחיד בשעת הדחק, שהרי שם באחת היחיד 

מחמיר, ובאחרת אינו מחמיר ואינו מקל )ובדיעבד יוצאים י"ח בשני האופנים(. ואם כן על כרחך 

יש למצוא תירוץ אחר, והוא, שהוצרכו לפסוק כרבים מפני שהיתה הו"א לומר שהלכה כיחיד. 

ואם כן לא ייפלא כלל אם הגמ' משתמשת באותו התירוץ בכל מקום שעולה קושיה זו, ובמיוחד 

בסוגיה בביצה, שם לא רק הו"א היתה לפסוק כר"י, אלא לפי הלשון הראשונה כך באמת פסקו, 

ואם כן מובן מאוד שהגמ' תירצה לפי הלשון השניה, שמשום כך הוצרכו לומר אין הלכה כר"י, 

מהו דתימא מסתבר טעמיה דר"י וכו'. ואה"נ אפשר היה לתרץ שרצו שלא יסמכו על ר"י בשעת 

הדחק.

ושמחתי למצוא ב'כפות תמרים' למהר"מ ב"ח )סוכה לא: ד"ה כתוב(, שכתב כעין זה, וז"ל 

סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק - הרב יצחק שילת



451

"וכ"ת מאי פריך בהחולץ )מז.( פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים לימא דאיצטריך למיפסק כדי 

שלא יעשו בשעת הדחק כר"י, י"ל דאה"נ, אלא משום דלפעמים פוסק הלכה כחכמים דלא תאמר 

הלכה כיחיד היכא דמסתבר טעמיה, לכן שאל התלמוד פשיטא כדי לידע למאי הלכתא פסק 

כחכמים, אם הוא כדי שלא נסמוך בשעת הדחק על דבר היחיד או שלא תאמר הלכה כיחיד 

משום דמסתבר טעמיה".

ובחידושי החת"ס לנידה )מט. ד"ה פשיטא(, הקשה כמו כן, לפי המבואר ברשב"א וברמ"א 

שבשעת הדחק סומכים על היחיד – מה שואלת הגמ' פשיטא דהלכה כרבים, אולי איצטריך שלא 

נסמוך בשעת הדחק, ונשאר בצ"ע. ומכל מקום חזינן שלא עלה על דעתו להבין כחזו"א שבמקרה 

רגיל של מחלוקת יחיד ורבים אין סומכים על היחיד בשעת הדחק.

ז. הבנת חזו”א מול תשובות הראשונים

 נראה עתה האם אפשר ליישב את שיטת החזו"א עם דברי הראשונים. קודם כל יש לציין, 

כי החזו"א לא ראה, כנראה, את תשובת הרשב"ש ואת פסקי הרשב"ץ, כי אינו מזכירם כלל אף 

שהיה לו להזכירם לפי הענין. והנה, לשון תשובת הרשב"ש היא: "ויש שלמדו מכאן דכל היכא 

דליכא פסקא בהדיא בגמ' כחד מן תנאי דבשעת הדחק אפשר לעשות כדברי יחיד, ולא שבקינן 

משום כללא דאית לן יחיד ורבים הלכה כרבים" – ולשון זו מנוגדת בפירוש לדברי החזו"א. 

אך החזו"א יוכל לומר שכוונת הרשב"ש לדחות בשם אביו דעה זו, ולומר שאין היא נכונה, אלא 

באמת בתנאים ואמוראים שאין בנו כח להתערב במחלוקתם ולומר שראוי להתחשב בדעת היחיד 

משום שדעתו שקולה לדעת הרבים – אין לסמוך על דעת היחיד בשעת הדחק, ואין לנו אלא 

הכלל של יחיד ורבים הלכה כרבים, שאף הוא נחשב כאיתמר הלכתא, ורק לגבי הפוסקים – יש 

כח ביד הפוסק להחליט שדעת יחיד פלוני בענין מסוים אינה דחויה מההלכה, ואפשר לסמוך 

עליה בשעת הדחק. וכך יפרש החזו"א את המשך ל' הרשב"ש "שאם נחלקו הפוסקים בפסק אחד 

ואין ביד המורה הוראה להכריע )פי': שדעתו נוטה לדעת אחת, אך אין בידו להכריע שהלכה 

לגמרי כמותה, מכל מקום( יש לעשות בשעת הדחק כאחד מהם, ואפילו הוא יחיד אצל מרובים, 

כיון שדעתם שקולה )פי': לפי דעת הפוסק( לא נדחו דברי אותו יחיד )לפי נ"א: ולא נדחו, כלומר: 

כן את דברי הרשב"ש, שכן  נראה להבין  אין  אולם באמת  נדחו(".  לא  ולפי דעתו של הפוסק 

בהמשך התשובה שם, וכן בתשובה רס"ו, כתב בסתם שבדרבנן יש לסמוך על דעת יחיד בפוסקים 

בשעת הדחק, ולא הזכיר שזה משום דמסתבר טעמיה בענין המסוים שדן בו.

אך עיקר הקושי על שיטת החזו"א הוא מתשובת הרשב"א, הכותב שאפשר לסמוך על דעת 

יחיד בשעת הדחק שיש בו הפסד מרובה, ואינו מחלק בין תנאים לפוסקים, ובין אם מסתברת דעת 

היחיד או לא. וכתב על כך החזו"א "והנה ל' הרשב"א כפי שהוא בדפוס קשה להולמו, שהשואל 

שאלו אם אפשר לסמוך להקל נגד הרי"ף והרמב"ם, אי חשיבי הרי"ף והרמב"ם כרבותיהם, והנה 

הקדים הרשב"א שאם אחד מן החכמים החולקים גדול מחבירו בחכמה ובמנין אין אומרים כדאי 
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הוא פלוני לסמוך עליו דהלכה פסוקה היא דהולכין אחר הגדול וכו' ואפילו בשעת הדחק אין 

סומכין על הקטן וכו' וכן במקום מחלוקת יחיד ורבים אלא א"כ שעה"ד שיש בו הפסד מרובה או 

כיו"ב כמ"ש פ"ק דנידה. והנה הש"ך סי' רמ"ב פירש דכוונת הרשב"א דבאמת סמכינן על היחיד 

במקום רבים וסמכינן על קטן במקום גדול בשעת הדחק, אלא הרשב"א בא לפרש דבעינן דחק 

והפסד, אבל אילו כן אין מקום לכל הדברים האמורים בלשון הרשב"א ז"ל, שמאריך במקום שאין 

ראוי לכך ומקצר במקום שצריך להאריך, וכל הסגנון מהופך, דהו"ל להתחיל בביאור שעת הדחק 

ולסיים בו, וגם עיקר הדבר שצריך דחק והפסד אין לו מקור כלל, וכבר אמרו גיטין יט. שעה"ד, 

וכן שבת מה., ולא הוזכר הפסד וכל דחק שוה... אבל נראין הדברים דנשמטו )צ"ל: דנשמט?( כאן 

בהעתקה, וכוונת הרשב"א דלא נאמר דין שעה"ד היכי )צ"ל: היכא( דההלכה הוכרעה ע"פ דין 

הלך אחר הגדול או אחר הרבים, אלא במקום דלא איתמר הלכתא, מפני דמסתבר טעמיה דיחיד 

או של קטן אצל חכמי דור הבא. ואם באנו למלאות את החסר בל' הרשב"א צ"ל: וכן במקום 

מחלוקת יחיד ורבים אלא א"כ לא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר סומכין בשעת הדחק שיש 

בו הפסד מרובה וכיו"ב, וכל ל' הרשב"א נתחוור" עכ"ל החזו"א.

והנה מ"ש ש"כל הסגנון מהופך דהו"ל להתחיל בביאור שעת הדחק ולסיים בו" – מוזר לומר 

והלא השואל  מדבריו,  בעלמא שנשמט  על סמך השערה  ז"ל  הזהב של הרשב"א  לשון  על  כן 

לא הזכיר כלל בשאלתו שעת הדחק, אלא שאל האם אפשר לסמוך להקל על דעה אחרת נגד 

הרי"ף והרמב"ם, ואם כן לא היה שום טעם להתחיל בביאור שעת הדחק, ודברי הרשב"א אינם 

מהופכים, אלא הולכים למישרים, ופתח ואמר "תחילת כל דבר אומר שאין אומרים כדאי הוא 

פלוני לסמוך עליו )פי': בלא שעת הדחק, אלא כמו ששאלת, שסתם כך רוצים לסמוך על פוסק 

אחר נגד הרי"ף והרמב"ם( בזמן שיש גדול ממנו בחכמה ובמנין דהלכה פסוקה היא דהולכין אחר 

הגדול בחכמה ובמנין )פי': ואם כן קודם כל ברור שאם הרי"ף או הרמב"ם גדולים בחכמה ובמנין 

מהפוסק האחר – אין לסמוך עליו(, ואפילו בשעת הדחק אין סומכין על הקטן וכו' וכן במקום 

מחלוקת יחיד ורבים אא"כ שעת הדחק שיש בו הפסד מרובה או כיוצא בזה, וכמ"ש פ"ק דנידה" 

וכו'. ועוד, מה מקשה החזו"א "וגם עיקר הדבר שצריך דחק והפסד אין לו מקור כלל וסבר אמרו 

גיטין יט. שעה"ד" וכו' – והלא שפתי הרשב"א ברור מיללו "הפסד מרובה או כיוצא בזה", כלומר: 

או דחק אחר החשוב כמו הפסד מרובה, כגון עגינות, או הפסד מצוה )מגילה יח:(, ולאפוקי הפסד 

ממון קל. אתמהה.

אמנם, נכון שלכאורה לא היה הרשב”א צריך להאריך בציטוט כל הגמ’ בנידה, ולהביא גם את 

ענין איתמר הלכתא, שהרי בפוסקים אין לנו איתמר הלכתא, אך י”ל שעשה כן ללמדנו שעקרונית 

)כגון  ישבו ביחד  ואמוראים, כשידוע שלא  גם בתנאים  אפשר לסמוך על היחיד בשעת הדחק 

שנחלקו אמוראים מדורות שונים ולא איתמר הלכתא בגמ’(, או שאם יימצא מצב של פוסקים 

היושבים ודנים ביחד – שאי אפשר לסמוך בזה על דעת היחיד אפילו בשעת הדחק, כי איתמר 

הלכתא. ואין צורך בגלל זה להגיה את לשון התשובה ללא שום מקור וסמך, ולדחות בהגהה זו את 
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דברי כל הפוסקים, הרמ”א והש”ך וסיעתם, שסמכו על תשובת הרשב”א כלשונה הלכה למעשה. 

ועוד, שהרשב”ש הסתמך על תשובת הרשב”א, והביא את תורף דבריו )מצוטט לעיל פסקה ד’( 

בלי ההסתייגות המשמעותית שמוסיף החזו”א. והרשב”ש הרי היה קרוב יחסית לזמן הרשב”א, 

ותורת הרשב”א שגורה בבית אביו, כידוע.

עוד יש לתמוה על החזו”א, שכתב בסיכום דבריו “והנה במקום דנחלקו הפוסקים, אם רוב 

הפוסקים מסכימים לדעת אחת – אין סומכין על היחיד אף בשעת הדחק, דזה מיקרי איתמר 

הלכתא, וכל שכן שאין פלוגתא באחרונים, וכגון שנחלקו בדורו של הרמב”ם והסכימו הרא”ש 

ובהמשך “מן האמור נלמד שאין מקום להקל  והר”ן לדעת אחת דזה מיקרי איתמר הלכתא”. 

עליהם,  חלוקים  הפוסקים  שכל  כיון  המקילים,  והרז”ה  הראב”ד  דעת  משום  בזה”ז  בשביעית 

והרמב”ן והרשב”א והר”ן שהיו אחריהם אמרו אין הלכה כהראב”ד והרז”ה”.

ותמהני על מי ששבילי הב”י נהירים לו איך אמר דבר כזה, שהרא”ש או הר”ן מכריעים נגד 

קודמיהם, כגון הרמב”ם או הראב”ד, והלא שלושת עמודי ההוראה הרי”ף והרמב”ם והרא”ש, 

שבין כל איש לרעהו עברו כמה דורות, עומדים שלשתם למנין אחד ע”י מרן הב”י כאילו חיו 

בדור אחד, והטעם ברור, כי בכל תקופת הראשונים חיו הגדולים בארצות שונות ובזמנים שונים, 

ולא היתה כנסיה של כל חכמי הדור שממנה יצאה תורה לכל ישראל, וממילא נשאר מחלוקות 

הראשונים בעינן, ודעת הרמב”ן או הר”ן שקולה כדעת הראב”ד או הרשב”א, אין מוקדם ומאוחר 

בתורה, אלא הכל לפי רוב חכמה ורווב מנין. ]ומ”ש הרמ”א בהקדמת הדרכי משה שיש ללכת 

ללכת אחר אחרוני  יש  ארץ  והיא, שבכל  ברורה מתוך ההקשר,  כוונתו שם   – אחר האחרונים 

הפוסקים שחיו בה ושסמכותם נתקבלה למעשה בכל אותה הארץ, ע"ש, ואכמ"ל בזה[.

ח. האם הכרעת השו”ע נחשבת ל”איתמר הלכתא”?

אמנם, מה שכתב החזו"א "או שהכריע השו"ע והאחרונים לדעת אחת" – יש בו מקום לעיון, 

כי אפשר שהכרעת השו"ע והרמ"א אכן נחשבת ל"איתמר הלכתא" גם לפי הבנתנו במושג הזה 

המבוארת לעיל )פסקה א'(. ונראה כי בדבר זה נחלקו האחרונים:

ה'חכם צבי' )סי' ק'( התיר לחכם אחד שמתה אשתו ברגל ללמוד תורה בימי הרגל, בהסתמך 

בדברים  אף  ברגל  נוהגת  אבילות  אין  לפיה   – שצ"ט  ביו"ד  נזכרה  שלא   – הרמב"ם  דעת  על 

שבצנעא. והחכ"צ מנמק זאת בכך שכדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו בשעת הדחק )של ביטול 

תורה(, "כדאיתא בריש נידה... כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק אי משום הפסד טהרות אי 

משום שני בצורות, ודידן עדיפא דת"ת כנגד כולם. ואף דהתם אמרינן דאי איתמר דלית הלכתא 

כר"א בשעת הדחק נמי לא סמכינן עליה, והכא הרי כתב הב"י דלית הלכתא כוותיה דהרמב"ם, 

ודאי לא דמי פסק התלמוד לפסק הרב ב"י, שהרי כמה מהבאים אחריו חלקו על הרבה מפסקיו, 

ועוד דאיהו גופיה לא פסק הלכתא כוותיה אלא מטעם דרבים חולקים עליו".
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והנה, נימוקו השני של החכ"צ הוא, שהכרעות השו"ע אינן בגדר של "איתמר הלכתא", אלא 

בגדר של הליכה אחר הרבים, שעליה אומרת הגמ' שבשעת הדחק אפשר לסטות ממנה, שהרי 

מרן הב"י לא התערב במחלוקות הראשונים והכריע בהן מסברתו, אלא הכריע כשנים משלושת 

ומביעים את  הוא כאשר חכמי הדור מתכנסים  "איתמר הלכתא"  ואילו  כנ"ל,  עמודי ההוראה, 

 – הרוב  פי  על  והכרעה  למנין  עמידה  גם  כמובן,  )ואז,  ההלכה  את  ופוסקים  בענין  הם  דעתם 

נחשבת ל"איתמר הלכתא"(.

את נימוקו הראשון של החכ"צ נראה להבין כך: לדעת החכ"צ להכרעת השו"ע עצמה יש 

מעמד של דעת פוסק אחד, והריהי כהכרעת הרי"ף בשעתו והרמב"ם בשעתו, שיש רשות לפוסק 

אחר לחלוק עליה, ואין לה מעמד של "איתמר הלכתא", הנוצר רק בהסכמת חכמי הדור.

והחזו"א )סוף אות ד'( כתב, בסוף דבריו, על דברי החכם צבי "ודברי הח"צ סי' ק' תמוהים 

לפי"ז, ובלא"ה דבריו ז"ל תמוהים שכתב שאין דברי השו"ע כאיתמר הלכתא משום שרשאים 

לחלוק, שהרי איתמר הלכתא דאמר בנידה רבי קאמר לה, והיינו שאמרו ליה ר"א ור"ש ורשב"ג 

רבותיו, אע"ג דהרבה פעמים חולק רבי על רבותיו ועל אביו, אלא דבמקום שסומך על קבלתו 

מיקרי איתמר הלכתא, והכי נמי לדידן רבותינו ז"ל".

והנה התמיהה הראשונה היא על הנימוק השני של החכ"צ, המניח שהליכה אחר רבים איננה 

"איתמר הלכתא", וזה אמנם שלא כדעת החזו"א הנ"ל, אך אין זו תמיהה על החכ"צ, אדרבה, 

ראינו שהבנת החכ"צ בגמ' היא ככל הנראה הבנת רוב הפוסקים, והיא שונה מהבנת החזו"א בגמ'. 

ומה שתמה החזו"א על הנימוק הראשון של החכ"צ, באמרו: מה בכך שהאחרונים יכולים לחלוק 

וכמו ברבי לגבי  זמן שלא חלקו אפשר שיהיה גדר של "איתמר הלכתא",  על השו"ע, הרי כל 

רבותיו – נראה שכוונת החכ"צ לכך שהכרעת השו"ע לא היתה בגדר של הסכמת חכמי הדור, 

שהרי כמה מהבאים אחריו אף בדורו – חולקים עליו, וממילא אין כאן אלא דעת פוסק אחד, ולא 

הסכמת החכמים הנחשבת כאיתמר הלכתא.

אולם, מדברי הב”ח בהנהגת או"ה שלו )ד"ה עוד(, נראה שסובר כי לשו"ע אכן יש מעמד 

של "איתמר הלכתא", שכן כתב שכאשר השו"ע הביא שתי דעות, אחת בסתם, ואחת כי"א, 

יש לסמוך על דעת הי"א לקולא בשעת הדחק של הפסד מרובה, "כיון דלא איתמר הלכתא לא 

כמר ולא כמר", וכך כאשר הרמ"א מביא דעת י"א ואינו מציין שהלכה כמותה. ומשמע מדברי 

הב"ח שכאשר השו"ע והרמ"א מסכימים לדעה אחת, ואינם מביאים דעה אחרת שאמנם מצויה 

בראשונים – שאין לסמוך על הדעה האחרת אפילו בשעת הדחק, כי הכרעת השו"ע והרמ"א 

נחשבת כ"איתמר הלכתא", ודלא כ'חכם צבי' הנ"ל. ונראה שטעמו הוא משום שהשו"ע עם 

הגהות הרמ"א נפוצו מיד בכל תפוצות ישראל ונתקבלו על דעת רוב חכמי הדור כספר הלכה 

למעשה שעליו סומכין )ע' ברכי יוסף חו"מ סי' כ"ה אות כ"ט שקיבל משום מהר"ח אבולעפיא 

כי שיטת הפסיקה של מרן הב"י הוסכמה על ידי קרוב למאתיים רבנים; וידוע שאחר שהוסיף 
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הרמ"א את המפה – נתקבל הספר גם על ידי חכמי אשכנז(, והרי זה כהסכמת רוב חכמי הדור 

וכ"איתמר הלכתא". ונראה שסובר הב"ח שראיית הדברים כתובים בספר והסכמה להם – כמוה 

כישיבה משותפת בדין, וכן שאע"פ שהכרעת ההלכה היתה עפ"י הכלל של הלכה כרבים – מכל 

מקום כיון שהסכימו חכמי הדור לפסוק כך ה"ז "איתמר הלכתא", ואין נפ"מ לפי מה מתקבלת 
ההכרעה של חכמי הדור. ובשתי נקודות אלה חולק החכ"צ בשני תירוציו.4

שיטת  שכן  והחכ”צ,  הב”ח  במחלוקת  נפ”מ  אין   – בזה”ז  שביעית  של  הנידון  לענין  והנה 

הראב”ד והרז”ה אכן נזכרת על ידי הרמ”א בחו”מ ס”ז, א’ כדעת י”א שיש שסמכו עליה למעשה 

]וכבר ביאר מרן הרא”יה בטוב טעם במבואו ל’שבת הארץ’ פ”ז מדוע לא הזכירה הרמ”א גם 

לחומרא לענין תרו”מ בשביעית ביו”ד של”א, י”ט ע”ש[, ואם כן הרמ”א פתח בפירוש פתח לסמוך 

על דעת יחידים זו בשעת הדחק.

ט. סיכום

הסמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק של הפסד מרובה וכיוצא בו – מקורה בסוגיות הגמ', 

והרשב"ש,  הרשב"ץ  הרשב"א,  ידי  על  הפוסקים–  למחלוקות  ביחס   – למעשה  הלכה  ונפסקה 

ואחריהם על ידי הרמ"א, הב"ח, הש"ך והט"ז. וכך נקט הראי"ה, ושלא כדעת החזו"א המצמצם 

את ענין הסמיכה על היחיד בשעת הדחק למקרה מיוחד, בניגוד לדברי רוב הפוסקים והמפרשים.

הפוסקים נחלקו האם סמיכה זו אפשרית גם בענינים של דאורייתא, או רק בדרבנן. הסברו של 

הראי"ה לדעה שניתן לסמוך על היחיד גם בדאורייתא, הוא, שבמחלוקת הפוסקים שלא דנו פנים 

אל פנים – אין ההליכה אחר הרוב מחויבת מן התורה, אלא מדרבנן )והטעמנו שאין כאן מצב של 

ספיקא דאורייתא, הואיל וכל אחד מן הפוסקים מורה את דעתו בודאי(. ואכן, אם היתה הכרעה 

של חכמי דור המחלוקת, או דור שלאחריו, שהתכנסו והכריעו כאחת הדעות – הרי זה "איתמר 

הלכתא", ואי אפשר שוב לסמוך על דעת היחיד בשעת הדחק )אלא אפשר רק לבטל את הפסק 

הקודם על ידי הסכמת חכמי דור אחר, כאשר הם רשאים לחלוק(. 

הפוסקים האחרונים נחלקו האם הכרעת השו"ע והרמ"א נחשבת ל"איתמר הלכתא", והסברנו 

את טעמי המחלוקת בזה. ולדברי הכל דעת יחיד הנזכרת בשו"ע והרמ"א – אפשר לסמוך עליה 

בשעת הדחק, כנ"ל.

אלא  הדחק  בשעת  יחיד  דעת  על  סומכין  שאין  היא  הפוסקים  רוב  הסכמת  כי  להעיר  ]יש 

4. בדוחק יש לפרש את דברי הב”ח כמכוונים להבנת החזו”א, והבאת הי”א ע”י המחבר או הרמ”א מקנה להם 

ועוד,  י”א בב”י.  יש להכריע כמותם. אך אין נראה כן מבדיקת מקור כל  ונטייה שאולי  מעמד של שקילות, 

שהב”ח אינו מגיה כלום בתשובת הרשב”א, ומסתבר איפוא שהבינה כפשוטה, שהסמיכה על היחיד היא ללא 

הגבלה של הסתברות דעתו.
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בדרבנן, ולא בדאורייתא5 )ע’ גם ב’שדי חמד’, הכללים, מערכת הכף כלל ק”ט(. ור’ הטעם שנותן 

הש”ך בהנהגת או”ה שלו, לכך שהשו”ע מביא לפעמים י”א לקולא בדאורייתא[.  

5. ושביעית בזה”ז לרוב הדעות מדרבנן, ואם נרצה לחוש לדעה שהיא מדאורייתא – הרי לעומתה ישנה הדעה 

שסומכים על יחיד בשעה”ד גם בדאורייתא. ודוק.

אמרות יפות 

אין  שנתַישנו  שדברים  סבורים  שהם  בזה  תלוי  הדור  חולי  עיקר  כל 

ישן,  והם מבקשים חדש באפס  יפה.  ולהשכילם  צורך לחזור עליהם 

יצא  יבוסס כי אם כאשר  ִיָמֵצא להם בשום אופן. כי החדש לא  ולא 

ממקור הישן, שיהיה בכל יום בעיני ההוגה בישרות לב, כחדש.

אגרות ראיה ח"א עמ' כח

לכבד את התורה ולחבבה על הבריות, זהו יסוד קידוש השם, הגדול 

מכל המצוות כולן.

אגרות ראיה ח"א עמ' קצא
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הרב קוק, מחנך ומנהיג ע”פ פנימיות התורה

נכתב ע"י הרב משה צוריאל:

יחודיותו של  היתה  ונבונים. אבל במה  צדיקים  תורה,  גדולי  רב של  ישראל שפע  לעם  יש 

מרן הרב קוק? לדעתי המקור להנהגתו את הדור מבוסס על הבנה עמוקה ושורשית בפנימיות 

התורה. כך הוא העיד על עצמו: "אין שום דבר מהדיעות והמחשבות שלי שאין לו מקור בכתבי 

"פנימיות  אבל  מ"ו(.  פסקא  לפטירתו,  השלישית  ליום-השנה  באלול",  )"לשלשה  האריז"ל" 

התורה" ]שבכותרת המאמר[ מתייחסת להבנה עמוקה ושורשית גם בדברי חז"ל בהלכה ובאגדה, 

וגם בהבנת הפסוקים במקראות-קודש.

בדורו,  התורה  גדולי  לשאר  בהשוואה  קוק,  הרב  של  היחודיות  מה  להכיר  אנו  רוצים  אם 

חוגי  כל  ומקובלים על  ראוי להביא כאן דברי שני חכמי-תורה חשובים, שכתביהם מפורסמים 

לומדי התורה, הרב שלמה יוסף זוין )מחבר "המועדים בהלכה", ועורך ראשי של האנציקלופדיה 

התלמודית(, ואח"כ הרב יצחק הוטנר )מחבר הסריה של "פחד יצחק"(. שניהם הכירו את הרב 

אישית, והיו ִמָּבֵאי-ביתו.

כתב הרב זוין: "לא יהיה הדבר לגוזמא אם נאמר שמרן הגרא"י הכהן קוק ז"ל היה בדורנו 

היחיד בין גדולי התורה שהיה שליט בהלכה ובאגדה כאחת. מה משמע 'שליט'? כל מקצועות 

התורה היו ברשותו. אדם מישראל בא ושואלו דבר תורה, אין הוא, הרב, זקוק לעיין ולחפש, 

לדרוש ולתור. בו ברגע הוא מציע את הסוגיות והראשונים השייכים לענין, והולך וחורז מגמרא 

לרמב"ם, ומרמב"ם לשאר עמודי ההלכה. ובדרך הילוכו הוא מאיר ומסביר, מעיר ומפלפל, כאילו 

זה עתה עסק בענין הנידון. ואם השואל הוא תלמיד חכם והתכונן לאותו ענין עובר לכניסתו אל 

הרב, ופתאום הוא רואה שהרב בלי כל הכנה מוקדמת, מרצה לפניו תלי תלים של חידושים בענין 

זה גופו, אין קץ להשתוממותו. ולאו דוקא בהלכה. עולם האגדה היה לא פחות פתוח לפניו. חזון 

ושירה, מחשבה ומחקר, הגיונות ודעות– כל אלו היו שוטפים בלי הרף, כמעין הנובע, ממוחו ללבו 

ומלבו למוחו. אי אתה יודע אם המחשבה השפיעה על הרגש, או הרגש פעל על המחשבה, או 

שניהם כאחד שאבו את עוז רוחם ממקור עליון נשגב".

]וממשיך[ "כן יחיד היה הרב במובן זה של משנה-גדלות, בהלכה ובאגדה, בנגלה ובנסתר. 

אבל היה מפליא גם בזה, ששני העולמות נתמזגו אצלו לחטיבה נפלאה אחת. ההלכה היא גופה 

של אגדה, והאגדה נשמתה של ההלכה. סוד זה, שהנגלה והנסתר מהוים גוף ונשמה, ידוע ליודעי 

ח"ן. ומכיון שכן, הרי שאין להפריד ביניהם. והוא, הרב, לא הפריד". )"אישים ושיטות", מהד' 
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תשי"ב, עמ' 210(.    

גם הרב יצחק הוטנר, שלמד עם הרב קוק שעות רבות, העיד עליו לפני הרב משה צבי נריה: 

"הרב היה בקי בכל התורה כולה, בבלי וירושלמי, בנגלה ובנסתר. כל רז לא אניס ליה בשום חלק 

מהתורה. הרב היה ספר תורה מהלך!" )"בשדה הראיה", עמ' 425(

עוד אמר: "הרב היה גדול בתורה, ביראה,בחסידות, ]יותר[ מכל אלו אשר חלקו עליו" )שם, 

עמ' 433(.

דברי הרב זוין על האחדות והמיזוג שבין הנגלה והנסתר, הרי הם דברי הגר"א: "מה שמחדש 

על פי פשוט צריך להיות מכוון על פי הסוד. וכשמתגלה להחכם סודות התורה, אז מבין שגם מה 

שחידש בילדותו על פי פשוט גם כן אמת נכון. וכל שזמן שאינו מבין הסוד, אפילו הפשט אינו 

ברור בידו" )"אבן שלימה", פרק ח פסקא כא(.

דבר זה יפתור לנו תעלומה גדולה. מניין ָׁשַאב הרב כחות-עוז לחדש שיטות והתנהגויות שלא 

היו מנת-חלקם של שאר רבני דורו? והנה לפנינו דברי הרב עצמו, תגובה לטענותיו של רידב"ז 

נגדו:

"ומה שכתב מר לתמוה עלי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם 

בתשובה, וכתבתי לו ברמז כונתי, שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי-תורה הוא מתמלא 

יותר ֵמאֹור-החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים, שבלשון 

חכמי-הסוד נקרא זה גם כן 'ליקוט ניצוצות הקדושה' מתוך הקליפות" )אגרות הראי"ה, ח"ב עמ' 

קפו(. 

ובסוף אותה אגרת )תקנ"ה( חוזר הראי"ה לנקודה זו:

"ומה שכותב שכאבו נעכר על שאיש כמוני ילך בדרך כזה, דרך מסוכן – מה שהרהיבני בטובו 

לומר שאני אדם גדול, לא ַיְטֶעה אותי מלהכיר את שפלותי וערכי הפעוט, ֶׁשְכֹלא נחשב. אבל הדרך 

שאני הולך עליה בעבודת ד' ית"ש ידע אדוני שהרבה עמלת יעליה, בדמי בבשרי במוח-עצמותי 

ובכל כוחותי, עד שהאיר השי"ת ברחמיו את עיַני לעמוד עליה. ּוְלָפַני אינה דרך מסוכנה כלל כי 

אם דרך-הקודש ִיָקֵרא לה. ובזוהר אמרו על 'וארח צדיקים כאור נגה' )משלי ד, יח( אפילו אורחא 

חדתא דעבדין צדיקיא, כאור נגה הוא, הולך ואור עד נכון היום" )זהר ויקהל, רטו.(. ואני בעוניי 

איני ראוי לשם 'צדיק'. והלואי שיזכני השי"ת שאוכל בלב שלם לומר 'כגון אנא בינוני'. אבל הארח 

שאני מתאמץ ללכת בה הוא ב"ה ארח צדיקים בֵאין שום ספק. וכל מי שיתנהג כמנהגי ויתחבר 

ואת  יזכה לראות את האור  ובאמונת-חכמים אמתית,  ובעבודת השי"ת, בחפץ לב  עמי בתורה 

האמת שיש בדרך-ישרים סלולה זו, המוארה ֵמאֹור חסד עליון. "חסד אברהם, יומא דאזיל בכולהו 

יומין" )זהר בלק קצא, ב( והחכמה העליונה דוקא באור החסד היא מאירה" )זהר ח"א צד, א(.
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פרק ב 

יש לדעת כי כל דברי חז"ל היו מבוססים על פנימיות התורה. כך למדונו "ורבנן דמתניתין 

ואמוראין, כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סדרו ליה" )זהר פנחס רמד ע"ב(. וכך מלמדנו 

גם מהר"ל: 

לה  יש  מדרגה  על  ומדרגה  גבוה  על  גבוה  הזאת  התורה  כי  מבוארים  הדברים  מקום  "מכל 

עד עולם הבא. והרי התבאר כל הדברים שאף אם נראים דברי תורה כדברים פחותים מאד עם 

כל זה מגיעים עד עולם הבא. והרי למוד התורה מתיחס אל האדם, כי כמו שהאדם אף שהוא 

עם  התורה  כך  הגשמי,  מן  מסולק  הבא שהוא  לעולם  זוכה  ודם  בשר  הוא  הגשמי  הזה  בעולם 

שהאדם מתעסק בדברים שהם גשמיים והם המצות יגיע על ידי זה אל המעלה העליונה שהוא 

ולפיכך העוסק בתורה העסק הוא בדברים  סודי התורה.  ודבק בשם הזה הם  פנימית התורה 

גדולים כי אין לך לומר כי כאשר יעסוק בדברים הגשמים כמו נזק שור ובור וכיוצא בזה שאין לו 

עסק בדברים הפנימים, שאם כן האדם שהוא עומד בעולם התחתון אין לו חלק בעולם העליון 

הנבדל? רק שצריך לומר כי הנשמה הנבדלת עומדת בגוף ומכל מקום יש לה דביקות למעלה עד 

עולם העליון, וכך כאשר עוסק בדברים הגשמיים יש לו דבקות בפנימיות התורה ומגיע עד עולם 

העליון" )"תפארת ישראל", פרק יג, עמ' מ"ה, במהדורת לונדון(.

ומונחים לפנינו ספר "שער מאמרי רז"ל" של אריז"ל, וכן "מצודת דוד" של רדב"ז, וכן "עשרה 

מאמרות" של ר' מנחם עזריה מפאנו, וכן ספרים רבים נוספים המקשרים בין ההלכות של חז"ל 

עם פנימיות טעמיהם. ומה שכתב שו"ת חתם סופר )או"ח סוף סי' נ"א; וע"ע סי' ק( שאין לערבב 

לימוד סוד עם לימוד הנגלה, כוונתו שאין לשנות שום דין והלכה מפני ידיעתנו בסודות התורה. 

אבל סודות הבאים לאשש ולחזק ולקיים את נגלות התורה, ודאי משובחים הם ]וכן כתב הגר"ח 

ולוז'ין, "נפש החיים", סוף שער א[. ורצוננו לומר כאן שהמבינים את פנימיות הדברים הם הם 
הזוכים להגיע לאשורה של ההלכה, הם המצליחים לקיים דבר ה' במלואה.1

1.. יש להבהיר כאן שליסוד הנ”ל שיש להבין היטב את הנגלות שבתורה, על ידי פיענוח פנימיות התורה, אין 

כוונתנו לצירופי אותיות, ולצירופי שמות קודש, גימטריאות ושאר רמזים. אין אלו עיקר מהות פנימיות התורה. 

אלא העיקר הוא “הנמשל”, כדברי רמח”ל: “הקוראים בדבריו ]של אריז”ל[ לקחו אותם על פשוטם ושטחיותם, 

ואין זו הבנה כלל. כי נקרא שאין בידינו אלא שמות ענינים שצריך לזכור אותם כמפתח של ספרים. כי כאשר 

ידענו שיש כך וכך ספירות, שיש כך וכך פרצופים, שיש כך וכך עולמות, ושהם מתלבשים זה בזה, ושיש כל 

כך עליות וירידות, ואין אנו יודעים מה הכוונה בכל הדברים האלה ומה ענינם – נמצא שאין זו ידיעה כלל אלא 

זכרון של גירסא, אך בלא שום סברא” )“שערי רמח”ל”, מהד’ הגר”ח פרידלנדר, עמ’ ל”ו. וחזר על זה בעמ’ סב, 

פסקא עב(. וכן כתב הרב פנחס אליהו, “ספר הברית” )חלק ב, מאמר י”ב, פרק ה(.

הרב קוק, מחנך ומנהיג ע”פ פנימיות התורה
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לדעתי הרב קוק הבין את הנמשל, וזה מבואר למעיינים יפה במשנתו, בצירוף המקורות שספקו 

לנו הרב דוד כהן )הנזיר, בסוף “אורות הקודש”(, וכן רצי”ה )בהערותיו בסוף “עולת ראיה”(.

 פרק ג 

הזה,  בדור  התנהגותנו  לענין  הנהגה  חידש  הראי"ה  בהם  ענינים,  שבעה  לדוגמא  כאן  נקח 

והיודע בפנימיות התורה יבין הצורך לכך;  אבל המחוסרים ידיעה בפנימיות התורה או יחלקו עליו 

או לכל הפחות יסתייגו ממנו.

]א[ מעלת הנפש היהודי, אפילו אינו שומר מצוות

]ב[ יחס לארץ ישראל

]ג[ לימוד תורה בארץ ישראל

]ד[ תופעה שלפעמים ארצנו נבנית גם על ידי פושעים בעלי עבירות

]ה[ אהבת הרב גם לפושעים בעלי עבירות

]ו[ יש להמעיט ביראת העונש, ולשאוף להשיג יראת הרוממות

]ז[ מעלת אחדות האומה, ולעשות הכל כדי למנוע פירוד קהילות

]ח[ נביא גם דוגמאות מספר להבין שדבריו ב"שמונה קבצים", "אורות הקודש" ועוד היו על 

פי פנימיות התורה.

עוד שם )“שערי רמח”ל” עמ’ ת”ד רשם ג’ מיני ידיעות בלימודי סוד. הראשון, ידיעת הספירות והמדות כיצד הם 

מסודרים, והשניה היא ידיעה כיצד כל הרע שבעולם מוביל אל קיום הטוב, קבע רמח”ל “מי שלא הגיע לידיעה 

זו ]השניה[ נקרא שלא הבין כלום”. והעיקר היא הידיעה השלישית שם, לגלות יחודו של הבורא וכיצד כל קללה 

תיהפך לברכה. “וזה הדבר לא הושג כל כך בדורינו”, כך כתב. 

בספר “דעת תבונות” )מהד’ הר”ח פרידלנדר, עמ’ רלו( הביאו עדות שהגר”א הבין את הנמשל. ולדעתי, גם רבנו 

הראי”ה הבין הרבה מהנמשל, כמבואר למי שלומד כתביו בעיון הראוי.

גם ר’ חיים וילוז’ין כתב כך “ומודעת שכל דברי האריז”ל בנסתרות משל הם” )“נפש החיים”, שער ג תחילת פרק 

ז(. בזה מובן לנו מדוע רש”ר הירש )“אגרות צפון”, אגרת י”ח( וכן עוד גדולים וטובים שללו לימוד הקבלה. כי 

הם הכירו בדורם את ה”מקובלים” השטחיים, אלו שעסקו בחיצוניות הלימוד בלי להבין תוכן פנימי. וגם הגר”א 

וכן התנגדו  וכו’(.  זעירין אינון  הזכיר אותם )ליקוטים שלפני תחילת ביאורו לתקוני זהר, ד”ה ומחצדי חקלא 

ל”פסודו-מקובלים” הממציאים “סגולות” או עורכים “תיקונים” לנפטרים, או תקונים לעבירות של החוטאים או 

להוציא “דיבוק”. ואין זה ענין קבלת אמת, שהיא להבין טעמי המצוות, וביאורי המקראות ומאמרי חז”ל, כדרכו 

של הגר”א בליקוטיו, ודברי רמח”ל ב”דעת תבונות”. ובעקבותיהם הלך הראי”ה.
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]א[ מעלת הנפש היהודי, אפילו אינו שומר מצוות

הרב כתב:

"הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל עניני כלל 

ישראל, לארץ ישראל ולתחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שאין 

להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובנין האומה הארץ. אבל הרוח הוא מתוקן 

הרבה יותר אצל יראי ד' ושומרי תורה ומצוות, אע"פ שההרגשה העצמית וההתעוררות של כח 

פעולה בעניני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם, כמו שהן אצל אלה שרוח עועים אשר בתוכם 

מעכר את לבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המטמאים את הגוף ומונעים את הרוח 

מלהתקן, וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. התקון שיבא ע"י אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה 

דבר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילוי אורות חכמת אלהים, בכל צורותיה הראויות להגלות, 

הנפש  שלמות  ע"י  תורה  שומרי  היראים  של  הנפש  ותתוקן  אחת,  אגודה  ישראל  שיעשו  הוא 

שבפושעים הטובים, בַיַחׂש לעניני הכלל וכו', והרוח של הפושעים האלה תתוקן ע"י השפעתם 

והופעת תשובה  גדול,  ולאלה אור  יבא לאלה  וממילא  וגדולי אמונה.  ד' שומרי תורה  יראי  של 

שלימה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים מארי דנשמתא הם 

יהיו הצנורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין 

לשמאל, ותהיה השמחה גדולה מאד". )"אורות", אורות התחיה, מג, עמ' פד(.

ואוכלים  זו הנ"ל, המציין שהפושעים )מחללי שבתות  הרבה היו אלה שהתלוננו על פסקא 

טריפות( הם יהיו בעלי נפש מתוקנת יותר מאשר יש ליראי השם? אבל יש בידינו מענה של הרב 

עצמו לשואלו על כך:

נפשו  דבר  על  ז'  הקדמה  בסוף  הגלגולים",  ב"שער  ויטאל  ר"ח  דברי  הם  הדברים  "מקור 

היה.  ב( ששקול  )סנהדרין קב,  חז"ל  לגריעותא אמרו  בו  של אחאב. שלמרות כל מה שנאמר 

שהוא מצד בחינת הנפש. ועיין שם שישנם צדיקים גדולים שמכל מקום מצד בחינת הנפש אינם 

)אגרת,  ויראה"  בשלימות, רק הרוח הוא המשלים את בחינת הנפש שלהם ע"י קדושת תורה 

המובאת ב"ניצני ארץ" חוברת י"א, עמ' 48; וכן ב"אוצרות הראי"ה", ח"א עמ' 512. ויש באגרת 

המשך והרחבה על הנ"ל(.  

ולוז'ין, כי  ויש להוסיף דברי ר"ח  הרי שדעתו של הרב בנויה על מקורות פנימיות התורה. 

המעשים נתקנים ע"י נפשו של אדם, הדיבורים )תפלה ותורה( ע"י רוח האדם, ומחשבותיו ע"י 

הנשמה )"נפש החיים", שער א סוף פרק יד(.

]ב[ יחס לארץ ישראל

הרבה מרבני דורו של הראי"ה עמדו מרחוק לרעיון בנין הארץ ויישוב שממותיה )שו"ת דעת 
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כהן, סי' קעח, סוף עמ' של; ועוד מדבריו הביא הרב משה צבי נריה, "חיי הראי"ה", עמ' קצב-

קצג(. ותמהו הרבה על שהרב מרבה דיבורים בהתלהבות גם על בניית הארץ וגם על קבוץ גליות, 

כל עוד משיח לא בא. ענה להם הרב:

"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, ]כביכול[ רק בתור אמצעי למטרה של 

התאגדות כללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני ]של האומה[. ]אלא[ ארץ ישראל היא 

חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה ]של 

האומה[. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל 

את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית ]=שכלתנית[ אנושית כי אם ברוח ד' אשר על האומה 

בכללה וכו' וכו' )"אורות", ארץ ישראל, פסקא א עמ' ט(.

ידי ההתרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל  ]והמשיך הרב:[ "על 

ד' נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים  ידי ההתנכרות אל סוד  בצורה מטושטשת. על 

האלהיים לדברים טפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכח היותר אדיר בנשמת 

האומה והיחיד; והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר 

שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תכני האומה בבנינה. יסוד צפית הישועה הוא אצלו 

כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. וזה עצמו הוא הדבר המעיד על 

חסרון-ההבנה שיש בשיטה מעטת-הלשד כזאת. לא שוללים אנו כל מין ציור והבנה המיוסד על 

רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ  ישרות ורגשי דעה ויראת שמים באיזו צורה שהיא, 

לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. כי זהו אסון שאנו חייבים להלחם 

אתו, בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה". )"אורות", ארץ ישראל, פסקא ב, עמ' ט-י(.

קיום  לענין  א"י  יחודיותו של  כה( מה  יח,  ויקרא  )על  לציין דברי רמב"ן  יש  ליתר הרחבה 

המצוות. הסכים לכך מהר"ל )"גור אריה", דברים יא, יח( וכן הגר"א )"אדרת אליהו", דברים ח(. 

ובספרנו "אוצרות התורה" )פרשת בהר( אספנו 86 )!( מקומות בתורה בה נצטוינו או נתברכנו על 

מצות ישוב א"י. תופעה זו אין לה אח ְוֵרַע בשום מצוה אחרת.

]ג[ לימוד תורה בארץ ישראל

כתב הרב:

"כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה מאיר באור יקרות, ומתגלה 

הופעת הנסתר וסגולתה על כל הענינים המושגים שבנגלה. זו היא שיטת הירושלמי )ברכות פ"ה 

ה"א( שמתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת, ולא רק כדברי הבבלי )ברכות לב, ב( שתורתם 

משתמרת. וכו' וכו'. ובזה יש הבדל בין אוירא דארץ ישראל שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על 

תוכן ההלכות. ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות, וההלכות נידונות על 
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פי השכל האנושי. 'במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל' )סנהדרין כד, א(" – )אורות התורה, 

פי"ג סעיף א(

ישראל מחכים",  "אוירא דארץ  ב(  )קנח,  שורש דברי הרב הם לא רק בגמרא בבא בתרא 

אלא גם בסתרי תורה. "זכאה חולקיה מאן דזכי בחייו למשרי מדורא בארעא קדישא וכו' וזכי 

לאתקשרא עליה רוח קדישא יתיר" )זהר ח"ג דף עב ע"ב(.

ורוחניותה, לזיכוכה  "תורת חוץ לארץ עוסקת בתקון הנפש הפרטית, בדאגתה לחומריותה 

והתעלותה, בחיי שעה ובחיי עולם, אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן תורת ארץ ישראל, היא 

דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה" )"אורות התורה" פי"ג, פסקא ג(. על 

ההבדלים מה בין ת"ח שבא"י לת"ח שבבבל, עיין שם פסקא ו, וכן באגרות ראיה )ח"א עמ' קיג(. 

כל זה כאמור "כי אין שלם רוחני יכול להתפתח שם על אדמה טמאה. האויר שם מחניק חניקה 

רוחנית" )"אורות התורה", פי"ג פסקא ז(. מי לא ישמע שדברים אלו הם הד מדברי הזוהר )ח"א 

דפים רכד, ב; רכה, א( כדלהלן:

"אמר רבי שמעון, כד אנא בין אינון חברייא דבבל, מתכנשי גבאי ואולפי מלי באתגלייא, ואינון 

עיילי לון בגושפנקא דפרזלא תקיפא סתימא מכל סטרין. כמה זמנין אמינא לון אורחי דאורייתא 

דמלכא קדישא ואורחין עלאין, כמה זמנין אוליפנא לון כל אנון דרגין דצדיקיא דבההוא עלמא, 

וכלהו מסתפי למימר מלין אלין, אלא לעאן בגמגומא. בגיני כך 'פסילוסין' אקרון, כההוא פסילוסא 

דמגמגם בפומיה. אבל לזכותא דאי ננאלהו, הואיל ומסתפי, דהא אוירא קדישא, ורוחא קדישא, 
אתעדי מנייהו, וינקי מאוירא ורוחא דרשותא אחרא".2

]ד[ תופעה שלפעמים ארצנו נבנית גם על ידי פושעים בעלי עבירות

ידי  הרבה תמהו על כך שמצוה כל כך יקרה כמו בנין ארצנו הקדושה תהיה מבוצעת על 

אנשים העוברים על הרבה גופי תורה. ענה להם הרב: 

"וכבר היה בימי עזרא שכמה גדולים וטובים לארצו לייסד את הישוב בא"י ונשארו בבבל.3 

2. אמר רבי שמעון כאשר אני נמצא ב]חברת[ חברינו מבבל נאספים אלי ואני מלמד דברים גלויים, והם מכניסים 

אותם בחותם של ברזל חזק וסתום מכל הצדדים ]=כלומר הדברים מתקבלים אצלם כבלתי מובנים[. כמה פעמים 

אמרתי להם דרכי התורה של המלך הקדוש ]=הקב”ה[ ודרכיו העליונים, כמה פעמים לימדתי אותם דרגותיהם 

נקראו  לומר הדברים אלא מגמגמים בהם. לכן  וכולם מפחדים  ]=עולם הנשמות[  של הצדיקים בעולם ההוא 

‘מגמגמים’ כמו בעל-מום המגמגם בפיו. אבל הנני דן אותם לכף זכות שהם מפחדים כי אויר קדוש ורוח הקודש 

]=של ארץ ישראל[ חסר להם, והם יונקים מאויר ורוח של רשות אחרת”.

3. יומא ט ע”ב; עיין כוזרי, מאמר ב, פסקא כד
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ועזרא לקח עמו את הפסולים4 שהיו מעשיהם כעורים, והיה העולם ראוי להיות נהפך לתל מלח 

מפניהם5 והיו מחללים את השבת6 גם בא”י. ומכל מקום גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה 

הבית השני, שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל-פה והרחבת גזירות חכמים והתפשטות תורה 

בישראל וכו’ וכו’. וכן יהיה בעזרת ד’ בימינו, ע”י מה שנחזק את הישוב ההולך ואור בעז”ה ויתרבו 

ַאֵחינּו העולים לישב את ארצנו הקדושה, יצמח אור גאולה וישועה. וסוף כל המורדים והפושעים 

שתשפיע  הקדושה  ארצנו  קדושת  שפע  אור  ע”י  ושמחה,  אהבה  מתוך  שלמה  בתשובה  לשוב 

עליהם” )“אגרות ראיה”, ח”א עמ’ שמח(.

ושוב כתב: “ואירוניה7 של ההיסתוריה אינה אירוניה מרה למשכילים אל רוחה. כבר היו לנו 

תקופות רבות שנושאי המשרה לא היו כלל מרוצים לרוחנו הפנימי” )אגרות ראיה ח”ג עמ’ קנח(.

גם לתופעה זו יש בסיס בתורת הסוד. רבים תמהו על שורש מלכות בית דוד. בתחילה מעשה 

לוט ובנותיו, שעל המקרא “ואת שתי בנותיך הנמצאות” )בראשית יט, טו( דרשו חז”ל )בראשית 

רבה נ, י( “שתי מציאות. רות המואביה ונעמה העמונית. אמר רבי יצחק )תהלים פט( ‘מצאתי 

דוד עבדי’. היכן מצאתי אותו? בסדום” עכ”ל. אחר כך מעשה יהודה ותמר )בראשית לח(. ואח”כ 

מעשה רות ובועז בגורן. אחר כך מעשה ישי ושפחתו )“ילקוט המכירי”, תהלים קיח(. אמר על כך 

אריז”ל: “כי לעולם כשהנשמה היא גדולה מאד, אי אפשר להוציאה מן הקליפות אלא ע”י מרמה 

ותחבולה וכו’. וכן תראה כי נשמות רבות גדולות באים בבני עם הארץ, ולפעמים בבני רשעים 

כגון אברהם מתרח. וכן נזכר בזוהר8 כי תרח ארתח למאריה, שנזדווג עם אשתו בנדה, ואז יצא 

אברהם אבינו וכו’ וכו’. וכן דוד המלך לא יצא מן החיצונים אלא באותו מעשה הנזכר לרז”ל על 

פסוק ‘הן בעוון חוללתי’ וכו’ כי אילולא כך לא הניחוהו החיצונים לצאת לעולם. וכן זהו הטעם 

של תמר ורות ורחב הזונה וכל נשמות הגרים, וכל מלכי בית דוד והמשיח וכו’” )“שער הגלגולים”, 

הקדמה לח, עמ’ קסא-קסב(.

גם גאולתנו נמשלה ללידה “כי באו בנים עד משבר וכח אין ללידה” )מלכים-ב יט, ג(. ואין 

לנו להקשות שאלות על התנהגותו של הקב”ה. כמו שכתב הרב אל נמען אחד שהיה מתעכב 

מלהשתתף בבנין ארצנו: “שצריכים אנחנו להיות משוקעים בפועל בבנין אומתנו בארצנו הקדושה, 

ולא להפליג לכל דבר. ]יש[ לגעור בקטני-אמנה המגבילים9 יד ד’ דוקא ע”פ אותם הציורים הנדמים 

4. קידושין סט ע”ב

5. קידושין ע ע”א

6. נחמיה יג, טו-טז

7. לועזית של “לגלוג קל”

8. ח”ג קיא ע”ב

9. מצמצמים
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להם בדמיונם. כשם שאמר הבעש”ט10 שצריך לעבוד את ד’ בכל הדרכים, כן צריך גם כן לצפות 

ואין דרך  ביום הדין11 בכל הדרכים.12  ד’, שעליה נשאלין  לישועה, שהיא אחת מיסודי עבודות 

אחד סותר את חברו כלל. עלינו רק לסקל את הדרכים, להסיר בכל כוחינו את הקוצים והחרולים 

ואבני-נגף שעולים עליהם. אבל בעצמותם, הכל מוביל את התכלית. וכל שהתכלית יותר קרובה 

ומובנה, אין ערכה נגרע בשביל כך. אדרבה ‘השם בחכמה יסד ארץ’13 ודוקא ‘אבא יסד ברתא’.14 

והנקודה התחתונה ‘אבן מאסו הבונים’ עתידה לעלות לרום חביון” )אגרות ראיה, ח”א עמ’ קמב(

מה שהרב הזכיר דברי חז”ל על קטני אמנה )סוטה מח ע”ב( ושם דרשו זאת כך על המקרא 

“מי בז ליום ְקַטנֹות”15 שהיו בני דורו של זכריה לועגים על ארחות ַדלּות בבנין המקדש שבימיהם. 

אמר להם הנביא שלא ילעגו, כי כך הם דרכיו של הקב”ה. וכאן הרב נימק הדבר באסמכתאות 

מהזוהר על צורת בנין ה”מלכות” ]=ברתא[, שהיא “אבן מאסו הבונים”. 

נזכיר כאן דברי המדרש: )ילקוט שמעוני, איכה – פרק ג” זכור תזכור” – רמז תתרלח(:

“הלואי יהוון בני עמי אע”פ שמקניטים אותי, הדא הוא דכתיב )ירמיה ט, א( ‘מי יתנני במדבר 

מלון אורחים’?. אמר הקב”ה: הלואי יהוון בני עמי כמו שהיו במדבר שהיו מלינין עלי. ודכוותיה 

)יחזקאל לו, יז( ‘בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה’. אמר הקב”ה הלואי יהוון בני עמי 

בארץ ישראל אע”פ שמטמאין אותה”.

]ה[ אהבת הרב גם לפושעים בעלי עבירות

הרבה מתחו ביקורת על הרב שהוא מקרב את הפושעים. נקח לדוגמא דברי רידב"ז )מובא 

ב"אגרות ראיה", ח"ב עמ' קפו( וכבר הזכרנו לעיל תשובת הרב אליו שהעוסקים בפנימיות רזי 

תורה הם המבינים את הנחיצות של קירוב זה.

אוהב את הבריות שהם  "מי שאוהב את הש"י  דברי מהר"ל:  נאמן,  כאן מקור  נוסיף  אבל 

ברואיו יתברך" )"דרך חיים", על אבות, פ"א מ"ו, סוף עמ' לח(. וכן דברי רמ"ק בספר "תומר 

דבורה" )סוף פרק שני(:

"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו ויותר מזה, עד 

10. מובא בספר שם טוב, דף יג ע”ב

11. שבת לא, א

12. כאן הרב מלמדנו שבכל אופן שההשגחה העליונה עורכת הדברים, אין לנו לתמוה

13. משלי ג, יט

14. זהר פנחס רנו ע”ב רנח ע”א. ספירת חכמה מייסדת ומבססת את המלכות

15. זכריה ד, י
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שיקבע בלבו אהבת בני אדם כולם. ואפילו הרשעים, יאהב אותם בלבו ויאמר 'מי יתן ויהיו אלו 

צדיקים ָׁשִבים בתשובה ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום', כמאמר אוהב ישראל ]=משה רבנו[ 

שאמר 'מי יתן כל עם ד' נביאים?' )במדבר יא, מט(. ובמה יאהב? בהיותו מזכיר במחשבתו טובות 

אשר בהם, ויכסה מומם, ולא יסתכל בנגעיהם אלא במדות טובות אשר בהם" עכ"ל. זו היא אחת 

ממדותיו של הקב"ה. וכיון שנצטוינו "והלכת בדרכיו" עלינו להידמות לדרכי השי"ת )רמב"ם, הל' 

דעות פרק א( חייב האדם לסגל לעצמו מדה זו.

הרי שהרב קוק בנה השקפת עולמו זאת, כמו בשאר דבריו, על פנימיות התורה.

אמנם נכון שמבחינת ההלכה צריך האדם לשמור כל גדרי ההרחקה מחברת הרשעים, כדי 

שלא יהיה מושפע מהם. אבל התורה גדרה גדרים שלא נבוא חלילה לידי שנאה גמורה )פסחים 

קיג ע"ב, תוספות ד"ה שראה בו דבר ערוה(. חלוקה יפה היא דברי ספר התניא )סוף פרק לב(: 

"מצוה לאהבם גם כן, ושתיהן אמת. שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז 

שבהם שהוא ניצוץ אלהות שבתוכם המחיה נפשם האלוהית. וגם לעורר רחמים בלבו עליה, כי 

והרחמנות מבטלת השנאה  הגובר עליה ברשעים,  גלות בתוך הרע מסטרא אחרא  היא בחינת 
ומעוררת האהבה כנודע" עכ"ל.16

הרב קוק הוסיף שאין לכל אחד ואחד להחזיק במדה ברוכה זו הנ”ל, כי יש אנשים שאינם 

בדרגא נפשית לעשות כן בלי שינזקו. כך לשונו: “ונשמות כאלו ]רשעים שיש בהם עדיין הסגולה 

יזדקק לקרב אותם מי שאין בו דעה עמוקה של טביעת-עין לדעת לחלק בין  הישראלית[ אם 

הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם 

כחוחים וקוצים הסובבים שושנה, הוא יכול להתקלקל הרבה ח”ו וללמוד ממעשיהם, ולהדבק בצד 

הרע שבהם. והוא מחויב להתרחק מהם. והשי”ת נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל 

התרחקות, כדי שלא יבולע לו. אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, באור תורה 

וקדושה ויראה עלאה וכו’ וכו’ הם חייבים ומוזהרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית 
יש להם” )“אגרות ראיה”, ח”ב אגרת תקנ”ה, עמ’ קפז(.17

עוד יש לציין כאן חילוק חשוב. כל דברי חז”ל אם הרשעים נקראו “בנים” להקב”ה או לא 

)קידושין לו ע”א( מדובר על הבחינה הפרטית שבהם. אבל מצד השתייכותם לכלל ישראל, אין 

בזה שום שינוי, והם עדיין קרואים בני אל חי )מהר”ל, “נצח ישראל”, פרק יא, עמ’ סז(. הארכנו 

בזה בספר “פניני הראי”ה” )עמ’ 706(.

16. אמנם יש שינוי מסויים. הרב בעל התניא הוציא מהחלוקה הנ”ל השנאה למינים ואפיקורסים. אבל הרב קוק 

הכליל גם אותם וגם אומות העולם בחלוקה זו )“מדות הראיה”, אהבה, פסקא ה( ובודאי היה להרב מקור נאמן 

גם לזה. 

17. עוד עיין בזה דברי הרב, “אורות הקודש” ח”ג עמ’ שלד
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]ו[ יש להמעיט ביראת העונש, ולשאוף להשיג יראת הרוממות

על ההבדל בין עבודת הקב"ה בחו"ל לעבודתנו בארץ ישראל, כתב אדמו"ר מסוכצ'וב ב"שם 

משמואל" )וישלח, עמ' מב( "ההפרש בין א"י לחו"ל, שבא"י העבודה באהבה ודבקות כענין שבת. 

ובחו"ל העבודה בסור מרע, רוגז על עצמו וביטוש כחות נפשו, להכניעם אל הקדושה בעל כרחם 

שלא בטובתם". 

מעין זה כתב אדמו"ר מגור ב"שפת אמת" )פרשת ראה, שנת תרס"א( "'ושמחתם לפני ה' 

אלוהיכם וכו' בחוץ לארץ העיקר היראה, ומכח היראה זוכים לשמחה. ובא"י העיקר השמחה, 

ומתוך השמחה זוכים ליראה" עכ"ל.

בדומה להנ"ל הדגיש מרן הראי"ה שכעת הזאת עלינו להתעלות אל מדת יראת הרוממות, ולא 

להשאר בדרגא נמוכה של יראת העונש. כך לשונו: 

"רעה חולה היא, כשרגש המוסרי מתעדן יותר מדאי, עד שלא די שהוא משמש בתור כח עוצר 

בבא תור המעשה, שלא תשולח יד לעשות רע, אלא הוא מאיים תמיד ביראת עונות הסובבים את 

האדם, במעשה ובמחשבה. הפחד הנפרז מכל חטא, מאבד טובו של האדם, ועושה אותו למין 

בריה שפלה שאינה עושה דבר, כי אם שוכבת ורועדת. האדם צריך להאמין בחייו, להאמין בכחו 

החמרי ובכחו המוסרי יחד. האמונה היא כוללת הכל, כמו האהבה. האמונה בחיים היא ברכת ד’, 

כמו שאי האמונה היא הקללה היותר איומה – ‘ולא תאמין בחייך’ )דברים כח, סו(. כשאדם מאמין 

בחייו הרוחניים, הוא מוצא קורת רוח בעמל נפשו, והוא הולך ומתעלה”. )שמונה קבצים, קובץ 

א פסקא רלא(.

ושוב: “רק כאשר יעלה בידינו להוציא לפועל תחיית איזה לבבות גדולים, שכשרון של חיים, 

של ששון ישע ורוח נדיבה, טמון בהם, למען ָיֵחלּו לעבוד במנוחה ובגבורה, לא ַּבַחֵרדּות של ְזָוָעה 

היכולה רק לנכא את הלב ולשבר גרם” )“אגרות ראיה”, ח”א עמ’ לח-לט(.

מניין לקח הרב את ההתנגדותו התקיפה להשימוש ביראת העונש )שהיא נחלתם של רוב בעלי 

שיחות המוסר, החל ר’ ישראל סלנטר ואילך ועד דורנו אנו(? הרי הוא מדברי הזוהר ח”א דף יא 

ע”ב(:

“יראה אתפרש לתלת סטרין, תרין מנייהו לית בה ועיקרא כדקא יאות, וחד עיקרא דיראה. 

אית ברנש דדחיל מקב”ה בגין דייחון בנוהי ולא ימותון, או דחיל מעונשא דגופיה או דממוניה, ועל 

דא דחיל ליה תדיר, אשתכח יראה דאיהו דחיל לקב”ה לא שוי לעיקרא.

אית ברנש דדחיל מן קב”ה בגין דדחיל מעונשא דההוא עלמא ועונשא דגיהנם. תרין אלין לאו 

עיקרא דיראה אינון ושרשא דיליה.

יראה דאיהי עיקרא, למדחל ברנש למאריה בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין, 
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וכולא קמיה כֹלא חשיבין. וכו’ וכו’. באתר דיראה קדישא שרי, מלרע אית יראה רעה דָלִקי וַמֵחי 

ומקטרג ואיהי רצועה לאלקאה חייביא, ומאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא וקטרוגא כמה דאתמר, 

לא שריא עליה ההיא יראת יהו”ה דאקרי “יראת יהו”ה לחיים” )משלי יט, כג(, אלא מאן שריא 
עליה, ההיא יראה רעה, ואשתכח דשריא עליה ההיא רצועה יראה רעה ולא יראת יהו”ה” עכ”ל18

חדור הכרה מפני פנימיות הענין חינך הרב תמיד ליראה עלאה זו. זו לשונו: “אם רואה אדם 

פחד תדירי חל עליו, ידע שהוא צריך להעלות יראה זו למדרגה, ְלִמָּדָתה, לאותה המדה, של יראת 

ד’ התדירית, שרק היא היא הראויה להיות מכשרת אותו לרזי תורה, סוד ד’ ליראיו לאינון דדחלי 

האהבה  של  הדבקות  את  המחיה  האורה  בתוכה  צפונה  התדירית  והיראה  תדיר.  קוב”ה  מקמי 

ד’  יראי  כל  של  הפנימית  הנשמה  תשוקת  שהיא  העליון,  הנועם  הופעת  היא  שהיא  התדירית, 

וחושבי שמו, המתענגים על טובו, הרואים עולמם בחייהם שאחריתם לחיי העולם הבא. )תהלים 

סה, ו-ז, ט( "אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך, ִנְׂשְּבָעה בטוב ביתך קדוש היכלך. נוראות בצדק 

תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים וכו’ וייראו יושבי ְקָצוֹות ֵמאותותיך, מֹוָצֵאי 

בקר וערב תרנין”. )שמונה קבצים, קובץ ה, פסקא קכב(

]ז[ מעלת אחדות האומה, ולעשות הכל כדי למנוע פירוד קהילות. כבר כתבנו על כך מאמר 

ויש לדעת  ואין טעם להכפיל הדברים.   )669 ולדורות", עמ'  666; "לשעה  )"פניני הראיה" עמ' 

שהרב הדגיש הדבר בחריפות:

דגל  נושאים  פריצים  הזה, שרבו  בזמן  אם  דבר הדרכת הכלל,  על  הדיעות  “המחלוקת של 

ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהכשרים נושאי דגל שם ד' לא יהיה להם שום 

עיקרה של  כל  כח השלום הכללי מכריע את הכל?  או שמא  פורקי העול הפושעים,  ַיַחׂש עם 

פלוגתא זו באה מפני הִׁשְפלּות הכללית, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה 

מצד חיצוניות נפשה, והיא מיטהרת והולכת. אלה הכיתות יחדיו הינן מדרגת שתים נשים זונות 

שבאו אל שלמה )מלכים-א ג, טז-כז(. הדיבור "הביאו חרב", ניסיון הוא מחכמת אלהים שבמלכות 

ובהתמרמרה  'גזורו!'  הטוענת  היא  בשקר,  עלילות  המעלילה  להידחות,  הראויה  ואותה  ישראל. 

מבלטת היא את אמיתת הטינא שבלב שהיא חשה בעצמה, שכל ענינה הוא רק 'גם לי גם לך לא 

18. תרגומו: היראה מחולקת לשלשה אופנים. שנים מהם אינם עיקר כמו שראוי והאחד עיקר. יש בן-אדם הירא 

מהקב”ה כדי שיחיו בניו ולא ימותו או ירא מעונש שבגופו או ממונו, ולכן ירא מהקב”ה תמיד. והיראות האלו לא 

שוות אל העיקר. ויש בן-אדם הירא מפני העונש בעולם הבא ועונש גיהנם. שנים אלו אינם עיקר היראה. אבל 

יראה שהיא עיקר הוא הירא את אדון-כל מפני שהוא גדול ושליט והוא עיקר ושרש כל העולמות, והכל נחשב 

כאפס מולו וכו’ וכו’. במקום שיראה הקדושה ]זו[ נמצאת, תחתיה ]=דרגא נמוכה ממנה[ היא יראה-רעה המכה 

ומקטרגת והיא ]=משמשת[ כרצועה להלקות לחוטאים. ומי שירא את ה’ מפני עונש מלקות ]=הרצועה[ וקטרוגה 

אין שורה עליו יראת ה’ הנקראת ‘יראת ה’ לחיים’ )משלי יט, כג( אלא מה שורה עליו? אותה יראה-רעה. ונמצא 

ששורה עליו הרצועה של יראה-רעה ולא יראת-ה’” עכ”ל
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יהיה, גזורו'. והאם הרחמניה, אם האמת, אומרת 'תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתוהו'. ורוח 

הקודש צווחת, 'תנו לה את הילוד החי, היא אמו!'. 

אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. אף על פי שפירוד גמור, 

כהעולה על לב המנתחים באכזריות, לא אפשר, והיה לא תהיה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה 

כמשפחות  כגויים,  נהיה  אומרים  אתם  'אשר  תתקיים.  שלא  עליה  בטוחים  שהננו  כללית,  זרה 

הארצות לשרת עץ ואבן, אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם' )ע"פ יחזקאל כ, לב-לג(. וככל מחשבה 

של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה אפילו כשלא באה ולא תבוא לידי מעשה. 

אינם רשעים  היא ברשעת הרשעים, שבאמת  נתמכת  ודור  דור  בכל  הצדיקים  צדקת  יסוד 

)ישעיה ס, כא(,  'ְוַעֵמְך כולם צדיקים'  זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה,  כלל כל 

וחיצוניות הרשעות שלהם מועילה לאמץ כחם של צדיקים כדורדיא לחמרא.19 ועל ידי הפירוד 

יסוד הקדושה כולה, עושים מעשה עמלק שזינב את הנחשלים, פליטי  המדומה חותרים תחת 

הענן. )תהלים נה, כא( ‘שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו’”. )שמונה קבצים, קובץ ב פסקא רפג(.

הרב כתב שיר נפלא, בהיותו עוד בבויסק, בשם “אל חכי, שופר”. בו יש בית אחד:

“מי לי יתן ָאְרּבֹות ָיַדִים,20

כאורך הקשת בענן ִיָּמדּו,

אחבק נפוצי עמי, פזוֵרי ַאְפָסִים, 

ּוְפַלגֹוֵתיֶהם יחד כאחד ִיְתַלָּכדּו”. 

)הובא ב”קבצים מכתב-יד קדשו”, ח”א עמ’ לב; וכן ב”פנקסי הראי”ה” חלק ראשון עמ’ צג; 

“אורות הראי”ה” בסדרת ספרי הראי”ה של מוסד הרב קוק, עמ’ כ”ה(

יש מקור נאמן להרב בזה על פי פנימיות התורה, כמובא בזוהר מה היא סגולת ארץ ישראל, 

כדלהלן:

ודא בלא דא לא אקרי אחד: תא חזי, בגין  וכנסת ישראל אקרי אחד,  “וקודשא בריך הוא 

דיפקון  בשעתא  אחד?  אקרי  ואימתי  אחד’.  אקרי’  לא  כביכול  בגלותא,  השתא  ישראל  דכנסת 

ישראל מן גלותא, וכנסת ישראל אהדרת לאתרהא לאזדווגא ביה בקודשא בריך הוא, הדא הוא 

דכתיב )זכריה יד, ט( ‘ביום ההוא יהיה יהו”ה אחד ושמו אחד’. )זהר ח”ג דף צג ע”ב(.

אימתי עם ישראל נקראו “גוי אחד”? בזמן שהם בארץ הקודש. ודאי כי אם מפולגים הם, זה 

נגד זה, אי אפשר לכנותם “עם אחד”. רעיון זה נהיה ממשיי כאשר בני ישראל עברו את הירדן, 

19. עוד עיין בזה “אורות”, אורות התחיה, פסקא מה, עמ’ פ”ה

20. ע”פ ישעיה כה, יא
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בכניסתם לארץ ישראל. עד אז לא היו ערבים זה לזה )ירושלמי סוטה פ”ז ה”ה(. כתב על כך 

זמן  כל  לזה שהרי  וראיה  לגמרי.  גוי אחד  ישראל  היו  ישראל לארץ  נכנסו  “כי כאשר  מהר”ל: 

שישראל לא עברו את הירדן ולא באו לארץ לא נענשו על הנסתרות עד שעברו ונעשו ערבים זה 

לזה. כי נקרא ‘ערב’ כשהוא מעורב עם השני. ולא נעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד לגמרי 

עד שבאו לארץ והיה להם מקום אחד הוא ארץ ישראל. ועל ידי ארץ ישראל הם עם אחד לגמרי, 

ולכך כתיב ‘להיות לך לאלהים’” )נתיבות עולם, ח”א נתיב הצדקה, פרק ו, עמ’ קפב(.

בארצנו,  ישראל  ישיבת  לענין  לאלהים”  לך  “להיות  המקשר  מהר”ל,  של  אחרונות  מלים 

מקבלים ביאור נוסף בדברי מהר”ל בספר “נצח ישראל” )פרק י, עמ’ סא(:

“ואיך לא יהיה דבר זה, כי השם יתברך שהוא יחיד בעולם, איך לא יהיה לו בעולם אומה 

השייכת לו? ויש לה התיחסות אליו, שהיא גם כן אומה יחידה בעולם הזה, כמו שהוא יתברך 

יחיד. והם ישראל, שעליהם נאמר )שמו”ב, ז, כג( “ומי כעמך ישראל גוי אחד”, שיש להם התורה, 

ובשביל זה הם עם אחד. ולא כמו שאר אומות, אין להם תורה מן השמים שהיא תורה אחת, רק 

יש לאומות דת נימוסית, ודת נימוסית אפשר שיהיה בפנים הרבה. רק התורה כתיב בה )במדבר 

טו, לא( “תורה אחת תהיה לכם”, ועל ידי התורה גם כן ישראל עם אחד. אומה כמו זאת, היא 

שייכת אל השם יתברך, שהוא יתברך אחד” )דברים ו, ד( עכ”ל.

לכן נחשב “פירוד קהילות” כסניף לעבודה זרה )כדברי הרב ב”אורות”, עמ’ עג( כי איסור 

זה  איסור  רשם  הרמב”ם  וכן  זרה,  עבודה  פולחן  לענין  מוזכר  אגודות  אגודות  תתגודדו”  “לא 

בסוף הלכות עבודה זרה. כל זה אמור כאשר המשתתפים באחדות זו הם מאמינים בסמכותה של 

התורה, למרות שיש ביניהם חילוקי דעות, חילוקי שיטות, חילוקי פסקים בענינה. כמו שהזכיר 

הראי”ה ב”אורות” )עמ’ קסט, פסקא ו( “התורה כולה, ֶׁשַמְכֶלֶלת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי 

הדעות  שינויי  מכל  הפירודים  בפני  התריס  היא  פרטיו,  כל  ואת  כולו  הכלל  את  ארחות-חייה 

והטפוסים, בכמה ענינים רוחניים וחמריים וכו’ וכו’. מלבד הרשעים המוחלטים העוקרים את בית 

ישראל ופורקים עּוָלּה העליון ]=התורה[ ביד רמה”.

מתוך שאיפתו של הרב להשיג אחדות כל הבריאה כולה, הוא כותב: “האחדות המגולה של 

העולם המוסרי, הרוחני והשכלי, עם העולם החומרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטאת בעולם 

ע”י ישראל. וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל 

ַהַּתְרּבּות האנושית” )“אורות”, אורות ישראל, סוף פרק ח, עמ’ קע(.

לכן כתב דברים נשגבים: 

“יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו.

ויש שהוא שר שירת האומה, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה 

מרוחבת כראוי, ולא מיושבת ִיׁשּוב אידיאלי, שואף למרומי עז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם 
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כללותה של כנסת ישראל, ְוִעָמּה הוא שר את שיריה מצר בצרותיה, ומשתעשע בתקותיה, הוגה 

דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחכמת לב את תוכן רוחה הפנימי.

ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם, 

רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו 

העליונה, וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו.

ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, 

ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה, זה הוא העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא 

בן עולם הבא.

ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם 

יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד חיים, קול ששון וקול שמחה, קול צהלה וקול 

רנה, קול חדוה וקול קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולן יחד 

מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, 

שירת אל, שירת ישראל, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמתה וגדלה. ישראל שי"ר א"ל. שיר 

פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע.21 שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. 
)שמונה קבצים, קובץ ז פסקא קיב; אורות הקודש ח”ב עמ’ תמד(.22

הוסיף הרב: “על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההויה, בטלה היא השאלה של אהבת עצמו 

וכו’ כי לא יש כי אם אהבת הכל, שהיא באמת אהבה עצמית הנאורה והעליונה” )קבצים, קובץ 

ג, פסקא ו(.

ידי כך  המדע החדיש הוכיח שיש שיטה אחידה המשותפת לכמה ממקצועות שבטבע. על 

שאיפת  היא  “זו  קל(  עמ’  )“אורות”,  הרב  כך  על  כתב  הבריאה.  בכל  שיש  אחדות  אנו  רואים 

ישראל, לאחדות כל היקום, בהכרה וברגש”, )קבצים, קובץ ב, פסקא כ(

הרב ניסח את הדברים כך: “חכמת האמת מלמדת אותנו את האחדות העולמית, את הצד של 

השיווי שיש למצוא בהויה כולה, עד למעלה למעלה, לדימוי הצורה ליוצרה, ואיך ללכת בדרך 

אורה זו בלי מכשול. הגשמיות והרוחניות, הציור והשכל, השפל והנישא, איך הם כולם תואמים, 

מתאחדים ּומּוָקִׁשים ]=זה לזה[. וכו' וכו'. זאת היא המגמה של הדביקות האלהית הבהירה, העולה 

ממעל לכל המדעים המוגבלים, שרוח האדם המעורפל רואה אך בהם את עולמו הרוחני" ]עכ"ל[. 

21. תקוני זהר, תיקון כ”א, מהד’ מוסד הרב קוק, דף נא ע”ב

22. אפשר למצוא סמך לדברי הרב בחידושו של הרב אברהם, בנו של הגר”א, בהערותיו ל”ביאור הגר”א על 

אגדות”, על ברכות דף י’ פסקא מ”ד ד”ה ששם נוצר הנפש וכו’ “גם שיש לו מדריגת חיה לא יוכל לראות עד 

שמשיג מדריגת יחידה. אז יבין אחדות שיעור קומה והוא כבוד ד’ בעולם, מלא כל הארץ כבודו. וכו’ וזהו שמחת 

לויתן וכו’ חיבור כל העולמות, ואחדות היא השמחה האמתית שיהיה לעולם” עכ”ל.

הרב קוק, מחנך ומנהיג ע”פ פנימיות התורה
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)קבצים, קובץ ב פסקא קפז(. דומני, שזה שייך למאמר הזוהר "לאשתאבא בגופא דמלכא" )זהר 

ח"א דף ריז ע"ב(.

סיכום:

ראינו בפרקים קצרים אלו שהגותו של הרב מבוססת על פנימיות התורה. הרב תמיד חינך 

לעסוק בפנימיות זו. ראה מפתחות רצי"ה בסוף "אגרות ראיה" ח"ב עמ' שסח, שורה "פנימיות 

התורה". ובבדיקה ע"י מחשב-נתונים מצאנו שהרב מזכיר ביטוי זה 89 פעם בכתביו. אספנו חלק 

לימוד  בזירוז  הרב  של  מאמרו  הבאנו  וגם   .)341-346 עמ'  )ח"א  התורה"  ב"אוצרות  מזה  מועט 

316-330(. והרב שלמה אבינר הרחיב   ,303-312 פנימיות התורה ב"אוצרות הראי"ה" )ח"ב עמ' 

אותו המאמר עם תוספות רבות מדברי הראי"ה ממה שכתב במקומות אחרים, במאמרו בשם 

"לימוד רוחניות התורה" שהדפיס בסוף "אורות התורה" )ספריית חוה, בית אל, עמ' 191-242( 

העתקנו לעיל בסוף כרך השישי.

לימוד  על  אּמונים  היו  לא  לודאי שרוב הרבנים שלא הסכימו לשיטותיו של הראי"ה  קרוב 

פנימיות התורה, אלא היו גדולים איש איש במקצוע שלו בנגלות התורה. ואפשר לשער כי גם אלו 

מהם שכן עסקו בלימוד זהר ואריז"ל, לא כולם היו מומחים בהבנת הנמשל, הבנת הרעיון הפנימי. 

זוין אודות הראי"ה )שהבאנו דבריו בראשית  לזה צריכים סיוע רוח מלמעלה, כמו שכתב הרב 

מאמרנו זה(. ויש לצרף לכך חוות-דעתו של הרב יצחק הוטנר )הבאנו בתחילת המאמר(

"ותקבלון  יונתן:  ג( תרגם  יב,  )ישעיה  מים בששון ממעיני הישועה"  "ושאבתם  על המקרא 

אולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא" ]"תקבלו לימוד חדש מבחירי הצדיקים"[ ובעז"ה בעקבותיהם 

נלך. 



473

מדת הקנאות, האם משובחת או מגונה? 

- הדרכות שלמדנו מתורת הראי”ה קוק:
נכתב ע"י הרב משה צוריאל

מדות רבות נצטוינו עליהן בתורה. לפעמים הן לשבח גדול, ולפעמים הן לרועץ. הכל תלוי אם 

האדם השתמש בהן לפי גדרי תורה, או מקיים אותן לפי רגשיות יצרו הרע. נדבר עכשיו על מדת 

הקנאות. בימינו ישנם חוגים מסויימים הפועלים בתוקפנות ובאלימות, לפי דעתם זה נקרא "עזות 

דקדושה". ולפעמים הם הורסים יותר מאשר בונים.

זצ"ל, הרב אברהם ביק. הדברים דלהלן  נתחיל עם סיפור שאמר תלמידו הנאמן של הרב 

הועתקו מהספר "בשמן רענן" )מהדורת מרכז רצי"ה, ח"א עמ' פט-צ(.

הזמן ליל שבת, תחילת חורף תרצ"ג. בחוץ ירדו גשמים עזים ורוח עזה הסעירה את העצים 

בחצר הישיבה.

המתפללים, רובם תלמידי הישיבה עזבו את ההיכל. אני הצעיר, שדירתי הייתה אז בשכונת 

"נחלת -  אחים" הרחוקה – נשארתי, וחיכיתי להפסקת הגשם. מרן הרב זצ"ל, שמנהגו היה לקדש 

על היין בשעת שבע, הסתובב בחדר הבית דין. פעם בפעם ניגש לאיצטבת הספרים והוציא ספר. 

פתאום שמעתי פסיעות על המדרגות ורעש קולות הגיע לאזני. פתחתי את הדלת וראיתי עשרות 

אברכים מ"מאה שערים" ו"בתי אונגארין" צובאים על הדלת. צועקים: "ברחוב המלך ג'ורג' בעל 

בית קפה מוזג קפה לאחר כניסת השבת". "חילול שאבעס" ילך הרב הראשי עמנו לפחות למחות. 

עליו להפסיק חילול שבת בעיר הקודש" "ילך!" זעקו כולם כאחד. "לא ילך!  - הוא רבם של 

הציונים... לא ילך!" ענו בקול קנטרני רם.

ואפילו  נכון למריבה  נזפתי בהם. הייתי   – "מה אתם צועקים", פראים, יצאתם מדעתכם"? 

לתגרה. אבל כשסגרתי את הדלת ראיתי את מרן הרב עומד באולם בישיבה, ראשו מורכן. כנראה 

שמע את צעקת האברכים על המדרגות. אחרי שהות–מה עזב את האולם ונכנס לחדרו הקטן. 

לאחר חצי שעה ָׁשַכְך הגשם. ברקים ורעמים פלחו את הרקיע. רציתי ללכת. והנה שמעתי את 

קולו הצרוד במקצת של מרן, ששאל את הרבנית: "דומה שראיתי כאן תלמיד ישיבה? היכן הוא?" 

מיהרתי והתייצבתי לפני מרן הרב:"רבינו שאל עלי?" – "במטותא ! תתלווה ִעִמי למסעדה ברחוב 

ג'ורג' לראות במה מדובר? הכצעקתה?".

מדת הקנאות, האם משובחת או מגונה? 
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"מה זה?" הרהרתי – מעיקרא מאי סבר ? קודם לא רצה ללכת ועכשיו נמלך"? עזרתי לו 

בלבישת מעיל על גלימת השבת, ירדנו במורד הרחוב שהיה ריק מאדם. כשהגענו לפינת רחוב 

שבו היתה המסעדה, מצאנו את פינת האוכל סגורה על מסגר. בדרך חזרה, משהגענו לפרשת 

מתומכי  טייטלבוים,  אהרון  הרב  היה  זה  נגדינו.  רץ  איש  ממול  ראינו  הרחוב.  בקצה  הדרכים 

הישיבה, ביחד עם ר' נתן ממונה על בית האוכל של תלמידי הישיבה. "שבת שלום? מה קרה 

כבוד הרב?" שאל. "שבת שלום ומבורך!" ענה מרן הרב. הלכנו, והרב טייטלבוים עדיין תוהה 

ומחכה לפשר הדבר. והנה עמד מרן הרב ופנה אלי: "מה מספר האנשים שהיו בחצר? דומה שהיו 

יותר ממניין?". "ודאי יותר ממניין, הרי מילאו את כל המדרגות", עניתי. "ואיך זה עלה על דעתם 

נגד חילול שבת" – אחז מרן הרב בידו של ר' אהרון - "אילו באתי  שאתלווה אליהם למחות 

והמסעדה עדיין פתוחה, הרי מחובתי היתה להתרות בבעל המסעדה, ואם לא היה שומע לי, הרי 

הייתי גורם לחילול שבת בפרהסיא, כדין בפני עשרה, אבל אני והוא" – הצביע עלי, "היינו רק 

בבחינת עדים...".

]עניתי[  "אבל כעת הם ישובו ויפיצו שמועה שהרב סירב למחות על חילול שבת"?!. 

"מילא, מילא!" – הרים הרב את ידו – "כבר התרגלנו לעשות דברים בצנעא..." 

לווינו את הרב למעונו. על יד הדלת לחש הרב טייטלבוים באזני: "הנה הערב נוכחתי לדעת 

שהרב הוא יותר גדול מכפי שחשבנו כולנו.."

עד כאן מהספר הנ"ל. למדנו מהמעשה הזה עד כמה חשוב כי גם במעשה קנאות יש להקדים 

לה מחשבה ויישוב הדעת. אם הרב היה נשמע ללוהטים, היה נכשל והופך את העבריין מחוטא 

ברגיל להיות מחלל שבת בפני עשרה מישראל, ודינו אז חמור מאד. ולכן המתין עד יגיד תוכחתו 

בצנעה וברוגע. וזאת למרות כי ידע שישתמשו בכך שונאיו מקטרגיו כדי להשמיץ אותו ולפרסם 

ולא כדי  ה', להציל את השני העוון,  קלונו ברבים. אבל הענין של "קנאות" הוא לעשות רצון 

חמור  חטא  עובר  לכעוס,  קנאותו  בעת  הנכשל  כי  במיוחד  הבריות.  בעיני  טוב"  "שם  להרויח 

ביותר, ובמיוחד בשבת )תקוני זהר, תיקון מ"ח(. גם משה רבנו נכשל בכעס בעת שהוכיח אותם 

במי מריבה )אריז"ל, שער רוח הקודש, עמ' לג(. התורה כתבה זאת כדי ללמדנו מה לא לעשות.

על המשנה בסנהדרין )עג ע"א( "ואלו שמצילין אותן בנפשן, הרודף אחר חברו להורגו, ואחר 

הזכר ואחר נערה מאורסה" כותב רש"י הערה נפלאה. "ואלו שמצילין אותן: מן העבירה" עכ"ל. 

את מי מצילים? את הרודף או את הנרדף? בא רש"י להשמיענו חידוש שהקנאי בא להציל את 

הרודף, להיטיב אתו. ואם לא כך כוונת רש"י, מפני מה היה לו צורך להעיר "מן העבירה"? איזו 

טעות יכולנו לטעות בהבנת המשנה שמשום זה היה נחוץ לפרש פירושו? אלא הקנאי צריך לפעול 

מתוך אהבת הזולת, ולא מתוך שנאה כלל.

ולכן כתב מרן הראי"ה בענין פנחס, שהרג את זמרי, שזה דוקא אם כוונתו היתה לשם שמים, 
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ולא מתוך תכונות רעות. אבל אם הקנאי עצמו נגוע במקצת, קנאותו פסולה )עולת ראיה, ח"א 

עמ' שצד(.

המוסריים  לכחותיו  הריסה  להביא  תוכל  מצב  והתחדשות  כחות  הסתערות  "כל  הרב:  כתב 

של האדם. צריך הוא אז לשמור ביותר את מוסרו, שקנה לו בעמלו בדעת ובכשרון. על כן חובה 

מיוחדת להשמר מהכעסנות, אפילו במקום המותר. שלא תחטא מתוך התרגשות, המביאה לאיבוד 

ציורי המוסר". )עולת ראיה, ח"א עמ' תא-תב(.

כאשר חז"ל נקטו באמצעי של "הפגנה" דברו באהבה ובחיבה גם מול נכרים רומאים. כאשר 

יצאו  ימולו את בניהם ושיחללו שבתות,  יעסקו בתורה ושלא  גזרו על ישראל שלא  השלטונות 

אבותינו והפגינו בלילה, עת שהקול נשמע למרחוק, והתחננו "אי שמים! לא אחיכם אנחנו? ולא 

בני אב אחד אנחנו? ]כי בני עשו הם בני יצחק אבינו[. ולא בני ֵאם אחת אנחנו? מה נשתנינו מכל 

אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות?". וביטלו השלטונות את גזירותיהם )ראש השנה 

יט ע"א(. איזה מרחק רב מההפגנות הסוערות בימינו, בו חלק מהמתלהמים צועקים מול השוטרים 

"נַאצים!" וחלק אף זורקים חפצים עליהם. והיא לא תצלח. עובדא אנו רואים כי מהפגנות אלו 

לא צומחות תוצאות טובות. וזאת מפני שהרגש שולט על השכל, ולא נוהגים על פי יישוב הדעת.

על קנאות מנותקת מעצת התורה כתב הרב: "הקנאות הפחזנית הבאה מחסרון דיעה ורפיון 

כח" )אגרות ח"א עמ' כ(. ודאי אין רצון התורה שהאדם יהא אדיש לחטאים של הזולת. אין זאת 

סובלנות כי אם לא-אכפתיות. אבל קנאות צריכה להיות מתוך אהבה, וכמו ש"מסילת ישרים" 

פרק יט, הכליל את הקנאות כסעיף של אהבה.

טוב  בימי הבעל שם  "חסידות" שהיתה  לבין  בימינו  הנהוגה  "חסידות"  יש  רב  איזה מרחק 

ותלמידיו! כתב הרב:

"אני רואה שעיקר מניעת ההצלחה בכל מה שעושים לחזק את היהדות, ומעמדם של ישראל 

פונים עכשיו רק לתקן  והמח. הכל  מן הלב  לגמרי  נזנח  הוא מפני שנזנח האור האלוקי,  בכל, 

את ה'פראסטע פרומקייט' ]ביאר הרצי"ה בהערה בתחתית הדף: החרדות הפשוטה[ כאילו היה 

אפשר להחיות את העולם בגוף בלא נשמה. הנני מוכרח לומר לכבודו שאפילו החסידות, שכל 

יסוד הווייתה בעולם היה להאיר את האור האלוקי בעשירות ובזריחה מבהקת בכל לב ובכל מח, 

שינתה את טעמה, והיא הולכת עכשיו רק בדרך החרדות הפשוטה, עד שאין בינה ובין המתנגדות 

הנם  הפנים  וכל  הלב,  מתוך  החסד  אור  סר  כן  על  מאומה.  הליטאי[  העולם  המעתיק:  ]הערת 

נזעמים ]הערת המעתיק: כועסים[ ומלאים דינים תקיפים, קשים ועצובים. על כן הכל נופל" עכ"ל 

)אגרות הראי"ה, ח"א עמ' קס-קסא(.

הדברים שכתב אז, אקטואליים גם בימינו. אם רוצים אנו להועיל לאחינו התועים, עלינו לדבר 

רק בסגנון של אהבה. כאשר יעקב הגיע לארם, ורצה להוכיח את הרועים על שמפסיקים באמצע 

מדת הקנאות, האם משובחת או מגונה? 
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יום עבודה ואינם מטפלים כראוי בצאנם, פתח במלת חיבה "אחי, מאין אתם?" )בראשית כט, ו(. 

ורק כך נצליח, בעז"ה.

אמרות יפות 

סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שרק עימה הוא מקור חיים, של 

כל החכמה וכל היושר; וכל זולתה הכל הבל ורעות רוח.

אגרות ראיה ח"א עמ' יז

אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה 

חלק מן האדם, הוא סימן שלא נטהרה עדיין הנשמה מזוהמתה; ועל כן 

אינה יכולה להתיחד בעדן האהבה העליונה.

אורות, עמ' קמט
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לימוד זכות של הראי”ה קוק על הרשעים המוחלטים
הרב משה צוריאל:

הראי"ה קוק כתב שיש ללמד זכות גם על הכופרים – כיצד נתאם דיעה זו עם דעתם של 

הפוסקים:

רמב"ם פירוש המשניות - מסכת סנהדרין פרק י משנה א 

"וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ]שלוש עשרה העיקרים[ ונתברר בה אמונתו בה', 

הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו בכל מה שציוה הש"י איש לחבירו 

מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע הגרוע, 

הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעוה"ב והוא מפושעי ישראל. וכשנתקלקל לאדם יסוד 

מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל ]מכלל ישראל[ וכפר בעיקר, ונקרא צדוקי ואפיקורוס וקוצץ 

]ובתרגומו  לשונאו  "וחובה"[  הגירסא  קאפח  הגר"י  של  המדוייק  ]ובתרגומו  ומצוה  בנטיעות, 

ה'  'הלא משנאיך  ועליו נאמר )תהלים קלט(  ולהשמידו[  נוסף כאן:  המדוייק של הגר"י קאפח 

אשנא'".

וכן פסק הרמב"ם  דברים אלו, לא מצאנו לאחד מהראשונים המפורסמים שיחלוק עליהם. 

להלכה למעשה, בציווי התורה "עזוב תעזוב עמו" וכך דבריו )הל' רוצח ושמירת הנפש פי"ג הי"ד( 

על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו". 

שונא  לישראל  יהיה  והיאך  העולם.  מאומות  לא  מישראל,  הוא  בתורה  שנאמר  "'השונא' 

מישראל? והכתוב אומר )ויקרא י"ט י"ז( 'לא תשנא את אחיך בלבבך'? אמרו חכמים )פסחים 

קיג ע"ב( כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר, הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה 

תשובה ויחזור מרשעו. אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ולא יניחנו נוטה למות. 

שמא ישתהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה. והתורה הקפידה על נפשות ישראל, בין רשעים בין 

'אמור  י"א(  ל"ג  )יחזקאל  ומאמינים בעיקר הדת שנאמר  ה’  נלוים אל  מאחר שהם  צדיקים, 

אליהם חי אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה'. עכ"ל. 

שהיו  הדת"(,  בעיקר  ומאמינים  ה'  אל  )"נלוים  אלו  אחרונות  מלים  הוסיף  הרמב"ם  מדוע 

לכאורה שפת יתר, אלא ללמדנו שכל זה נאמר כל עוד שהרשע הזה עדיין מאמין בעיקרי הדת. 

ואם לא, יצא מכלל ישראל, ואין להציל אותו למרות שהוא במצב סכנה. וזה תואם לדברי חז"ל 

במסכת עבודה זרה )כו ע"ב( בענין המינים והכופרים והמוסרים.

לימוד זכות של הראי”ה קוק על הרשעים המוחלטים
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יחס של שנאה למינים ולמוסרים מובא גם באבות דר' נתן )סוף פרק טז(:  

"ושנאת הבריות כיצד? מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנוא את התלמידים; 

האפיקורסין  את  ושנוא  כולם[  את  אהוב  ]אלא  הארץ;  עמי  את  ושנוא  התלמידים  את  אהוב 

ובתקוממיך  אשנא  ה'  'משנאיך  קלט(  )תהלים  אמר  דוד  וכן  המסורות  וכן  ומדיחין  והמסיתים 

אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. ]ובמהדורה המדוייקת של שלמה שכטר ע"פ 

כת"י ודפוסים ישנים, הגירסא היא "ושנוא את המינין, המשומדין והמסורות"[.

וכן לענין אבלות על מיתת מין או מוסר, קבעו חז"ל )מסכת אבל רבתי פרק שני, הלכה י(: 

"כל הפורש מדרכי צבור אין מתעסקין עמו בכל דבר. אחיהם וקרוביהן לובשין לבנים ומתעטפין 

לבנים ואוכלין ושותין ושמחים, שנאבד שונאו של מקום שנאמר )תהלים קלט( 'הלא משנאיך ה' 

וזה מובא  לי'":  אשנא ובתקוממיך אתקוטט )מפני מה? ש(תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו 

להלכה ע"י הרמב"ם בתחילת הל' אבלות.

לעומת זאת כתב הרב אברהם קוק דברי אהבה וזכות. נביא כאן מאמר לדוגמא:

בענין הצדיקים המרגישים צמאון פנימי להיות מעוטרים בתפילין כל היום:

“והם הם אוהבי ישראל באמת, שנפשם צמאה לתשועת ד’ ולבנין ארץ ישראל, והם נוטים כלפי 

חסד לכל, ומלמדים זכות על כל הפושעים, אפילו על הכופרים והמכעיסים היותר גדולים, כי 

הם רואים בתומת נפשם את הניצוץ של הטוב הגנוז בכל נפש, וקל וחומר בנפשות ישראל, וביותר 

בנפשות הדוגלים באהבת האומה בכלל, והם נוטים אל הטוב והיושר, שזכיותיהם גדולות". )שמונה 

קבצים, קובץ א פסקא תשנא, אורות הקודש ח”ג עמ’ שמ(.

וצריך עיון בדבריו, הרי אין ללמד זכות על הרשעים, כמבואר בשבועות )ל סוף ע”א( “’בצדק 

תשפוט עמיתיך’, עם שאתך בתורה ובמצות” עכ”ל.

בס”ד אפשר ליישב דבריו בארבעה אופנים.

]א[ הרב קוק דן שרובם ככולם של הכופרים בזמננו אינם כופרים מוחלטים. דברי חז"ל הנ"ל 

אמורים רק על מי שמחליט את ההיפך. וזו לשונו: "וההחלטה של ההיפך אי אפשר שתמצא כלל 

בישראל בין שום אדם שלא יהיה רשע גמור ומשקר במזיד. כי הרישעה היותר גדולה לא תוכל כי 

אם להטיל דופי של ספק לחלושי הדיעות. וכיון שכן מי שמעיז פניו לאמר שהוא כופר בבירור, 

ואין כאן טענת לבו אונסו  הרי הוא רשע מוחלט שבצדק ראוי לדונו בכל הדינים המפורשים, 

כלל". )אגרות הראיה, ח"א עמ' כ-כא(.

ובכן נאמר שדברי הרב קוק על יחסי אהבה וקירוב, נאמרו על רובם ככולם של הכופרים, כי 

הכופרים המוחלטים הם מיעוט שאינו מצוי.

זה ברור כי הרב מוציא מכלל הסינוגריא אותם הרשעים המוחלטים, כי כך לשונו ב"קבצים 
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מכתב יד קדשו" )ח"א עמ' מג פסקא טז( וכן הובא בפנקסי הראי"ה )ח"א, בויסק, מהד' מרכז 

רצי"ה, דף קטז פסקא טז( "אלא שהכל צריכים להתאחד בנוגע לכללות קיומה של תורה. ומי 

שחושב שריבוי הצבעונים צריך להכליל גם כן אותו  הצביון של רשעים המוחלטים, הכופרים 

אלו  אחרונות  שמלים  ו,  פסקא  קסט,  עמ'  ב"אורות",  ]וראה  טועה".  הוא  בגלוי,  עול  ופורקי 

הושמטו[. והדברים תואמים לדברי הרב ב"אפיקים בנגב" )אוצרות הראי"ה, מהד' תשס"ב, ח"ב 

עמ' 121-122([.

יוצא  וכן דברי הרמב"ם, אמת הם לכל הדורות. אבל  כי דברי הגמרא  ]ב[ הרב קוק סבור 

מהכלל הזה הוא דורו של עקבתא דמשיחא. מקור לזה מצא הרב בדברי תקוני זהר )תיקון ס( וכך 

לשון הרב: "והשי"ת יודע שלא את כל הפושעים אני מקרב, כי אם אותם שאני מרגיש שכח סגולי 

גדול מונח בפנימיותם. ודרכים רבים ישנם לידיעה זו וכו'. ועל אותם שכבר אבדו גם את הסגולה 

הפנימית שלהם לגמרי, אמר דוד המלך ע"ה 'הלא משנאיך ה' אשנא'. ובדרך כלל מסרו לנו חז"ל 

סימנין על זה. ]אמר המעתיק: בקטע הבא נביא סימני הזיהוי[. והמינים והכופרים ע"פ רוב אבדו 

גם את הסגולה הפנימית. ומדה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל דור של עקבא דמשיחא הם יוצאים 

מכלל זה, שהם כדברי תקוני זהר 'טוב מלגאו וביש מלבר'. והם חמורו של משיח שנאמר עליו 

'עני ורוכב על חמור' והכוונה כמו חמור, שמבחוץ יש לו שני סיני טומאה, אם כן הטומאה בולטת 

בו ביותר וכו'. ומכל מקום יש בפנימיותו ענין קדושה כל כך שהרי הוא קדוש בבכורה ]הערה: 

פדיון פטר חמור[ וכו'. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבא 

דמשיחא. ולהם יש תרופה, אע"פ שיש בהם סרחון גדול וחושך רב וכבד מאד" )אגרות ראי"ה, 

ח"ב עמ' קפח(.

הרי מדבריו ]א[ לא כל המינים הוא מקרב, גם בדורנו אנו ]ב[ הוא מקרב רק אלו שאור הסגולה 

מאיר בהם ]ג[ דברי חז"ל הכלליים והסתמיים נאמרו ברוב הדורות, ודורנו הוא יוצא מהכלל, ע"פ 

דברי תקוני זהר.

ומה הן הסגולות שמוכיחות שהכופרים הם עדיין "תוך מחננו"? ענה על כך הרב בעמ' הקודם 

לדבריו הנ"ל:

"ובדורנו נתרבו נשמות רבות שאע"פ שהן שפלות מאד בענין הבחירה, ועל כן הם נגועים 

במעשים רעים ובדיעות רעות מאד, ד' ישמרנו. מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם 

מחבבים מאד את כללות ישראל, וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ויקרים מהמדות 

שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם" )אגרות ראיה, ח"ב עמ' קפז(.

]ג[ מדות  הרי שהרב נקט בשלשה סימני הכרה. ]א[ אהבת ישראל ]ב[ אהבת ארץ ישראל 

טובות. ונ"ל המאסף מה הן הראיות לכך מדברי חז"ל? אלא בענין הנוצרים הקדמונים שהיו בזמן 

חז"ל )שבת קטז ע"א(, השתמשו חז"ל בפסוק הנ"ל:  
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הן  במקומן  נשרפין  אלא  הדליקה  מפני  אותן  מצילין  אין  ]הנוצרים[  מינין  וספרי  "הגיליונין 

ואזכרותיהן וכו'. אמר ר' טרפון: אם יבאו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן. שאפילו 

אדם רודף אחריו להורגו, ונחש רץ להכישו, נכנס לבית עבודה זרה ואין נכנס לבתיהן של אלו. 

ותחרות  ואיבה  קנאה  שמטילין  הללו  וכו'  וכופרין.  מכירין  אין  והללו  וכופרין,  מכירין  שהללו 

בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה. ועליהם אמר דוד 'הלא משנאיך ה' אשנא 

ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי'" ]עכ"ל הגמרא[. ומפרש מהרש"א, 

שהנוצרים היו אומרים שעזב הקב"ה את כלל ישראל, ובחר בנוצרים. וזה נקרא "מטילים איבה 

ותחרות בין ישראל לאביהם שבשמים".

הרי בזה שהאדם מסכים לסלק את היחודיות של עם ישראל, בזה הוא נהיה שונאו של הקב"ה, 

ומצוה לנו לשנוא אותו. ונ"ל הוא הדין השונא את ענין ישוב א"י, שהרי אנו לו לעם רק בזכות שיש 

לנו מקום קדוש זה )וכדברי רמב"ן על ויקרא יח, כה. ודברי רש"י על בראשית יז, ז-ח(.

ולענין מרכזיותו של ענין ארץ ישראל במציאות עם ישראל, יש עוגן בדברי רמב"ן )על ויקרא 

יח, כה( שכל חיובי תורה ומצוות הוא בארץ הקודש, כמפורש בדברים )ד, ה( "ראה לימדתי אתכם 

חקים ומשפטים כאשר ציוני ה' אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה". 

וכמו כן לימדו חז"ל במדרש ספרי )עקב, פסקא ז(, "הציבי לך ציונים כדי שלא יהיו חדשים עליכם 

כשתחזרו" )ומובא ברש"י על דברים יא, יח. ושם ציין מהר"ל ב"גור אריה" כי גם בחו"ל אנו 

חייבים מדאורייתא בקיום המצוות, אבל רק בתורה הכנה והכשר-דבר(. כיון שכל בסיס קשרנו 

להקב"ה הוא דרך ארץ-ישראל )עיין זהר ח"ב דף עט ע"ב כי לכן אמר משה רבנו לבאי-הארץ 

"אלהיך" ולא אמר "אלהינו"( לכן כניצוץ מזה, כל הקשור לאהבת ארץ ישראל, אפילו מבחינתה 

החומרית כשלעצמה, הרי הוא דבק ביסוד הישראליות. ועם דא לית ביה, מאי אית ביה? 

וענין המדות הטובות, כך מפורש ביבמות עט ע"א.

]ג[ עוד יש ליישב. כי בפסחים קיג ע"ב אמרו שתי דעות. רב שמואל בר רב יצחק אומר על 

הרשע כי "מותר לשנאותו". אבל רב נחמן בר יצחק ]בהמשך הסוגיא[ אומר "מצוה לשנאותו". 

ובכן הרבה פוסקים פסקו כדיעה שניה. והרב קוק סמך על דיעה ראשונה בגמרא שזה היתר, ולא 

חובה. והטעם לכך? כי אמנם לרוב ציבור טוב הדבר שישנאו לרשעים, כדברי הרב עצמו:

לדעת  עין  טביעת  של  עמוקה  דיעה  לו  שאין  מי  אותם  לקרב  יזדקק  אם  כאלו,  "ונשמות 

לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם וכו' הוא יכול 

להתקלקל הרבה ח"ו וללמוד ממעשיהם, ולהדבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם. 

והשי"ת נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות, כדי שלא יבולע לו" )אגרות 

ראיה, ח"ב עמ' קפז(.

לכן דברי רמב"ם אמורים הם להרבה מהציבור. אבל לחסידי עליון, נתנו חז"ל האפשרות של 
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"מותר לשנאותו" )ולא "מצוה לשנאותו"(. ודוגמא לכך היא דברי מהר"ל על המשנה )אבות א( 

"אל תהיה כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס". ואמנם כתוב בגמרא )ראש השנה 

ד ע"א( "האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני, הרי זה צדיק גדור". עונה כאן מהר"ל שאמנם 

הוא "צדיק", אבל כדי להיות "חסיד" על האדם לקיים את הנאמר בפרקי אבות, שהיא דרגא 

גבוהה יותר מהנאמר בגמרא. כמאמרם )בבא קמא ל ע"א( "מאן דבעי למיהוי חסידא, ליקיים 

מילי דאבות". כך בענייננו, יש הדרכה לרוב המון בית ישראל, ויש התנהגות שונה לחסידים. ולכן 

אמרו על רבי עקיבא, כאשר דן לכף חובה את דור המדבר וכן בני עשרת השבטים, "שבקיה 

רבי עקיבא לחסידותיה" )סנהדרין קי ע"א(. הרי זו היא דרגת "חסידות". כן כתב ר' צדוק הכהן 

)צדקת הצדיק, פסקא ק"ו. עיין שם כל דבריו(.

והנה מצאנו גמרא נפלאה בענין ר' יהושע בן לוי, הידוע בחסידותו )כתובות עז ע"ב(. והיה 

לחש  ע"י  נגדו  ולפעות  אותו  לקלל  ריב"ל  של  בדעתו  ועלה  לו  הציק  מהמינים  שאחד  מעשה 

)ברכות ז ע"א( ונרדם לפני הרגע הסגולי, והבין מזה "לאו אורח ארעא למיעבד הכי, 'ורחמיו על 

כל מעשיו' כתיב. וכתיב 'גם ענוש לצדיק לא טוב' עכ"ל הגמרא. ומפרש שם "עץ יוסף" על "עין 

יעקב": "אף דשרי לכל אדם ]להתפלל על מיתת הרשע[ אין זה מדת צדיק לענוש את הבריות 

עכ"ל. והנה זה אותו ר' יהושע בן לוי שכאשר הגויים בקשו להרוג את עולא בן קושב, והוא נמלט 

לכפר מסויים, ואיימו הגוים להרוג את כל עיר אלא אם כן ימסרו אותו אליהם, שכנע ריב"ל את 

האיש למסור את נפשו. הפסיק אליהו מלבוא אצלו. התגונן ריב"ל "ולא משנה היא?" )שמותר 

למסור את היחיד כדי להציל את הרבים(. ענה לו אליהו "כלום משנת חסידים היא?" )ירושלמי, 

תרומות, פרק ח(. כלומר לחסיד-עליון יש התנהגות אחרת. כן למדנו מכאן מדברי חז"ל עצמם כי 

לחסיד עליון יש עין יותר טובה ודורשת טוב, אפילו על הרשעים.

במדת  הדבוקים  כן  כאן  להבחין  יש  התורה,  פנימיות  בדברי  למעמיקים  המוסגר:  ]מאמר 

אריך-אנפין )כתר( לדבקים במדת זעיר-אנפין )תפארת( בלבד. כידוע באדרא-זוטא, בז"א יש שתי 

הנהגות, גם חסדים וגם גבורות )זהר ח"ג רצג ע"ב(. אבל באריך-אנפין כולו חסד, כדברי הזוהר 

)ח"ג דף קל ע"א( עינא חיורא. מבחינת עולם הנצח, יש הנהגה של אריך אנפין. וחסידים עליונים 

זוכים כבר בחייהם עלי-אדמות להדבק בהנהגה זו. אבל צריכים הם להיות "עאל ונפיק" )זהר ח"ג 

קמא ע"א( כלומר להתנהג בפועל בהנהגת העולם הנמוך יותר. וזה נרמז בדברי הרב קוק )שמונה 

קבצים, קובץ א פסקא ס"ה(. נראה לי כי הפתרון הוא לחלק בין עולם המחשבה לעולם הפעילות. 

בעולם המעשה יש לנהוג הנהגה של ז"א. אבל חסיד עליון נוקט במחשבתו התנהגות של אריך 

אנפין. וזה נרמז בדברי רמ"ק ב"תומר דבורה" סוף פרק ב, כי אף לרשעים "יאהב אותם בלבו". 

בלבו ולא בפועל. לכן ע"י זה כל דברי חז"ל על השנאה לרשעים מקויימים, כי הם בעולם המעשה. 

אבל דברי הרב קוק וחינוכו נוגעים לעולם המחשבה. עד כאן ההערה[

]ד[ יישוב רביעי אפשר לענות, שהרב קוק מלמד שיש לאהוב את כל כלל ישראל, כחטיבה 
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אחת, וממילא נכללו בזה גם הפושעים. רעיון זה אנו לומדים מדברי מהר"ל ב"נצח ישראל" )פרק 

י"א, עמ' סז( שכל הויכוח )קידושין ל"ו( הוא בענין כל יחיד בפני עצמו. אבל מצד הכלל, כנסת 

ישראל, אין הרשע ניתק ונפסק מקישורו. 

זה מפורש בדברי הראי"ה דלהלן: "אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של 

כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה 

עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח 

בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול-דת ֵיָראּו בכל תוקף ועוז 

– להבחין שעם כל זה כח ישראל גדול הוא ועצום לאלהיו. ולהסתכל במאור הפנימי, החודר את 

רוח הכלל, ושמשכנו הוא ג"כ בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאד 

אשר סרה הרבה מדרך ד'" עכ"ל. )אורות, אורות ישראל, פרק ד פסקא ב, עמ' קמח-קמט; וראה 

עוד "פנקסי הראי"ה" ח"א עמ' שמז(

ואמנם קושי מסוים יש במענה זה, שהרי הרמב"ם הוציא את המינים והכופרים מכלל ישראל 

)הל' עדות, סוף פרק יא( והא כיצד יהיו נכללים בכנסת ישראל? אלא גם לזה יש מענה. מהר"ל 

)"נצח ישראל" פרק יא, דף סו טור ימני( מלמד שהניתק הוא מצד העלול, ולא מצד העילה. ע"י 

זה נבאר דברי הרמב"ם, מה שהכופרים הוצאו מכלל ישראל היינו האחוה הלאומית )וכדברי הרב 

קוק, המובאים ב"אוצרות הראי"ה" ח"ב עמ' 121-122( אבל מה שהוא חייב להקב"ה, קיום כל 

וגיטין, נשאר הכופר כמו מקודם. כי הצד של קשר הבורא אתו  ובכשרותו לקידושין  המצוות, 

נשאר יציב וקיים. כיון שכן, עדיין אפשר ללמד עליו זכות ולקרבו, ולזה כיון הרב קוק, לע"ד. 

אמרות יפות 

אי אפשר לאמיתה של תורה להתגלות, כי אם בהיות עם ה' כולו בארצו, 

מבונה בכל קניניו הרוחניים והחומריים גם יחד.

אגרות ראיה ח"א עמ' קג
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בירור דעתו של הראי”ה קוק בענין שנאת המינים
הרב משה צוריאל:

את  תואמת  אינה  המינים  שנאת  בענין  קוק  הרב  של  דעתו  שלכאורה  בפנינו  נצבת  בעיה 

“אהבה  כי  כותב  עמ’ קמח(  )סוף  ב”אורות”  לדוגמא  גדולי הראשונים.  ושל  חז”ל  משפטם של 

עליונה זו וכו’ בעת אשר רמיסת הקודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז”. ושם בדף קמט: “כל 

מה שבא בתורה שבכתב ושבע”פ שיוכל לרפות קצת האהבה של ישראל, אפילו ביחש לרשעים 

היותר מוחלטים, הם נסיונות ובירורים לאדם איך שיעלה על מדריגה עליונה של אהבת השי”ת 

עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תשאר בלבבו חיה וקימת 

בלא שום גרעון ופקפוק בעולם” עכ”ל. וע”ע אורות הקודש ח”ג דף שיח.

אבל באבות דר’ נתן )סוף פרק טז( אמרו על המינים “הלא משנאיך ה’ אשנא וכו’ תכלית 

שנאה שנאתים”? וכן הוא בשבת דף קטז ע”א. וכן מפורש ברמב”ם )פירוש המשנה, פרק חלק, 

סוף י”ד יסודות( שיש לחלק בין רשע רגיל ובין רשע אפיקורוס הכופר ביסודות הדת, אותו יש 

לשנוא. וכן חילק בזה ספר התניא )סוף פרק ל”ב(. 

ח”ג  תשובה,  )שערי  יונה  רבנו  וכן  הרשעים.  שנאת  על  כתב  ע,ב(  לב  שבת  )על  רש”י  גם 

פסקאות קצא-קצד( וכן המשנה ברורה )ביאור הלכה, סי’ א’, ד”ה ולא יתבייש(. ודאי לא נעלמו 

מעיני הרב קוק כל המקורות הנ”ל, ועוד נוספים על הנ”ל, וכיצד נסביר שיטתו החדשנית?

בעזרת השם דומני שיש חמש אפשרויות, כולן נכונות.

]א[ הרב קוק כן כתב על שנאת הרשעים, והצורך לשנוא אותם ולא רק את מעשיהם. לדוגמא 

"אורות הקודש" ח"ג דף שלד. וכן באגרות ח"ב דף קפז "והשי"ת נותן בלבבו רצון זה ומחשבה 

זו של שנאה ושל התרחקות, כדי שלא יבולע לו". וכן הוא באורות הקודש ח"ג דף שכ ד"ה ועל 

כן אנו מוצאים חוש טבעי. ויותר מזה כתב הרב בשמונה קבצים )חלק ח פסקא רכח(. ]עוד עיין 

קובץ א פסקאות צד, תעג; קובץ ג' פסקא פב; קובץ ז פסקא קס[. וכן דברי הרב ב"אפיקים הנגב" 

"על במותינו חללים"  מזה במאמרו  ויותר   .)121-122 עמ'  )אוצרות הראי"ה, מהד' חדשה, ח"ב 

ב"מאמרי הראי"ה" דף 91: "אחים חביבים שנואים; נשמות קדושות, משוקצות כטומאת הנדה. 

והאומה העזה שבאומות, קנאית היא ונוקמת, נוקמת היא בקנאה קשה, לא תשא פני כל, את 

אחיה לא תכיר וכו' יודעת היא האומה בידיעה פנימית אינסטינקטיבית וכו' שהפורשים מדרכי 

הנם  והם הם  אותה,  המזון המחיה  נוטלים הם ממנה את  נשמתה,  וכו' ממיתים הם את  צבור 
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אויביה, שונאיו של מקום" וכו'. הרי מכל אלו ברור שהרב כן מחייב הרגשה של שנאה לרשעים.

אלא פתרון לבעיה זו הוא שאדם שהוא רגיל בלימודים תלמודיים יכול לחשוב במורכבות, גם 

לאהוב וגם לשנוא. כל זאת מבחינות שונות. גישה זו לא הובלטה דיה בכתבי הרב קוק, כי בנו של 

הרב, ר' צבי יהודה דן שבדורו לא היה ראוי להדגיש מורכבות זו, ולכן בספר לקוטיו "אורות" לא 

הודגשה דיעה זו. וגם מה שהבאנו לעיל הוא או מאורות הקודש )נערך ע"י "הנזיר"( או מהקבצים 

כנ"ל.  בנגב"  "אפיקים  וכן  הוסתר עשרות שנים,  הוא  או מ"במותינו חללים" שגם  המוסתרים, 

ואפשר כי בכתבים שעדיין טרם פורסמו, שאר מכתבי הרב, יש עוד כמה וכמה מקורות כאלו. 

הזמן יעיד. ושתי הבחינות אמת. כי מצד שהם ברואיו של הקב"ה, צריך האדם לאהוב כל מה 

שהקב"ה ברא )מהר"ל, אבות, עמ' לח, מז(. וזה מעל ומעבר לשנאה בחיי עולם הזה, שהיא בתור 

שמירה לבל ננזק רוחנית. 

כלומר יש לכל יהודי ויהודי שתי בחינות. ענינו הנשמתי, שהוא אחד מ"כנסת ישראל" ]כינוי 

חיים  הרב  יא( של  פרק  ד תחילת  )שער  החיים"  "נפש  וכדברי  "מלכות"[  ספירת  להופעה של 

ולוז'ין: "שכל אחד מישראל שרש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת מהתורה והיו לאחדים 

ממש, ולכן אמרו בבראשית רבה שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר וכו' סוד הרעותא עלאה" 

עכ"ל. האריך בזה הראי"ה )אורות עמ' קלט( וראה דברי בנו הרב צבי יהודה )"התורה הגואלת" 

ח"ג עמ' קלט, ובהערותיו ל"עקבי הצאן" עמ' קמח ס"ק 30(. ויש בסיס לזה בדברי הגר"א )ביאורו 

לתקוני זהר, דף 96 ד"ה בכמה תחנונים(. וכן בדברי תלמיד-חבר לרמח"ל ר' משה דוד ואלי )על 

דברים, חלק "משנה תורה", מהד' שנת תשמ"ט עמ' ש"ס( "כי הם אברי השכינה ממש". זהו לפי 

המבט השמיימי, הנצחי, עצמות האור.

אבל לפי מצבנו בעולם הזה, צריכים אנו זהירות רבה לא להדבק ברשעים המוחלטים, לא 

ללמוד ממעשיהם. ולכן הרבו חז"ל בכל מיני לשונות של שנאה וריחוק. דוגמא לדבר, נביא דברי 

רמב"ם בסוף הלכות שבת, שעובדי עבודה זרה ומחללי שבתות "שניהם כגוים לכל דבריהם". כלום 

כיון רמב"ם שהם פטורים מהמצוות? כלום כיון רמב"ם שאם יקדשו אשה, לא תהיה מקודשת, 

כאילו היו ממש גוים? או שאשתו אינה מתגרשת בשטר גירושין, כמו שאר ישראל? אלא הוא דיבר 

מבחינה אנושית, כיצד עלינו לנהוג עמהם, בריחוק גמור.

והרב קוק כתב דבריו לפי נקודת מבט הרוחני והשמיימי. רמז לחלוקה זו יש לנו בדברי מהר"ל 

)"נצח ישראל", פרק יא, ד"ה ובפ"ק דקידושין ושוב בד"ה אמנם כל מחלוקת וכו'(. שיש הבדל 

בין מבט מצד העלול לבין מבט מצד העילה ית"ש. עיין להלן פסקא ]ד[

]ב[ מענה שני יש לענות כי הרב קוק דן את האפיקורסים בדורנו כאילו הם אנוסים, ולכן 

אשמתם פחותה. וכך לשונו:

“הנני מבין הרבה את דאבון לבבו, אבל אם יחשוב כת”ר כרוב המון הלומדים, שראוי בזמן 
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הזה לעזוב להפקר את אותם הבנים אשר סרו מדרכי התורה והאמונה על-ידי זרם הזמן הסוער, 

הנני אומר בפה מלא שלא זו הדרך אשר ד’ הפץ בה. כשם שכתבו תוס’ סנהדרין כ”ו ע”ב ד”ה 

החשוד, דיש סברא לומד דלא יפסל חשוד על העריות לעדות משום דחשיב כמו אונס, משום 

דיצרו תוקפו.  וכה”ג שכתבו כן תוס’ גיטין מ”א ע”ב ד”ה כופין, שכיון שהשפחה משדלתם לזנות 

חשיבי כאונסין, כן היא ה”שפחה בישא” ]הערת העורך: הסטרא אחרא[ של זרם הזמן, שנתנו לה 

מן השמים שליטה טרם שתכלה לגמרי ותנדף כעשן, שהיא משדלת בכל כשפיה הרבים את ָּבֵנינּו 

הצעירים לזנות אחריה. הם אנוסים גמורים וחלילה לנו לדון אונס כרצון. על-כן יש מכל אלה 

אחרית ותקוה. הנשמה הפנימית של קדושת ישראל מסתתרת בקרב לבבם בכמה מדות טובות 

הנמצאות בהם, וכל עיקר מה שיכלה הרשעה לתפס אותם בלבם הוא ג”כ מצד נטיתם הפנימית 

לטוב ולחסד, ע”כ כאשר הציעה לפניהם את רב העול הנעשה בסדרי-המדינות לפי השקפתם 

נעשו ללוחמים בעד הכלל, אע”פ שהם טועים בזה לגמרי מצדי-צדדים, מ”מ א”א לדמות אותם 

לרשעים ההולכים רק אחרי תאותם הבהמית באין שום מטרה של יושר. ואם לא נדחה אבן אחרי 

נופלים כאלה כ”א נקרבם כפי היכולת וכו’ 

)אגרות הראיה, ח”א אגרת קלח, עמ’ קע-קעא( 

]ג[ אפשר כי דברי הרב קוק הם "משנת חסידים". כלומר לחסידי עליון יש תורה יותר נעלה 

ממה שנפסק ברמב"ם ושולחן ערוך. לדוגמא מעשה ר' יהושע בן לוי שמסר אותו איש לנכרים 

"וזו משנת חסידים?".  אליהו  אותו  ודחה  היא?"  "ולאו משנה  והתנצל  פ"ח(  )ירושלמי תרומות 

וכן מצאנו כי  רב יהודה היה מתפלל רק פעם בחודש )ראש השנה לד ע"א(. וכן רבי עקיבא ור' 

טרפון ענו כי אילו היו בסנהדרין, לא היה נהרג אדם מעולם )מכות ז ע"א(. הרי שיש תורה עילאה, 

ליחידי סגולה. ומה שהרב קוק כתב היה ביומן הפרטי שלו, ולא למען נחלת הרבים. או שכתב 

עבור יחידי סגולה כמוהו, אחד מרבבה.

]ד[ אפשר כי יש לחלק בין אהבה לאדם כפרט לבין אהבה מפני קשרו לכלל ישראל. חילוק 

זה כתב מהר"ל )נצח ישראל, פרק יא, עמ' סו-סז(. ביארנו זאת בספר "אוצרות הראי"ה" ח"א 

עמ' 121-123 ושוב ב"פניני הראי"ה" עמ' 706-707. הרב קוק מדבר על אהבת כל יחיד, מבחינה 

זו של הקשר של אותו רשע לכנסת ישראל. וזה נשאר יציב וקיים. ויש ראיה לחילוק זה בדברי 

הרב )אורות התשובה, פרק יג פסקא ג; מועתק מן פנקסי הראי"ה ח"א עמ' שמז( "צריך האדם 

להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה 

וכו'. אע"פ שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאים גם כן רשעים וגסים, אין זה מגרע במאומה 

את האור הטוב האלוהי של כללותה, וניצוץ נשמת אלוה שרוי גם בכל הנפשות הפרטיות היותר 

נפולות".

שמג(  עמ'  ח"א  הראיה  מפנקסי  מועתק  והוא  קמח,  )עמ'  ב"אורות"  כתב  מזה  יותר  ועוד 

"אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באור האלוהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית 

בירור דעתו של הראי”ה קוק בענין שנאת המינים
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שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית 

בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, 

בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ֵיָראּו בכל תוקף ועוז – להבחין שעם כל זה כח ישראל גדול 

הוא ועצום לאלהיו, ולהסתכל במאור הפנימי, החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל 

נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאד, אשר סרה הרבה מדרך ד'. עכ"ל 

לעניננו. עיין לעיל סוף פסקא ]א[

)עיין  חיינו  את  ומסכנים  ישראל  כלל  את  ה"רודפים"  על  כך  דיבר  לא  קוק  הרב  ודאי  ]ה[ 

אגרות ח"א דף כ' ש"הסליחה להם איולת"(. אלו בימינו שהם "מוסרים" וכן מגלים סודות ישראל 

לאויבינו, כדי לצמצם יישוב עם ישראל בארץ ישראל. נוסף על כך הרב קוק עצמו כותב שהערב 

רב יטשו את עמנו ויתבוללו בין העמים )עין איה, ברכות פרק א, פסקאות ט, קכד; וכן על שבת 

עמ' 106( כי הם אינם מגזע האבות. וכן באגרותיו ח"א עמ' קעב. בענין רשעים קיצונים כאלו, 

שהם מצויים בדורנו )אבל כמעט לא היו כלל בדור שלו והיו אז מיעוטא דמיעוטא(, ודאי הרב 

מודה שיש לשנוא לחלוטין.

גם הרב קוק עצמו עמל רבות כדי שיהיו השקפותיו צלולות ברורות ואמיתיות. כדבריו לרידב"ז 

"והרבה הרבה יגעתי באנחותי עד שהעיר הקב"ה את רוחי ויכונן את לבבי ללכת בתומי בדרך 

הקודש הזאת" )אגרות, ח"ב עמ' קפו(. ושוב כתב שם "אבל הדרך שאני הולך עליה בעבודת 

ה' ית"ש ידע אדוני שהרבה עמלתי עליה, בדמי בבשרי במוח עצמותי, ובכל כחותי, עד שהאיר 

השי"ת ברחמיו את עיני לעמוד עליה. ולפני איננה דרך מסוכנת כלל כי אם דרך הקודש יקרא 

לה" )שם, עמ' קצו(.
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סילוק חרדת החדלון של המוות
הרב משה צוריאל:

תוכן העניינים:

]א[ דוד שיבח את יום המוות ואמר "ברכי נפשי"

]ב[ משל לבן מלך שנשלח לכפר, ואח"כ אביו המלך קורא לו לשוב לגדולתו

]ג[ מיתה היא בעצם תגבורת החיים, תוספת חיים

]ד[ משל ללידתם של שני אחים תאומים

]ה[ "ותשחק ליום אחרון", מעשה של אבי סבו של הרב קוק

]ו[ תיקון ע"י הבנת פנימיות התורה, שכל העולם הוא מנגנון אחד, אחדות אחת

]ז[ הכרת ערך החיים לפי מובנו האמתי והכללי, לא לפי צמצום חיי האדם החומרי

]ח[ יש מחשבה המנחמת במה שאומתנו ַעם ישראל ממשיכה לֶנצח

]ט[ אם המיתה איננה איומה משום מה תקנו חז"ל כל דיני אבלות?

]י[ גם הראי"ה הזכיר תועלת זו של "יזכור יום המות", לרסן את תאוות האדם

]יא[ אנשי מעלה, ראויים הם להתעלות מעל רגשי האבלות

]יב[ אם בני אדם היו מתים באופן טבעי מרוב זקנה, וכלות כחם הגופני אט-אט לא היו מזדעזעים מהמוות. 

אבל הפתאומיות, קטיעה באמצע הדרך, מזעזעתם

]יג[ לפי המצב הירוד של המוסר אצל כמה, ולפי שאינם דואגים דאגת הכלל, לכן טוב שיש אצלם חרדת 

המוות 

]א[ דוד שיבח את יום המוות ואמר “ברכי נפשי”

חמש פעמים אמר דוד המלך "ברכי נפשי את השם", והאחרון שבהם: "הללויה. נסתכל ביום 

המיתה ואמר שירה שנאמר 'ברכי נפשי את ה'. ה' אלוַהי, גדלת מאד! הוד והדר לבשת' )תהלים 

קד, א(. מאי משמע דעל יום המיתה נאמר? אמר רבה בר רב שילא מסיפא דעניינא דכתיב )תהלים 

קד, כט( 'תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם ִיְגָועּון ואל עפרם ישובון' )ברכות י ע"א(.

סילוק חרדת החדלון של המוות
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]ב[ משל לבן מלך שנשלח לכפר, ואח”כ אביו המלך קורא לו לשוב לגדולתו

איזו שירה יש לומר על כך? אלא סוד הדבר מפורש בזהר )ח"א דף רמה ע"ב( אחרי שמתאר 

משל כיצד המלך שלח את בנו לדור בכפר, עד שיקרא לו המלך לשוב לביתו. הנמשל הוא שהאדם 

נשלח לעולם הזה, עולם הנסיון, עד יום שיקראהו המלך לשוב לביתו. והיו בני הכפר בוכים על 

שנפרד מהם: 

ְּבֵריה דמלכא איהו? ולא אתחזי  ָּבָכאן, וכי לאו  "חד פקח הוה תמן, אמר לון על מה ַאּתּון 

למידר יתיר בינייכו אלא בהיכלא דאבוי. כך משה דהוה פקח, חמא בני כפר דהוו ָּבָכאן, על דא 

ידעין כלהו  'בנים אתם ליהו"ה אלהיכם, לא תתגודדו'. תא חזי, אילו הוו  יד, א(  אמר )דברים 

צדיקייא האי, הוו חדאן ההוא יומא דמטי לון לאסתלקא מהאי עלמא. וכי לאו יקרא עלאה הוא 

דמטרוניתא ]=השכינה[ אתת בגינייהו, ולאובלא לון להיכלא למלכא, למחדי בהו מלכא כל יומא, 
דהא קוב"ה לא אשתעשע אלא בנשמתהון דצדיקיא".1

למת”  וכו’  תתגודדו  לא  אלהיכם  לה’  אתם  “בנים  לפסוק  בביאורו  ספורנו,  עובדיה  ר’  גם 

)דברים יד, א( כתב: “שאין ראוי להראות תכלית הדאגה והצער על הקרוב המת וכו’. ‘כי עם קדוש 

אתה’ מזומן לחיי עולם הבא, אשר שעת קורת רוח בהם היא יפה מכל חיי העולם הזה” )אבות ד(.

]ג[ מיתה היא בעצם תגבורת החיים, תוספת חיים

בעקבותיהם כתב הראי"ה: "המות הוא חזיון שוא. טומאתו היא שקרו.2 מה שבני אדם קוראים 

‘מות’ הרי הוא רק תגבורת החיים ותעצומתם. ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, אשר יצר לב 

האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה, שהוא 
קוראה ‘מות’” )אורות הקודש, ח”ב עמ’ שפ; ח’ קבצים קו”ח פסקא כג(.3

1.  תרגומו: כיון שהמלך ידע שבנו גדל בכפר הזה, והגיע העת להביאו להיכלו, מה עשה? מתוך אהבתו של בנו 

שולח המטרוניתא בשבילו ומביאה אותו להיכלו וכו’. ועם כל זה דרך העולם הזה שבני הכפר בוכים על פרידת 

בן המלך מהם. חכם אחד היה שם אמר להם מה אתם בוכים? וכי אינו בן המלך? שאינו ראוי שידור ביניכם 

יותר אלא בהיכל אביו. כך משה היה חכם, ראה בני הכפר שהם בוכים. על כן אמר ‘בנים אתם לה’ אלהיכם לא 

תתגודדו” עכ”ל

2.  בהערותיו של הרב צבי יהודה למאמר זה )שנדפסו ב”אורות הקודש” חלק ד עמ’ ת”ר, כותב עיין של”ה, 

]סוף[ חלק בית דוד עכ”ל. מה כתוב שם? במהד’ “שני לוחות הברית השלם” )מהד’ הרב מאיר כ”ץ( עמ’ פח: 

“יבולע המות אז, לא יהיה מות, ויהיה הכל חיות נצחיות וכו’ וכל זמן שיזקינו יוסיפו חכמה, וילכו מחיל אל חיל 

עד בלי סוף ותכלית”. כי רק בחטא אדם הראשון נגזרה מות על המין האנושי, וזו היא גזירה חולפת ותתוקן 

לעתד לבוא.  

3. גם ר’ צדוק הכהן כתב “ויתגלה שהמיתה הכל היה רק למראית העין וכו’ אם כן אין נפקא מינה בהשתנות 

210; ובמהד’ הר  הגופות כי אינו השתנות אלא לפום העלמא דִׁשְקָרא ומראית-עין הדמיוני” )לקוטי מאמרים 

ברכה עמ’ 174(
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כי ע”פ חינוך הזוהר )ח”ג דף עא ע”ב( “צדיקא אע”ג דאתפטר מהאי עלמא לא אסתלק ולא 
אתאביד מכולהו עלמין, דהא בכולהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי”.4

]ד[ משל ללידתם של שני אחים תאומים

ובכן היסוד הראשון לסלק את היראה מן המוות, היא הידיעה שהאדם לא "נגמר", אלא הוא 

עבר לחיים אמתיים יותר, נצחיים יותר. מה יפה כתב הרב שמצבנו בעולם החומרי הוא "חיים 

עובריים, ֶׁשְיֵמי העיבור היו רק הכנה לחיים יותר עליונים" )ח' קבצים, קובץ ג סוף פסקא כא(. 

אפשר שהרב יחיאל מיכל טיקצ'ינסקי שמע מהרב משל זה, והוא הרחיב בה בדרשתו "השקפה 

על המעבר" )נדפס בסוף ח"ב של "גשר החיים"(. שם מתאר על שני תאומים שהיו בבטנה של 

אשה הרה. הגיע הזמן ללידתם. כאשר האחד נשמט ויצא לאויר חדר-הלידות, הצטער מאד האח 

התאום שעדיין נמצא בבטן אמו. "הנה כאן אצלי יש חום ושקט. יש אוכל ככל צורכי ואין מפריע. 

והאח ש'נפל' החוצה, מי יודע מה גורלו?". ובמיוחד הוא מתאונן כששומע קול ִּבְכיֹו של אחיו. 

אמנם האמת העובדתית היא שבני המשפחה, וגם האם, שמחים על האח הזה שיצא ראשונה והוא 

ה"מוצלח". דואגים הם על התאום שעדיין בפנים, ומתפללים מי יתן ויצא בהצלחה גם הוא בלי 

נזק. והנמשל ברור, כי עולם הזה הוא רק פרוזדור לפני עולם הבא. ויום המיתה היא באמת יום 

הלידה. מי שהשלים חייו, ובדרך כלל בשמירת דרכי השם, עליו אין דאגה. 

]ה[ “ותשחק ליום אחרון”, מעשה של אבי סבו של הרב קוק

"עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון" )משלי לא, כה(. ר' יצחק, אבי סבו של הראי"ה, היה 

מהחסידים. מסופר עליו שכאשר חלה מחלה שממנה מת, ובאו ידידים לבקר אותו לפני פטירתו, 

והוא  ליום אחרון'.  'ותשחק  'שנאמר  'צריכים לשמוח  ואמר:  "גער בהם  עגומות.  ראה שפניהם 

ציוה לבני ביתו להביא מנורות הכסף5 של שבת ולהדליק אותם כבימי חג. כן ציוה להביא מנגנים 

וכלי-זמר שינגנו ויזמרו ניגונים וזמירות כדי ללוות את הנשמה בשמחה. וכך מתוך דבקות ושמחה 

חסידית יצאה נשמתו בטהרה” )הרי”ל מיימון, אנשים של צורה, הוצ’ מוסד הרב קוק, עמ’ רכח(. 

מעין זה יש בזוהר )ח”ג דף רצו ע”ב( בפטירת רשב”י “ואנפוי חייכין”.

]ו[ תיקון ע”י הבנת פנימיות התורה, שכל העולם הוא מנגנון אחד, אחדות אחת

יסוד שני במשנת הראי"ה בנושא של מוות, היא עצתו "התרופות האמתיות שבהן העולם הולך 

4.  צדיק אע”ג שנפטר מעולם הזה לא נאבד מכל העולמות, כי הוא נמצא בכל העולמות יותר ממה שהיה לו 

בחייו

5. פמוטות

סילוק חרדת החדלון של המוות
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ומשתחרר משעבוד המות הן גנוזות באוצר החיים, בנשמתא דאורייתא" )אורות הקודש ח"ב עמ' 

שפא; ח' קבצים, קובץ א פסקא תפו(. הביטוי "נשמתא דאורייתא" הוא כינוי לפנימיות התורה 

)זהר ח"ג דף קנב ע"א(. איזה רעיון תספק לנו "נשמתא דאורייתא"?

אלא בעלי ההבנה מכירים כי כל העולם כולו הוא מנגנון אחד, אחדות כוללת, כמ"ש הראי"ה 

)"אורות הקודש" ח"ב עמ' שצא; ח' קבצים, קובץ ב, פסקא קעח(. יש החושבים כי מבחינת האדם 

הוא אבר נפרד ועצמאי, בלי קשר לשאר היצורים. אבל לפי חינוכו של הראי"ה כל העולם מחובר 

ומשורג יחד. "שלא יש נשמה בודדת, גרגרית, גדועה, בהויה כולה. אלא הכל מחובר משורג וארוג" 

)אורות הקודש ח"ב עמ' שלט; ח' קבצים קובץ ג פסקא צ"ה(. באמת מקור יש לכך בזוהר )ח"ג 
דף רכג ע"א( "בני עלמא אינון שייפין דא עם דא".6

מן העולם”  מוציאין את האדם  “ושנאת הבריות  כך, על המשנה  לימד  גם מהר”ל  לכאורה 

)אבות ב( כתב: “כי שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם מפני שהוא מתנגד אל עצמו. 

שהרי הבריות הם האדם עצמו אשר ברא הש”י בעולם. וכאשר יש שנאת הבריות הוא מתנגד אל 

האדם עצמו, ובזה נוטה אל ההעדר לגמרי” עכ”ל.

כך אמר הראי”ה במפורש: “וזה הציור בא ע”י ההבנה של האחדות הרוחנית, דהיינו להשכיל 

ֶׁשאֹור הנשמה של כל יחיד הוא מקושר עם הנשמה הכוללת של כל ההויה כולה, שממנה שואב 

כל היקום לכל פרטיו את אור השלמתו. ובידינו להוסיף אור בנשמה שלנו ע”י התורה, החכמה, 

המצוות, העבודה, והמדות הטובות, בכל עת ורגע. ובכל רגע הננו מוסיפים 

אור בנשמתנו, אם רק ָנִׂשים דעתנו שלא על עצמנו בלבד אנחנו חשים כי אם על כל ההויה, 

כי ‘כל, פעל ה’ למענהו’ )משלי טז, ד(. מוסיפים אנו ַהְׁשָלָמה וחיים בכל. וכו’ וכו’. ואפילו הבהמות 

והחיות מתבסמות לפי ערכן, ואפילו היצורים הנוטים להזיק ולהחריב מתעדנים ומזדככים, מזיו 

הקדושה הנוספת ע”י נשמה אחת ַהָׂשָמה-לב באמת על הכלל כולו. וכו’ וכו’ וזה נכון והגון לכל 

איש, ביחוד מזרע עם קדוש, וביותר היושב על אדמת קודש, ובפרט מי שזכו להסתופף בצלצח 

)אגרות  ושורש”  בגזע  בה כקשר הענפים  והרוחנית קשורה  ההויה החומרית  ד’, שכל  עיר  של 

ראיה, ח”א עמ’ שלט-שמ(. 

ובזה יש להבין דברי הרב  “שיר מרובע”: “ויש עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתאחד 

עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, ועם כל העולמים” )אורות הקודש, ח”ב עמ’ תמד; ח’ קבצים 

קובץ ז פסקא קיב(.

שיסיים  יודע  והוא  כזו,  פנימית  השקפה  לעצמו  סיגל  האדם  שכאשר  הרב  דברי  נבין  בזה 

תפקידו עלי אדמות, יודע הוא שתרם את חלקו ותרומתו למען כלל העולם, ומאושר הוא שסייע 

בזה לקידום העולם ושכלולו. אין המות ֵאיּום בשבילו, כי יודע שהוא אחד מהמשתתפים בבנין 

6. בני אדם הם אברים מחוברים זה לזה )וראה ירושלמי נדרים פ”ט ה”ד על ענין “לא ִתקֹום”(
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העולם, והעולם עוד ממשיך.

]ז[ הכרת ערך החיים לפי מובנו האמתי והכללי, לא לפי צמצום חיי האדם החומרי

לכן המשיך הרב בפסקא הנ"ל )אורות הקודש ח"ב עמ' שפא-שפב; קובץ א פסקא תפו( "ראש 

לכל התרופות היא אריכות ימים". כלומר האדם יודע שעשה ככל שביכולתו לפי טבעו החומרי 

והרוחני למען העולם. "כשברכה זאת מתפשטת בעולם, הולכת היא צורת המות המטלת אימה, 

ומתבטלת. ותחתיה באה צורה של חזיון ההויה, הראוי ְלֵהָעֵרְך בערכו האמתי. ואז אינו משבש את 

הדעות, והבינה חוזרת להתגלות איך שלא יש כאן מות כלל, על פי אותו הציור המדכא וההורס, 
שהוא שוכן בלב החיים לדכאם, ומסתכלים ביום המיתה ואומרים שירה" )ברכות י ע"א(.7

וביחוד בהמובן המוסרי  ימים באה ע”י תיקון החיים בכל מובנם,  ]וממשיך הרב:[ “אריכות 

ההולך ומתרחב, הולך ומתעמק בכל השבילים שהם מתפצלים ממנו”. עכ”ל. כלומר בזה האדם 

באמת חי, ע”י פעולותיו החיוביות.

]ח[ יש מחשבה המנחמת במה שאומתנו ַעם ישראל ממשיכה לֶנצח

ַּפן נוסף לבטל אימת המות, היא המחשבה שהאדם רואה הצלחת אומתו, ִׂשְגׂשּוָגה וברכתה. זו 

לשון הרב: "מועיל הוא גם כן פיתוחו של הרוח הלאומי, במה שהאדם מרגיש את אושר הקיבוץ 

הכללי, בהרגשה חיה פנימית, ושמח בשמחת האומה, בתור אבר מאבריה. שבזה פחד המות מצד 

מראה הכליון החומרי שלו מתקלש, שהרי נשארה היא האומה בדורותיה, ֶׁשָּבה כל ַמְעיָיָניו".

]ט[ אם המיתה איננה איומה משום מה תקנו חז”ל כל דיני אבלות?

בכל זאת, יש לשאול שאלה. אם המיתה היא רק מעבר לעולם מתוקן יותר, יפה ומושלם יותר, 

על מה יש כל דיני אבלות שחז"ל תיקנו? התשובה היא כפולה, לפי רש"י ולפי רמב"ם.

חז"ל פטרו את החתן מקריאת שמע בליל חתונתו, ולא פטרו את האבל מקיום המצוות. ענה 

על כך רש"י )סוכה כה סוף ע"א( "שאע"פ שהוא חייב לנהוג אבלות של נעילה רחיצה וסיכה 

7. גם רש”ר הירש הזכיר רעיון זה. “רעיון האומה אינני מכיר את המוות. ‘אין ציבור מת’ )עיין תמורה טו ע”ב(. 

ברעיון הכלל-הנצחי גם היחיד שחי למענו נוטל חלק באלמוות המתקיים כבר בעולם הזה. וכו’ וכו’. וכאשר 

האיש סופד לאשתו שהיא ‘ביתו’, או להוריו, לבניו, לאחיו, שהם ‘משפחתו’ – הרי בכלל הלאומי הוא יחזור וימצא 

לו בית ומשפחה; בו ימצא את קרקע הווייתו ויצירתו, את חוג פעילותו וחייו. 

אך העיקר – האל שהוא עובד במקדשו, ֵׁשם ה’ הרשום על מצחו – הוא שיעלהו לפיסגת רגשות ומחשבות; 

לאורה תהפוך כל ההווייה על תמורותיה למסילת חיים של שמחת נצח בה’. אין זו מסילה המובילה מן העריסה 

אל הקבר, מהווייה ְלַחָדָלה – אלא זו דרך המובילה מחיים לחיים, מעולם ועד עולם”. )פירוש רש”ר הירש על 

ויקרא כא, י-יב(. והדברים קרובים לדברי ראי”ה.

סילוק חרדת החדלון של המוות
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להראות כבוד מתו, אינו חייב להצטער". כלומר יש כאן התנהגויות לשם כבודו של הנפטר. ולכן 
יש גם דיעות הלכתיות שהמת יכול למחול על כבודו ולא ינהגו אחריו אבלות.8

ולפי רמב”ם )הל’ אבלות, סוף פרק יג( אחד מטעמי האבלות הוא: 

)הלכה יא( אל יתקשה אדם על מתו יתר מדאי שנאמר ‘אל תבכו לֵמת ואל תנודו לו’ )ירמיה ב, 

י( כלומר יתר מדאי. שזהו מנהגו של עולם, ְוַהְמַצֵער עצמו יותר על מנהגו של עולם הרי זה טפש. 

אלא כיצד יעשה? שלשה לבכי, שבעה להספד, שלשים יום לתספורת ולשאר החמשה דברים:

)הלכה יב( כל מי שאינו מתאבל כמו שציוו חכמים הרי זה אכזרי. אלא יפחד וידאג ויפשפש 

ימים  כל שלשה  כולה.  החבורה  כל  תדאג  שֵמת,  חבורה  מבני  ואחד  בתשובה.  ויחזור  במעשיו 

הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על צוארו. ומשלשה ועד שבעה כאילו היא מונחת 

בקרן זוית. מכאן ואילך כאילו עוברת כנגדו בשוק. כל זה להכין עצמו ויחזור וֵיעֹור מֵׁשָנתֹו. והרי 

הוא אומר ‘הכיתה אותם ולא חלו וכו’ ֵמֲאנּו ַקַחת מוסר, חזקו פניהם מסלע, מאנו לשוב’’ )ירמיה 

ה, ג(, מכלל שצריך להקיץ ולחול” עכ”ל. 

הרי שזה צריך לשמש אות אזהרה לכל אחד, שגם הוא יגמור את חייו, כמו זה שמת זה עתה. 

ִמֶלֶכת אל בית המשתה,  ועליו לתקן את עצמו בעוד מועד. כדכתיב “טוב ללכת אל בית אבל 

באשר הוא סוף כל האדם, והחי יתן אל לבו” )קהלת ז, ב(. נימוק זה שיבח הראי”ה )אורות הקודש 
ח”ב עמ’ שפב; קבצים קובץ א פסקא תפו( עיין שם.9

]י[ גם הראי”ה הזכיר תועלת זו של “יזכור יום המות”, לרסן את תאוות האדם

הראי"ה מלמד כי לכל אדם מישראל יש ניצוץ פוטנציאלי של כהונה, לפי הייעוד "והייתם לי 

ממלכת כהנים וגוי קדוש".10 ולכן כאשר מתודה על ביעור מעשרות כראוי, הוא אומר “ולא נתתי 

ממנו למת”11 מפרש הרב: “המעלה הרמה של האדם בהתנערה עד כדי הכהונה הפרטית העצמית 

שבכל אחד, היא רחוקה מציור המות בשני דרכים. הדרך הפשוט הוא שעם ההרחקה מהתבטל אל 

הכחות הדמיוניים והנפילה ברשות התאוות הבהמיות שאין עמהם כי אם חיים גופניים מהרגשות 

החושים, לא יצוייר כבר המות בחרדתו האיומה הרגילה ברוב בני אדם. שהם אמנם צריכים גם 

לכח החרדה ההיא להטבת מוסרם הרופף.12 על כן לפי תכונת האדם הרפה, אין רגעי האנינות 

8. שו”ע יו”ד סי’ שמג פתחי תשובה ס”ק ב בשם מחבר שו”ת שבות יעקב. ושם בהערותיו של ר’ עקיבא איגר 

על השו”ע הביא שכך היא דעת הרמב”ם, על סמך הגמרא בסנהדרין מו ע”ב “ְיָקָרא דשכבי”

9. כלדהלן הערה 12

10. שמות יט, ו

11. דברים כו, יד

12. כאן הודה הראי”ה שיש צורך בחרדה זו כדי לרסן יצר הבהמיי שברוב בני האדם
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המרים לו יותר מגבול כחות נפשו המוסריים, ראויים13 לקבל כל מצוה והתמלאות רגשי קודש 

רוממים. על כן האנינות הנוגעת לאדם עצמו, ודאי אין ציור המות ִּבְגָונֹו המחריד ראוי כלל למידת 

הקדושה של התעלות האדם אל המעלה של הכרת חלק הכהונה שבעצמו, שזאת היא תעודת 

מעשר שני כאשר ביארנו” )עין איה, מעשר שני, פסקא כא; ברכות ח”ב עמ’ 408(

]יא[ אנשי מעלה, ראויים הם להתעלות מעל רגשי האבלות

 כאשר הגרי"מ חרל"פ התאבל על מיתת אמו )שנת תרע"א(, כתב לו הראי"ה: "בעז רוח ד' 

וְּבאֹור אהבת השי"ת וחדות ישועתו ידע להמתיק ג"כ את  יגון,  ֲעֵלי  אשר תניחהו ידע להבליג 

מרורת האבל. וידע נאמנה שגם בכל אדם מישראל בעת אשר קרבת ד' תעודדהו לשמחת לב 

ונפש, יתנוצץ עליו קו זוהר מזקן אהרן, תכונת כהן גדול המתעלה מעל כל דאבונות ואבל )ויקרא 

וחומר תלמיד חכם אשר תורת ד' תשעשעהו. חלילה  וקל  יסודם.  יא-יב( אשר אך בעפר  כא, 

לכבוד ידידי לחסר את נפשו היקרה ֵמאור ששון תורת אמת ועבודה טהורת לב. וידע נאמנה 

כי רק בשמחת ד' וגילת ישרים של הבנים יגילו הורים אשר בצרור החיים. וכו' ואשרי יולדתו 

שהניחה בן יגע בתורה ביראת ד' מנעוריו,14 מה נעים גורלה” )אגרות ראיה, ח”ב עמ’ ג(.

איתנהו  “וצדיקיא  אליו הראי”ה:  )שנת תרע”ד( כתב  הגרי”מ חרל”פ  אחיו של  וכאשר מת 

בכולהו עלמין בתר חייהון יתיר מבחייהון )זהר ח”ג דף ע”א(. כל אחד מעובדי ד’ באמת, בתמימות 

רעותא דלהון, הלא אין קץ להתפשטות החיים העליונים המאירים של נשמתם בצאתם למרחב 

ממאסר הגויה15 אז תתענג על ד’ ממש – כל אותו האבל והקדרות אינו אלא ענין אשר נתן לבני 

אדם מחולשת הכרתם של רובא דעלמא, ולא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע.16 ובכל תלמיד 

חכם לפום דרגיה, אור הציץ שעל ראש כהן גדול זורח הוא ומרצה, בין ישנו על מצחו בין אינו 

על מצחו )פסחים עז.( לפאר ענוים בישועה, לחבוש לשבורי לב ולהפוך אבלם לששון” )אגרות 

ראיה ח”ב עמ’ רעו(.

13. מלת “אין” בתחילת המשפט קשורה כאן. לפי תכונת האדם הרפה, אין המרירות מביאה אותו לקבל מצוה 

והתרגשות רגשות קודש

14. “כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו לא מת” )מדרש בראשית רבה, מט(

15. הגוף

16. הרמב”ם כאשר הסביר את דברי התורה בענין אשת יפת-תואר “ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים”, 

כתב “כי לאבלים נחת בבכייתם ועוררות אבלם עד כלות כחותיהם הגופניים, מלסבול אותו המאורע הנפשי, כמו 

שיש לבעלי השמחה נחת במיני השחוק, ולפיכך חננתה התורה ואיפשרה לה זאת עד שתלאה מן הבכי והאבל”. 

)מורה נבוכים ח”ג סוף פרק מא(

סילוק חרדת החדלון של המוות
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]יב[ אם בני אדם היו מתים באופן טבעי מרוב זקנה, וכלות כחם הגופני אט-אט לא היו 

מזדעזעים מהמוות. אבל הפתאומיות, קטיעה באמצע הדרך, מזעזעתם.

יש סיבה נוספת לתוגה וחרדת-נפש שיש להרבה בני אדם בעת אבלותם על המת. כתב הרב: 

"והנה באמת לא היה ראוי שיחריד המות כל כך את החיים כמו שהוא מחרידם באמת. כי איך 

אפשר שמציאות-טבעי הכולל את כל החי יהיה רע ומחריד? והרי אנו מוצאים את כל מעשה 

האלהים שהם טובים ונוחים; סיבות מרגיזות ומחרידות יזדמנו רק לעתים רחוקות. אבל הדבר 

הכולל את כל המציאות הוא תמיד טוב ויפה, וצריך שיהיה ציורו מתקבל על כל לב בהתקבלות 

נוחה טבעית. אמנם לּו היו עינינו רואות מחזה המות על פי רוב בארח טבעי, היה הרושם גם כן 

הרבה נוח וטבעי עלינו גם כן. אבל יצר לב האדם מטעהו לאחוז בדרכים נלוזים שעל ידם הוא 

מקצר את ימיו ומביא עליו מות בלתי טבעי, והבלתי טבעיות הזאת היא המרגיזה באמת את כל 

לב. והנה ראש לסדר הבלתי טבעי היא הגאוה והשררות שאינם ראוים לאדם בהפרזה כלל, ו'אוי 

לה לרבנות שמקברת את בעליה' )פסחים פז, ב( וכו' וכו'" )עין איה, ברכות פ"ז פסקא נ'(. 

ִהְׁשִחיָתה  לולא  בעולם,  החוזר  גלגל  היא  באשר  "האבלות  אחר:  במקום  כך  על  הרב  וחזר 

החברה האנושית את דרכה הטבעי והיו מחזות המות באים תמיד לפי מצבם הטבעי, היה ראוי 

שלא תוציא האבלות את רוח האדם ממצבו הבריא. מחזה המות הטבעי של האדם שחי תכלית 

שנותיו17 הטבעיות כפי שראוי לו, ּוִמֵלא ג”כ את תעודת18 החיים כראוי, מצד הצדק והמוסר בחייו 

הפרטיים, ובחיי המשפחה, העם והחברה בכללה, ועל כולם הצדק הכללי ביחש כל היצור, שהוא 

ֵחֶפץ עליון19 בעולמו, לא היה ראוי להחריד יותר מדאי את יצורי האדם ורעיוני לבבו. אמנם המצב 

המקולקל גורם שהמחזה של המות האנושי הוא תמיד מלא פרעות,20 ומעמד בלתי טבעי הבא 

מהשחתה חינוכית של האדם עצמו או של הוריו וכו’” )עין איה, ברכות פרק ט, פסקא כא עמ’ 

.)256

זאת אומרת אילו היו בני אדם ממלאים סך שנותיהם הטבעיות, ומתים מתוך חולשת הזיקנה, 

מהמוות  מזועזעים  הם  אבל  מהמוות.  מזדעזעות  הבריות  היו  לא  לאט,  לאט  ובאה  המתקדמת 

הפתאומי, מהאופנים הפראיים של קטיעת החיים באופן מפתיע וקשה. ועל פי רוב, תופעות אלו 

נגרמות מפתיות בני אדם וממעשיהם הבלתי תורניים, הבלתי חכמים. אבל כל מה שהקב”ה הכין 

בטבע העולם הוא טוב ויפה, אפילו המות הטבעית.

17. סך שנים הטבעי לו לפי בריאות גופו

18. יעוד

19. של הקב”ה

20. של מחלה שלא בעתה, או של תאונת עבודה או תאונת דרכים, או פגעי מלחמה
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]יג[ לפי המצב הירוד של המוסר אצל כמה, ולפי שאינם דואגים דאגת הכלל, לכן טוב 

שיש אצלם חרדת המוות

ידי ההתרגלות של אהבת  כתב הרב: "עצם ההדרכה להסרת יראת המות צריכה לבוא על 

וחיי  ]=הערת המלקט: מה שהוסבר ע"י הרב עד כה, על מעלת הכלל  החיים בערכם האמתי 

הכלל[. כל זמן שהכל מדומדם, וחשבון החיים בא רק במהומה, אי אפשר להמדות שתזדקקנה, 

ידי הפחד הדמיוני  יהיו נאהבים. כל ענין אהבת החיים בא רק על  וממילא אי אפשר שהחיים 

מהמות, ואי אפשר כלל לדבר על דבר הסרת יראה זו, שהיא מלח החיים. אמנם לא תמיד צריכים 

החיים לעמוד במדריגה זו הפחותה, עד שאין ערכם נמצא בעצמם, כי אם ביראת הפכם. על ידי 

קדושת החיים בתוכנם העליון, אפשר לבוא לאהבת החיים העצמותית. לזה אמנם צריך שיגלה 

בנפש ערכו של הכלל, כלומר המציאות בכל היקפה, האדם ונשמתו, ערך הרצון הטוב, והמוסר 

)אורות  המגושמת"  וההויה  החיים  עם  הרוחנית  ההרמוניה  של  ערכה  הנצח,  בתכונת  המוחלט 

הקודש, ח"ב עמ' שפב-שפג; ח' קבצים, קובץ א, פסקא תפו(.

מה היא כוונת הרב במה שקרא ליראת המות "מלח החיים"? אלא כפי שרוב בני אדם תופשים 

ֲעֵלי אדמות, שהיא "כל אדם חי לעצמו", וכל אחד מהם רוצה לשפר  ְּבִׂשְכָלם את ענין החיים 

רכושו החומרי, ולהשיג הנאותיו הגופניים ושאר זוטות, יראת המות מזרזת אותם לפעול במרץ 

ובכל יכולתם להשיג מטרות נמוכות אלו. אבל כאשר יתחנכו לראות את האמת, שאנו כולנו חלק 

מהמכלול האוניברסלי, יחדל האדם מלהיות שקוע בדאגתו וריכוז מחשבותיו על טובתו האישית, 

ואיום חדלונו הגופני לא ידכא אותו.

פתחנו כאן אשנב לרוממות מחשבותיו של מורנו הראי"ה. אשרי האדם שיתקרב ויתחנך וירגיל 
מחשבותיו לכיוונים קדושים הללו.21

21. הנושא של מאמר זה הוא סילוק החרדה מעצם החדלון של חיי האדם בעולם הזה. אבל הראי”ה לא נגע כאן 

בשתי חרדות אחרות, עליהם דברו חז”ל. האחת הוא פחד מיום הדין המעותד לאדם בעת פטרתו, וכמעשה רבן 

יוחנן בן זכאי )ברכות כח ע”ב( וכמאמר המשנה “ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון” )אבות, ג(.

יש עוד פחד מעצם ההתנתקות מחיי הגוף לחיי נשמה, והוא ע”י מראה מלאך המות. כמו שאמרו במסכת ע”ז 

דף כ ע”ב: “אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים. בשעת פטירתו של חולה עומד מעל מראשותיו וחרבו 

שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו. כיון שחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו וזורקה לתוך פיו, ממנה מת 

ממנה מסריח ממנה פניו מוריקות” עכ”ל. וזה מפורש יותר ע”י רש”י על בבא קמא קיז ע”ב, בענין רב כהנא 

שסירב להצעתו של ר’ יוחנן להחיות אותו שוב וטען “הואיל וחליף שעתא, חליף תייריה” ורש”י פירש בשני 

אופנים. האופן השני “הואיל וקבלתי צער מיתה, לא אקבל עוד פעם אחרת לילך מכאן”. ועל זה קבעו חז”ל 

)ברכות ח ע”א( תניא נמי הכי תשע מאות ושלשה מיני מיתה נבראו בעולם שנאמר ‘למות תוצאות’, ‘תוצאות’ 

בגימטריא הכי הוו. קשה שבכולן אסכרא, ניחא שבכולן נשיקה. אסכרא דמיא כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי 

נשרא, ואיכא דאמרי כפיטורי בפי ושט. נשיקה דמיא כמשחל בניתא מחלבא” עכ”ל. ועל זה אמרו שם “על זאת 

יתפלל כל חסיד לעת מצוא, זו מיתה”.

אבל עיקר ענינו של מאמרנו זה הוא סילוק החרדה מעצם החדלון, ועזיבת חיי עולם הזה.

סילוק חרדת החדלון של המוות
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יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר: 

הרב עמיחי כנרתי

לעילוי נשמת חמי הרב מאיר האיתן זצ"ל, רב השומרון

חניך תנועת המוסר ומתלמידי רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל

א. פתיחה

ב. יחסו העיוני של מרן הרב זצ"ל לתנועת המוסר

ג. הקשרים בין הראי"ה זצ"ל לראשי תנועת המוסר ואישיה

1. רבי ישראל סלנטר זצ"ל

2. רבי יצחק בלזר זצ"ל 

3. רבי נתן-צבי פינקל זצ"ל, "הסבא מסלבודקה"

4. רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל

5. הג"ר יחזקאל סרנא זצ"ל

ד. סיכום - מרן הרב זצ"ל ותנועת המוסר

ה. מרן הגרי"מ חרל"פ זצ"ל ותנועת המוסר
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 א. פתיחה

בפתח דברינו נבאר בקצרה "במאי עסקינן", למען הסדר הטוב.

וחובת הלבבות. אין  והיראה של התורה, כוונתה לתיקון המידות של האדם,  תורת המוסר 

האדם היהודי מצווה רק על קיום מצוות מעשיות, אלא יש לתורה מה לומר על מחשבותיו וליבו.

ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ׁשֵֹאל  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה 

ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך" )דברים י, יב(.

תורת המוסר דורשת מהאדם שיפור ועליה בעבודת השם שלו, ושואפת לקיום כל המצוות, 

בין אדם לחבירו כבין אדם למקום.

כמאה  לפני  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי  שייסד  לתנועה  מתכוונים  המוסר",  “תנועת  בביטוי 

האמורה.  המוסר  תורת  את  הישראלי  האדם  בלב  להכניס  באה  המוסר  תנועת  שנה.  וחמישים 

לימוד מוסר ויראה חשוב כלימוד גמרא, תיקון המידות והמחשבות חשוב כעשיית מצוות, ומצוות 

בין אדם לחבירו חשובות כמצוות בין אדם למקום. תנועת המוסר טוענת שאין "ממילא" אצל 

האדם, "לא יגעתי, ומצאתי - אל תאמין" )מגילה ו, ב(, ואם האדם לא יטרח בעסק היראה - לא 

ימצא אותה ממילא על ידי לימוד הגמרא וההלכות. אשר על כן, על האדם להקדיש זמן ניכר ביום 

גם ללימוד ספרי מוסר. 

גם את דרך לימוד היראה קבע רבי ישראל סלנטר. יש ללמוד מוסר ויראה על ידי שינון מאמרי 

חז"ל ומוסרי הראשונים בהתפעלות והתלהבות הנפש, וכך הדברים נקבעים בלב האדם. "וידעת 

היום, והשבות אל לבבך" )דברים ד, לט(.

בתוך תנועת המוסר היו זרמים שונים, עם כיווני מחשבה ועבודה מיוחדים, כגון: סלבודקה, 

קלם, נובהרדוק ועוד.

לצורכנו נסתפק באמור, והרוצה להרחיב יעיין בספר "תנועת המוסר"1 )חמשה כרכים( של 

הרב דב כ”ץ זצ”ל )ובייחוד כרך א ופרק א שם(, וכמובן, בספרי המוסר של גדולי התנועה. 

מאמר זה אינו מתייחס לתורת המוסר של הרב קוק, קרי התייחסותו ליראת שמים ולתיקון 

"מידות  אביך",  "מוסר  בספריו  כתובה  היא  הלא  זצ"ל  הרב  מרן  של  המוסר  תורת  המידות. 

הראי"ה", "אורות הקודש" )חלק ג, בייחוד בשער השני "דרך הקודש"(, ומפוזרת אף בכל כתביו 

הרבים. הגותו החובקת עולמות אינה מתעלמת כלל וכלל מתורת האדם ושלמותו. 

מאמר זה מתייחס אך ורק ליחסו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ל"תנועת המוסר” האחרונה של 

הר"י סלנטר זצ"ל, וקשריו עם ראשיה ואישיה.

נסיים את הפתיחה בהערה חשובה לקורא בן זמננו, ש"תנועת המוסר" אמנם לא היתה מעולם 

1. העמודים במאמר זה צוינו לפי המהדורה החדשה )פלדהיים, תשנ”ו(.
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ועדיין איננה תנועת המונים, מחמת עמקותה ודרישותיה לא סחפה רבים אחריה, אך פעולתה 

רבה היתה לתיקון הלבבות והדעות אצל היראים, לתקן פרצות ועיוותים ולהקים דמויות מופת 

רבות לעמנו. 

יתכן שלמעשה דפוסי ההתנהגות ואופן העשייה שעודדה "תנועת המוסר" )פנקסי קבלות, 

לימוד בהתפעלות, בית המוסר וכדומה( אינם "מדברים" אל רוב צעירי זמננו, מכמה וכמה סיבות. 

בכל זאת, "תנועת המוסר" יכולה וכדאית שנחיה לאור רוחה ורעיונה: יראת שמים, עבודת ותיקון 

המידות, הקפדה רבה גם על בין אדם לחבירו, ועוד. 

ב. יחסו העיוני של מרן הרב זצ”ל לתנועת המוסר

הראי"ה קוק זצ"ל נולד )תרכ"ה( באיזור לטביה-ליטא, שם למד בשנות נערותו, ושם אף כיהן 

כרב עד עלותו לארץ ישראל. הואיל ויסודה ועיקרה של "תנועת המוסר" היה במדינה זו, מובן 

אם כן שהראי"ה היה מודע היטב לתנועה זו, שיטתה, אישיה, ואף ספריה )שאמנם מעטים היו 

באותה תקופה(.

אכן, מרן הראי”ה זצ”ל מתייחס לתנועת המוסר של הר”י סלנטר זצ”ל בארבעה2 מקומות 

מפורשים:

בפיסקה בפנקס שכתב בבויסק.

במאמר שכתב )גם בבויסק( זמן קצר לפני עלייתו לארץ ישראל.

במכתב שכתב בהיותו רבה של יפו, לחמיו )מזיווג ראשון( הגאון האדר"ת זצ"ל.

בהספד שכתב בסוף ימיו על הגר"י סלנטר זצ"ל.

ראש  של  לכבודו  הערכה  בדברי  לנכתב  זהה  אינו  הראשונים  במקורות  שנכתב  מה  כמובן, 

ומייסד התנועה, ששם לא ראוי ומתאים לשלב הערות וכיוצא בזה לפועלו הנשגב.

המעיין בכתוב יראה, שמרן הראי"ה זצ"ל מעריך מאד תנועה חיובית כתנועת המוסר, שבאה 

לעודד יראת-שמים בישראל3. עם כל זה, יש לו בקורת מסוימת על הדגש הרב שנתנה תנועה זו 

ללימוד מוסר בהתפעלות הנפש4, ועל שימושה הרב יחסית לפעמים ביראת העונש.

2. שלושת המקורות הראשונים נדפסו רק בשנים האחרונות )גנזי הראי”ה בתש”ן, אוצרות הראי”ה בתשס”ב 

ופנקס בויסק רק בתשס”ו(, כך שרבינו הרמ”צ נריה זצ”ל בספרו שיחות הראי”ה )יצא לאור בשנת תשל”ח( 

כשכתב שם פרק בשם “בעקבות רבי ישראל סלנטר” )עמ’ פה-צה( היה בידו רק את המקור הרביעי )עוד לפני 

הדפסתו המחודשת ב”מאמרי הראי”ה” תש”מ( ולא את המקורות הקודמים ששונים ממנו.

3. ולא כמו אלו שחלקו לגמרי על “תנועת המוסר”, מתוך השקפתם שדי בלימוד הגמ’ וההלכה כדי להביא את 

האדם ליראת שמים, ראה בספרו של הרב דב כ”ץ זצ”ל “פולמוס המוסר” )תשל”ב, הוצאה ראשונה ויחידית(.

4. נעיר שגם מרן הראי”ה היה בהחלט גם איש הרגש והתפעלות הלב, ואכמ”ל בדוגמאות רבות מספרי קורותיו.
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נושאים אלו כתב הראי”ה גם במקומות אחרים, ללא התייחסות מפורשת לתנועת  על שני 

המוסר, למרות שסביר מאוד שכיוון בדבריו כלפיה. ראה לדוגמא במוסר אביך שכתב שם )פרק 

א, סעיף ז( לגבי לימוד היראה והמוסר בסערת הנפש5:

סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה, אף על פי שבודאי לימוד 

גדול ועיון רב הוא דורש, יש לומר מפני... ועוד סיבה נוספת, כי סערת הלב והתפעלות הנפש 

מתנגדת לגמרי לחכמה שתתיישב באדם, ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה 

אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר קנתה, אז ישתרש יותר ויוכר יותר, 

אבל קביעות דעת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה דרושה לה, ושמעתתא בעיא צילותא כיומא 

דאיסתנא, קל וחומר בדברים הקדושים הזכים כענייני העבודה השלמה, וזמן תפלה לחוד וזמן 

תורה לחוד. ואם ראוי ומחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, ומה גם ללימוד 

היראה, אבל סערת הנפש כפי המוכרח ראוי להגביל לה זמן אחר, להקדים או לאחר, אבל הלימוד 

קניין התורה,  ושמונה דברים של  חז”ל בארבעים  ובשמחה, כמו שהורונו  בישוב  יהיה במנוחה 

והיינו שמחה של מנוחה שמגרשת כל רוח עצב, מצד בחינת השכל בבטחון שלם על האלהים 

יתברך והשכלת טובו, ואז יצליח. 

במקור נוסף ניתן להבין את השקפתו של הראי”ה בקשר לעצם העיסוק הרב בפרטי המידות, 

כאשר הוא מעדיף את המאמץ בעלית והתרוממות האישיות וממילא המידות ישתפרו:

שני דרכים ישנם לבא לידי טהרה. אחד הוא לדקדק בפרטי המידות, ליישרם ולכוננם באופן 

שיהיו מטוהרים, ומהשפעתם נעשו החיים בכלל טהורים. והדרך השני הוא להסתכל בהסתכלות 

שכלית, ולהעלות את הנשמה למעלה עליונה באור ד', ועל יד זה ממילא המידות מתעלות בצורה 

כללית, מפני שמקורן נעשה מבורך ומתוך המקור של גידולן הריהן מתברכות מאיליהן. ואף על 

פי שאין אפשרות להפטר בשום אופן מהשגחה מדויקת על פרטי המידות גם בהיות ההשפעה 

של ההתעלות הרוחנית באה משטפה העליון המלא אור השכל, אבל אז העניין הוא רק באופן 

נטפל, בתור סעד ועזר, אבל עיקר הכח של הטהרה בא מתוך ההופעה השכלית, שהאדם בכל 

מהותו מתעלה על ידה6.

אמנם, במקור אחר מדגיש מרן הרב זצ”ל גם את חשיבות עבודת המידות הפרטנית:

אף על פי שהתורה והמצות מזככות הן את המידות, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זאת 

5. לגבי יראת העונש ומקומה בעבודת השם ראה בספר מידות-הראי”ה, “יראה”, בעיקר סעיפים ה-ז.

6. “קבצים מכת”י קדשו”, תשס”ו, מקובץ “פנקס ירושלים תרצ”ג” פיסקה ג. כך הוא גם באורות הקודש, ח”ג, טהרת 

ד’, באהבת הדבקות האלהית, המידות  י, עמ’ רמ: “כשהנשמה דבקה בצרור החיים, באור  מידות הנפש, פיסקא 

כולן מתיישרות מאליהן. ואותם גדולי המחשבה, הראויים להדבקות הרוממה, אינם יכולים לישר שום דבר מארחות 

חייהם, כי אם על פי המדה של הדבקות העליונה...”. וראה עוד מה שכתב מרן החזון איש זצ”ל בספרו “אמונה 

ובטחון” פ”ד סע’ א-ד לגבי עבודת המידות באופן פרטני או בעליה כללית של האדם למעלת “לב טוב”, עיי”ש. 

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 500

לבד, והכרח לעסוק בזיקוק המידות, ובתיקון המוסר בייחוד7.

יש להדגיש שלוש נקודות: 

בעת  ובייחוד  ישראל,  כלל  בעניינו של  ומתמקדת  רבות  עוסקת  זצ"ל  הרב  מרן  תורתו של 

המוסר  תנועת  תורתה של  זאת,  לעומת  הפרטי.  את האדם  מזניחה  היא  למרות שאין  התחיה, 

עסקה, כמעט באופן מוחלט, באדם הפרטי ובתיקונו. ניתן היה לטעון כי זה הוא ההבדל המרכזי 

ביניהן8, אולם אישי תנועת המוסר התעסקו גם בענייני הכלל ובוודאי שלא העלימו עיניהם מתיקונו 

וגאולתו של הכלל כולו. ההבדל ההגותי הוא בהדגשים.

של  המוסר  תנועת  לו:  ידועה  שהיתה  כפי  המוסר  לתנועת  בדבריו  מתיחס  זצ”ל  הרב  מרן 

הגר”י סלנטר זצ”ל ותלמידיו9. הואיל וכבר בימיו היתה פריחה עצומה של תנועת המוסר, וחילוק 

לזרמים שונים והדגשות שונות )סלבודקה, קלם, נובהרדוק ועוד הרבה, מפורסמות יותר או פחות, 

כשבעצם כל משגיח רוחני של ישיבה מסוימת יש לו כיוון והדגשות מיוחדות(, לא ברור עד כמה 

מרן הרב זצ”ל היה מודע אז לכל “בית אב” בתנועה10. לכן נדייק ונגדיר שיש בדבריו התייחסות 

לראשיתה ויסודה של תנועת המוסר.

גם הגר”י סלנטר זצ”ל עודד את לימוד המוסר, בנוסף להתפעלות הנפש. ראה בספר “תנועת 

המוסר”, ח”א, עמוד 242-3, ושם בהערה 1 כתב: “...וראה גם צוואת רבי נפתלי אמסטרדם ב”אור 

יג, שמוסר בשם רבי ישראל שהלימוד צריך להיות מחולק לשני אופנים: חצי  המוסר” חוברת 

הזמן ללמוד בספר המוסר )כמו ב”מסילת ישרים” או “חובות הלבבות”( כדרך שלומדים שאר 

הלימודים, להתבונן ברעיונותיו וכדומה; וחצי הזמן ללמוד בהתפעלות, ללמוד מאמר ולחזור הרבה 

7. אורות הקודש, שם, פיסקא א, עמ’ רלג.

8. מעין דברי מרן הרב זצ”ל עצמו על ההבדל בין תורתו לבין תורת החסידות “יש להבחין בהגיונות שבין אדם 

למקום, לבין אלה שבין כלל-ישראל למקום – אנו עוסקים בבנין האומה כולה.” )מובא בספר מועדי הראי”ה 

לרבינו הגרמ”צ נריה, זצ”ל, עמ’ יא בהערה הראשונה(. 

9. לגבי הגרי”ס עצמו יש לדעת שנשארו ממנו רק מעט כתובים, והרבה מידיעתנו על שיטתו לקוחות מספרו 

של תלמידו המובהק הגר”י בלזר זצ”ל )שהוא שלעצמו היה מגדולי דורו בתורה ויראה(: “אור ישראל”. מקובל 

מאד לראות את ספר זה כמוסר נאמנה את שיטת הגרי”ס. עם זאת, יש לעיין במה שמסר הרב נתן קמינצקי 

שליט”א בשם אביו הג”ר יעקב קמנצקי זצ”ל )ר”י תורה ודעת( שאמר: “שאנחנו לא נדע בדיוק מה ר’ ישראל 

מסלאנט רצה, כלומר מהי שיטת המוסר שלו, כי מה שר’ איצל בלזר כתב ב’אור ישראל’ אינו בהכרח מה שר’ 

ישראל התכוון לו, אלא רק איך שר’ איצל פירש אותו” )חוברת “המעין” ניסן תשס”ו, עמ’ 88 הערה 17(, וצ”ע. 

10. יש לציין כי במקור הרביעי, ההספד על הגר”י סלנטר, כתב מרן הרב זצ”ל: “...ומתוך כך הולכים פלגים 

שונים ונובעים, במשך הזמנים, מתוך שיטתו המיוחדה של אור ישראל זה. וכולם, כל המטפלים ומחזיקים באחד 

מן החלקים של הופעת אורו הגדול, מכוונים את לבם לתל התלפיות, למקור חיי הקדושה והאצילות המוסרית 

שהתחיל להיות הולך וזורם כנחל נובע מתוך רוחו הגדול והקדוש של רבנו הגדול, רבי ישראל סלנטר ז”ל...” 

)מאמרי הראי”ה, עמ’ 122( 
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פעמים, יהיה איזה מאמר שיהיה ב”חובות הלבבות” או ב”ראשית חכמה” או מאמר שבמסכת 

אבות וכדו”’11.

בעלי  מגדולי  זצ"ל,  בלוך  הגרי"ל  בדברי  גם  הודגשה  המוסר  בלימוד  הצורך  של  זו  נקודה 

המוסר, בספרו "שיעורי דעת" חלק ג עמודים קג-ד12. 

לתועלת הלומדים העתקנו כאן את המקורות בהם מתייחס מרן הרב זצ”ל לתנועת המוסר, לפי 

סדר כתיבתם, בתוספת כמה הערות שלנו.

מקור ראשון: ספר קבצים מכתב יד קדשו

אמנם  הפלפול  הרגל  הישר.  דרך  על  שאינם  הלימוד  סדרי  מפני  מתדלדלים  כוחות  הרבה 

הוא טוב במידה שאינה גוזלת כשרונות יותר חשובים, ובייחוד לאלו שאינם מוכשרים להגיונות 

מופשטים הרבה. אבל ההרגל שהפלפול הוא עיקרי שלט אפילו על נפש כהגרי"ס13 ז”ל14, שאם 

העיוני  חלק  תלמוד  על  הגדול  כשרונו  את  ולהוציא  הראשונים  בדרך  ללכת  דעתו  הסכימה 

שבתורה במנוחת נפש, אז היה מוצא הרבה לכתוב ולהועיל, ולא היה מוריש את הדור רק את 

המוסר הקולט יותר את ההתרגשות מהעיון והדעת, כי אם היה מאיר באור גדול בדעת ד'. אמנם 

לא היה הדור ראוי להרחבה בדברי דעת אלקים, ועוד היה צריך רק להעמיק הרגש. אבל עכשיו 

חובה והכרח הוא להרחיב הדברים בדרך לימודי, עם צירוף ההתרגשות הממוצעת, שהיא גם כן 

דרושה להטביע בלב עמקי המוסר בהדרכה. אמנם מתחלף דבר זה לפי האדם והזמן, בייחוד לפי 

בריאות הכוחות הגופניות והנשמות15.

)“קבצים מכתב יד קדשו”, תשס”ו, מקובץ “פנקס אחרון בבויסק” פיסקה מו(

מקור שני: ספר אוצרות הראי”ה16

... שכחת חכמת האמת מן הלב, נמשך מזה שעיון יראת ד’ נעתק מגבול לימוד וידיעה, ונשאר 

11. וכן ראה בספר “תורת ר”י מסלנט” שהוציא לאור נין הר”י סלנטר, הרב ליפקין זצ”ל )מהדורת תשס”ג( עמ’ 

38-39, שציטט את המקורות בעניין זה. 

12. מובא גם בספר תנועת המוסר ח”ה עמ’ 68.

13. הגר”י סלנטר.

14. יעויין בספר “תורת רבי ישראל מסלנט”, עמ’ 136 – 137, שהגרי”ס צידד בשיטת הפלפול, עיין שם טעמו.

15. לכאורה, צריך ביאור בכוונתו, במה שמקשר בין שיטת הפלפול לבין לימוד מוסר בהתפעלות. והציע ר’ 

רועי הכהן זק להסביר בכוונתו שהדגשת הפלפול בלימוד התורה, שיטה שאי אפשר ללמוד בה ענייני מוסר, 

גרמה לכך שבעל כורחו הדגיש הגרי”ס את לימוד המוסר בהתפעלות, דהיינו דרך עבודת הרגש ולא בדרך של 

לימוד עיוני. 

16. מהדורת תשס”ב, חלק ב’ עמ’ 311-312. כפי הנכתב שם “בהשגחה עליונה הגיע לידינו העתק ממאמרו של 

הרב, שכתב זמן קצר לפני עלייתו לארץ ישראל” )נמסר ממכון-הרצי”ה ככתב-יד שלא פורסם(.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 502

רק בגבול סערת לב והרעשה מוחשית, וזה ללא אמת. החסיד ב”מסילת ישרים” הרבה להשתדל 

הלב,  להרעשת  לפעמים  צורך  שיש  ישכיל  הלימוד  בכלל  ואם  במנוחה17,  לימוד  בלב  להשריש 

יעשנו כפי ידיעתו בצרכו. אבל כשלימוד היראה בא על ידי שקידה בדברי חז”ל והעמקה בכתבי 

הקודש ובדברי חכמי המוסר, להשכיל אל עיוניהם ודרכיהם, הרי העוסק בהם עוסק הוא בתורה 

ממש18, וכך היא דרכה של תורה )אלא כשם שאי אפשר שיעמיק האדם בחלק הלכה מיוחדת 

ויעזוב שאר חלקי התורה, כגון שאם יעסוק בחלק “אורח חיים” ויעזוב שאר הטורים וסעיפיהם, 

תחסר לו חלק ידיעה רשומה, כמו כן יקרה לו בעסקו רק בלימודי היראה ויעזוב שאר הלימודים, 

ולא ידע המצוות ודרכי ההוראה, אם הגיע לזה שכלו(.

אבל ההסערה של הלב אינו בכלל לימוד כלל, שאינו מועיל על ידי זה לחכמה וידיעה, רק 

היא עבודה מיוחדת19, אפשר שתצטרך לאחד לפי טבעו ואפשר שלא תצטרך.

האמת אהוב מהכל ואין לנו רשות לישא פני גדול, על כן נדבר כדי שיראה מדרך התורה שהיא 

דרך האמת, ובה דרכו אנשי השם מעולם והצליחו20.

17. כנראה כוונתו להקדמת מסילת ישרים, שהדגיש בה הרמח”ל שצריך עיון גדול ועיון אמיתי לענייני מוסר 

ומידות. אמנם, אין שם שלילה מפורשת של לימוד בהתפעלות.

18. יעויין במקור חיים לבעל חוות יאיר, סימן מ”ז, אות ב, שהלומד ספרי מוסר שיש בהם פסוקים ודרשות חז”ל 

חייב לפני כן לברך ברכות התורה. זאת, בניגוד לקיום מצוות ולתפילה, שלפניהן אין חובה לברך, ולפי דעות 

מסויימות אין חובה לברך ברכות התורה לפני אמירת פסוקים בדרך של תחנונים )כגון בסליחות(.

19. ויעויין לעיל בציטוט ממוסר אביך פרק א, סעיף ז, שמרן הרב זצ”ל השווה עבודה זו לעבודת התפילה בניגוד 

ללימוד תורה, וכן הוא מפורש לקמן במקור השלישי.

20. הערת המערכת: על כך שדרך תנועת המוסר היתה שינוי לעומת המקובל לפניה וחידוש בדרכי עבודת ה’ 

ולימוד תורה, יעויין גם בדברי הרב נתן קמנצקי שליט”א בחוברת המעין, תמוז תשס”ו, עמ’ 49.

תשובת הכותב: יעויין בספר תנועת המוסר, ח”א, עמ’ 60 “כל תנועה יש בה מן המהפכניות... לא כן היא תנועת 

המוסר. אין בה רעיון חדש, כי אם התאחזות ברעיונות הישנים-נושנים. ברם, אם אין בה משום חידוש - הרי יש 

בה מן ההתחדשות. יש בה משום תחית הערכים הקדומים ושיבה לחיים מקוריים עתיקים, לחיי תורה שלמים 

החיים,  בכל מערכת  מהפיכה  נפשית,  בה מהפכה  יש  הרי   - רעיונית  בה משום מהפכה  אין  אם  ומושלמים. 

מהפיכה בכל דמות דיוקנו של האדם.” רעיון דומה נמצא שם גם בעמ’ 69 ובפרק ג, המתחיל )בעמ’ 80(, במשפט 

הבא: “עצם השיטה של תנועת המוסר, איננה חדשה בישראל”. בהמשך הפרק )עד עמ’ 91( מובאים בהרחבה 

יסודותיה של תנועת המוסר אצל גדולי ישראל שקדמו להקמתה של תנועה זו. 

עוד יעויין בדברי הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, שלא נמנה על אנשי תנועת המוסר: “וזה ענין נפלא 

להורות אותנו שלשבר כח התאוה, יפה להתעורר במאמר אחד או במושכל אחד כמה פעמים, כמו שמתאוה 

אדם לדבר איסור, יאמר בהתלהבות הרבה פעמים מאמר מחריד כמו ‘הקנאה )והתאוה והכבוד( מוציאים )את 

האדם מן העולם’(,... אבל לישר הדעות ולהצדיק המושכלות נגד הטענות בלבו של האדם, על זה יחשוב ויתחכם 

וגו’ והגעתם אל  בטענות ומושכלות שונות...” )משך חכמה, שמות, יב, כא, סוף ד”ה “משכו וקחו לכם צאן 

המשקוף ואל שתי המזוזות”( 
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הגאון רבי ישראל מסלאנט ז”ל ידוע ערך צדקתו ותום דרכו לרבים, בכל זאת השתדל לייסד 

לימודי היראה בעמנו ולא עלתה בידו כראוי, וזה מטעם עיקרי שאין שום דרך נקבע כי אם על 

דרכה האמיתי, הנפשות רואות את האמת אף על פי שאינן יודעות פרטיו, אף על גב דאינהו לא 

חזו מזלייהו חזי )מגילה ג, א(. הצעה שאינה מיוסדת אל עומק האמת אינה מתקבלת על הלב כי 

אם בכפייה, ועל כן רבו המתקוממים לנגדה. הוא ז”ל הרבה לדבר רק על הרחבת רעיוני מוסר, 

ואמר שדרך ההצלה היא רק רגשת הנפש וסערת הרוח, והרבה להרחיב לימודי רעיונות רק ביראת 

זו הדרך שתורת ד’ נוסדה עליה. אמת הדבר כי יראת העונש הוא פתח גדול אל  העונש. ולא 

השלמות בתחילת הישרת האדם, אבל לעשות יסוד מוסד אל הכלל )המון בית ישראל( אי אפשר 

כי אם לדבר אל החכמים להורות הדרך לנבונים שיקנו תחבולות, ועל ידי שיהיו הם שלמים לפי 

ערכם, ישכילו בעצמם איך להישיר ההמון. אין יראת העונש מספקת למי שיד שכלו משגת לרדת 

לעומק שמועות התלמוד, ומכל שכן להשכיל בפלפול וסברא ישרה מדעת עצמו, וכבר הגיע שכלו 

למעלה הגונה, ויש בידו להעלות את לימוד יראת ד’ ביראת הרוממות והאהבה הטהורה עם צירוף 

המידות מצד אהבת השלמות וחשקו בה21, כי הוא גם כן דרך תלוי בסברא ישרה ושכל הגון. 

ההצלה אין אנו מוצאים לא בדברי חז”ל ולא בכתבי הקודש שהיא תלויה כי אם בתלמוד תורה. 

לימוד היראה אי אפשר שיתרחב היטב כפי האמת כי אם על ידי עיון ולימוד פרטי שיעמיקו 

בזה חכמי לב כמו שהרחיבו הדבקים בהלכות, ודווקא במנוחה שלמה ולא בסערת הלב, רק 

יוכל להשתמש בה  לו,  ישוב הדעת. אפשר שמי שימצא בעצמו שסערת הלב דרושה  ידי  על 

לפעמים, אבל לא להגבירה על דעתו ושכלו, כי תערבב השכל, ותסיר מלב העיון האמיתי ואהבת 

הידיעה ושקידת התורה אל האמת...

מקור שלישי: ספר גנזי הראי”ה לשבועות22

... בדברי חכמי המוסר וגדולי ישראל בכלל שכתבו בדברי מוסר והדרכה יש לפעמים שדבריהם 

צריכים הסבר והערה, ולפעמים, והם רחוקות המציאות, גם כן השגה. מובן הדבר שאי אפשר 

לברר ולהעיר ומכל שכן להשיג כי אם בהקדמת קניין הגירסא במקצועות השייכים לזה ואחר כך 

העומק והעיון, אבל הדבר קל מאד לכל מי שירצה באמת ליחד זמן לזה להרים קרן ביראת ד’, 

ויותר מכל מסוגלים לזה חכמי ישראל בארץ הקודש אם רק יקבע סדר ליחד זמן גם כן לחלק 

העיקרי הלזה שבתורה.

ובזאת תביעתי חלוקה מתביעתם של תלמידי הגרי”ס זצ”ל שהם תובעים את חלק ההתרגשות 

חיי  רק כערך תפילה שהיא  טוב, אבל  דבר  הוא  הבא מצד המוסר לפעמים, שאמנם לפעמים 

שעה ושפיכת הנפש. והתולדה היוצא מזה, מפני ששמים עינם רק בהעמקה ההתרגשיית על כן 

21. לעניין זה, יעויין גם בדברי הרמב”ם, הלכות תשובה, פ”י ה”א.

)בזיווג  זצ”ל  הרב  מרן  של  לחמיו  המיועד  מכתב  זהו   .)313-315 עמ’  )ח”ב  באוצרות-הראי”ה  שוב  נדפס   .22

ראשון(, הגאון הרב האדר”ת זצ”ל.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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אינם מרחיבים כל כך ידיעותיהם בבקיאות וחריפות בדרך לימוד ושינון, ומתוך כך הם עומדים 

על מעמד יראת העונש הנמוכה, ואינם מהירים להתרומם ליראת הרוממות ואהבת השם יתברך 

ותורתו בנועם וערבות פנימית שכלית, על כן כרוכה בהרבה פעמים עם הדרכתם מורך לב ועצבות 

ושנאה מכמה  פוגשים התנגדות  ומתוך כך הם  והנפש,  הגוף  כוחות  על  ויתר דברים המעיקים 

צדדים, ולפעמים הוא ממעט גם כן כח השקידה ומהירות הרעיון בהלכה במשא ומתן וסברא, כי 

מניעת השמחה היא עיכוב גדול לכל חמודות.

על כן הנני בעניי מכיר כי דרך זו לא תספיק, כי אם כשתהיה מצורפת בדרך טפלה להדרך 

העיקרי שהוא עסק התורה של מקצוע זה הנעזב, שעל זה הוכיחו גדולי עולם בכל דור. אמנם בכל 

עת שלא היתה החוצפא גוברת כל כך לא היה החסרון מורגש כל כך, וגם באמת כל זמן שהיה 

הקשר בין רב לתלמידים גדול היה הכל נכלל בהשפעת הרב23, כמו שאנו יודעים לדוגמא מתלמידי 

הגר”א ז”ל שהיו ממולאים בכל, רק אחר הפיזור וביטול המרכזיות והגדולה, - - נתדלדלו הכוחות 

- - עד שנשתכח החיוב של שימת לב לחלק האגדות שבתורה שכל ספרי המוסר הם באמת 

מפרשיהם ופוסקיהם, למרות מה שאמרו חז”ל “רצונך לידע את מי שאמר והיה העולם, למוד 

דברי הגדה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומתדבק בדרכיו”24. על כן עלינו 

החובה כעת לקנא למקצוע העיקרי הלזה שהוא יסוד כבוד השם יתברך בעולם, ולהשתדל שיתנו 

חלק בלימוד האגדה והמוסר ואחר כך בענייני יתר חובות הלב כל אחד לפי ערכו ולפי מדרגתו.

מקור רביעי: ספר מאמרי הראי”ה

מאמרי הראי"ה עמ' 120-122, מאמר הערכה על הגר"י סלנטר זצ"ל בשם "קדוש ישראל":

הנני חושב שגם אלה שזכו להכיר את אחד מענקי הקודש, פנים בפנים, יהיה קשה להם מאד 

לצייר את הקווים היסודיים שברוחם הגדול אחרי תקופה הגונה של סילוקם מאתנו, וקל וחומר 

זיכרונותיו של אדיר הקודש גאון העולם הנפלא, פאר  שבעדנו, אשר רק מפי השמועה קלטנו 

החסידות רבנו ישראל סלנטר זצ"ל, אשר זה יובל שנים נמלא, מאז נגנז ארון הקודש25. עבודה 

קשה היא לכתוב גם איזה רישום, אשר יתאים לגדלותו, קדושתו ותפארתו. 

בכל זאת איני מוצא את עצמי פטור מלהביע מעט, מקווי הזוהר, אשר חדרו אל לבי מאז, 

מכל אשר הקשבתי ממקורות נאמנים שונים, על אודות החזיון הגדול הזה, אשר נראה לעיני דור 

שלפנינו, בחיי איש המופת הפלאי הזה, שהוא ראוי להתנוסס לנס דורים, להתבשם מבשמי נשמתו 

העליונה ורוחו הכביר הקדוש והטהור. והנה למרות שבמעמקי נפשו היה אחד מהאוצרות הגנוזים, 

לרבים,  להתוודע  עמל שלא  העליון  המוסרי  כוחו  ובכל  לכת,  הצנע  להיות  היתה  וכל שאיפתו 

23. בעבר, היה יותר קשר אישי בין רב לתלמיד ובדורות האחרונים נתמעט הדבר מפני שלומדים בישיבות ואף 

לומדים ממספר תלמידי חכמים ולאו דווקא מרב אחד.

24. ספרי דברים, פיסקא מט.

25. הגרי”ס נלב”ע בכ”ה שבט תרמ”ג.
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ולהעלים את גדולת תורתו ועומק חכמתו, וקל וחומר את חסידותו, קדושתו וטהרתו, הנה למרות 

כל אלה, לא היתה שום אפשרות שאור נערב ונפלא כזה לא יתפרץ מתוך מעמקיו, וכל ישראל 

ובייחוד גדולי הדור ואנשי הסגולה, ידעו נאמנה כי איש אלקים קדוש גאון הדור ופלאו חי בתוכם. 

גאוניות עליונה מתגלה לעתים, פעם בכשרון השכלי, ופעם בכשרון הרצוני. על פי רוב כל 

הגאונים מרעישי העולם בחידושיהם הנפלאים, ברק הכשרון השכלי הוא המתגלה בהם להפליא, 

כל אלה הקדושים הצדיקים והחסידים העליונים, שעומדים למופת בהדרת קודשם הנם אדירי 

הכישרון הרצוני, אשר נתקדש ונתעלה אצלם במידה נפלאה. אור עולם זה, זכה לשני הכתרים 

באורח פלא. גאון כישרונו השכלי הרעיש לבבות גאוני הזמן, אין קצה לתכונת חריפותו ובקיאותו, 

למרות מה שבעצמו, מטעמים ידועים לו, לא העלה על הכתב כמעט שום דבר מתגליותיו הנפלאות 

במכמני התורה. המעט מן המעט ממה שנמצא בכתובים ממנו, הוא על פי רוב רשמים נשמעים, 

כפי שנרשמו, כפי מדתו של כח הקיבול אשר להשומע הרושם, בכל זאת לא נמחק כלל זיכרון 

ההתפעלות אשר מלאה את חדרי הלב של גדולי גאוני הדור, מעוצם הגאונות הנפלאה של חילוקיו 

נשתקפו  אדירה  גאונות  של  הסגולות  שכל  לקחו,  שומעי  בקהל  לעתים  נשאם  אשר  ופלפוליו, 

מהם במידה נוראה; עומק השכל, בקיאות נפלאה ומדויקת, חריפות עצומה וישרות מכוונה, וכל 

ושוב כמראה  היו מתחדשות במהירות פלאית בכל עת הדרוש, רצוא  היצירות הנפלאות הללו 

הבזק26. 

הגאונות  וכל  הזה  הנפלא  השכלי  הכשרון  אוצרות  כל  הזה,  האדיר  הרוחני  הרכוש  כל  אך 

הנפלאה. כל החריפות והבקיאות המדהימה כל לב, היתה כולה מקודשת לשמים, כולה היתה 

עומדת הכן לעבודת השם יתברך בקדושה ובטהרה, עבודה תמה ושלמה לעשות רצון קונו בכל 

לב ונפש. הכשרון הרצוני, אשר היה מתאים בכל הליכות חייו עם הכשרון השכלי ומחובר עמו 

באחדות נפלאה בחיי קדוש ישראל זה, והעבודה עצמה בכל מלואיה בכל מעמקיה והרחבותיה 

היתה הנר המאיר את שבילי חייו, זכה וזיכה את הרבים במלא המובן של אומר הקדוש הזה. הוא 

האיש הגדול אשר לבו היה תמיד ער לאהבת השם יתברך ויראתו לאהבת ישראל עד תמצית 

הנפש, אור התורה היה מאיר ומבהיק לפניו, אוצר של יראת שמים שיש לו להקב”ה בבית גנזיו, 

היה תמיד מחשיף לפניו מטמוני מסתרים והמון מחשבות, ושאיפות קדושות לאין תכלית; יראת 

הדקים  ושריגיהן  ענפיהן  בכל  המידות,  והקדושה, טהרת  עבודתו התמה  ואהבתו  יתברך  השם 

עם  הזאת,  והקדושה  הגדולה  בנשמה  התאחדו  נפלאה,  ובטהרה  בקדושה  הדקים,  מן  והדקים 

עד  חודרת  וביראה  נורא  ברטט  במרכזה.  תמיד  וערה  חיה  שהיתה  החברותי  להצדק  השאיפה 

תהום הנפש היה מדבר ומוכיח על החטאות שבין אדם לחברו, ובצער נורא היה מצטער על אשר 

מהן ישנן כאלה שבני אדם בכלל, וביניהם נמצאים לצערנו גם אלה שהם הנם מהנזהרים במידה 

26. הגרי”ס היה ידוע כגאון עצום בתורה, וכנ”ל גם תלמידו המובהק הגר”י בלזר זצ”ל. כמובן שעל ידי זה היתה 

להם גם יכולת השפעה בענייני דעות ומוסר. בדרך אגב נציין שגם אצל מרן הרב זצ”ל בזכות גדלותו בש”ס 

ופוסקים דבריו בענייני דעות והשקפה התקבלו כיוצאים מפי גדול בתורה, ולא רק הוגה דעות ופילוסוף.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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ידועה מעבירות שבין אדם למקום, שדשין בהן בעקביהן27 מפני חוסר ההכרה במידתה הטהורה 

של יראת שמים. 

לכל  הנפש,  לתחלואי  הכללית,  הרטיה  את  להמציא  היתה  כולם  חייו  את  שהקיף  הרעיון 

הסוגים, לההמון הפשוט לפי ערכו, לאנשי המעלה, גדולי התורה, היראה והחכמה לפי ערכם. הוא 

התבונן כמה עמוקה היא מחלה של הסחת הדעת מהביקורת העצמית, מה שאנשים הנם טרודים, 

או בחיי יום יום החומריים, או בהטרדות השכליות שלהם, ואין משים על לב למצוא את עצמו28 

בסערת החיים, ומתוך כך הולכת היראה הטהורה ומתרחקת מתוך הלבבות. ומכח זה כל המידות 

וכל המעשים הולכים ומתקלקלים, והדור הולך ומתדלדל, וסכנה צפויה לעמדת התורה והיהדות 

האמתית ח”ו. אמת הדבר, שגם הקדמונים והאחרונים מחכמי המוסר עמדו על זה, וביותר בירר 

הדבר בטוב טעם החסיד רבנו משה חיים לוצטו זצ”ל בספרו “מסילת ישרים”29, שמפני כך היה 

באמת כפי המפורסם, חביב מאד הספר, בייחוד, על רבנו הגאון ר’ ישראל ז”ל30. ובכל זאת מצא 

הוא ז”ל ברוחו הגדול שיש עוד מה להוסיף בהטעמה, שלחכמת המוסר והיראה הדרושה מאד 

לפי המצב של הדור. וכיון שהכיר את החשיבות הגדולה שבהוספה שהוסיף שוב קבע בה מסמרות 

ומסר את נפשו עליה, והמשיך לתוכה את כל מעינות גאונותו ועמקי מחשבותיו התרומיות, ותוכן 

ההוספה היה מה שמצא שעם כל היתרון הנמצא בהשימוש של הלימוד בתורת המוסר, ובביקורת 

בנפש  להיקבע  צריך  הדבר  עוד  הנפש”,  “חשבון  בשם  כרגיל  שנתבטאה  האדם,  של  העצמית 

האדם, בתור קניין נפשי, ולצורך הקניין הנפשי צריכה לבוא התמדה רבה של חזרת הלימודים 

המוסריים והתלהבות נפשית מעמיקה ומלהיבה, ולשם כך מוכרחים לקבוע שעות ובתים מיוחדים 

שהלמוד בסגנון זה יהיה נרכש בו לרבים. כמו כל חידוש, מובן, שרבים התנגדו גם לחידוש זה31, 

27. ראה רש”י תחילת פרשת עקב.

28. כלומר, את עצמיותו הנפשית. מרן הרב הרבה לכתוב על ענין זה של הנאמנות לעצמיות הנפשית, ראה 

לדוגמא באורות הקודש ח”ג עמ’ קמ ועולת ראיה ח”ב עמ’ רמה.

29. ראה שם בהקדמת הספר.

30. הגרי”ס היה אומר, שכל ספרי המוסר מוכיחים לירא את ה’, וספר מסילת ישרים מורה את הדרך איך לירא 

282(. גם אצל רבו הרב זונדל מסלאנט היתה חיבה ועיסוק מיוחדים בספר  את ה’ )תנועת המוסר, ח”א עמ’ 

מסילת ישרים לרמח”ל, ראה שם עמ’ 124. מסתבר שהלכו בזאת בעקבות רבינו הגר”ח מוולוז’ין שאמר לתלמידו 

רבי יוסף זונדל מסלנט: “כל ספרי המוסר טוב ללמוד, אבל בייחוד ספר מסילת ישרים יהיה מנהלך )=מדריכך, 

בעבודת ה’(” )כך מובא בספר רבי יוסף זונדל מסלנט )מהדורת תשנ”ג(, עמ’ כט, שכך הובא בספר אור ישראל 

בשם הגה”צ נפתלי אמסטרדם, זצ”ל, תלמיד הגרי”ס(.

“ומה שהרבה מתנגדים  )אגרות הראי”ה, תקכב(.  ודיבות עם”  גדולי ישראל שנמלטו מתלונות  “ומי בכל   .31

נמצאים אין זה הוכחה לנצחון, כי על כל דעה נכונה גם כן ימצאו מתנגדים, ואנחנו יודעים התנגדות שהיתה על 

הרמב”ם ז”ל וכיוצא בזה. גם לפעמים סוברים הרבה יראים וצדיקים גם כן על שיטה חדשה שהיא רעה יותר 

ממה שהיא לפי האמת, ומחלוקת החסידים יוכיח, שהרבה היו סבורים שמגמתם תהיה להרס הדת, ומ”מ אחר כך 

נהפכה לטובה לדעת רבים” )גנזי הראי”ה, בהשגות על חוברת “אור לישרים” שהתקיפה את התנועה הציונית(. 
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אבל הוא ז”ל בגאונו הנורא ובקדושת צדקתו עמד כחומה, להוציא אל הפועל את אדיר חפצו זה, 

ואורו לא נכבה מישראל ופעולותיו הגדולות הולכות הן ונושאות פרי. 

המוסר  תורת  עם  שיחד  לעיל,  שנקדנו  מה  הוא,  לדעת  בייחוד,  עתה,  צריך  שהדור  ומה 

התעמקותה ולהבת אשה, נשא את לבו, להבליט ברבים את הצדק החברותי, את החומר המיוחד 

על  מבלעדם.  המידות  ולטהרת  שמים  ליראת  יסוד  שאין  לחברו,  אדם  שבין  וחובות  שבמצוות 

לידי התגברותה של מדת  מביאה  יראת השם, שהיא  עומק החשבון של  המיוחדת של  המידה 

הצדק החברותי וביסוסו בעולם אשר עמד עליה בכל תוקף קדושתו, מעידים הם ספורים רבים 

ונאמנים ממקורים שונים בכל הליכות חייו, רבי הקדושה והטהרה, אשר ראוי שיתחבר על זה 

ספר גדול ומקיף, ולזכר עולם יהיה צדיק32. ומתוך ששאיפתו הקדושה והנאצלת להגשמת רעיונו 

שיטה  של  בצורה  לפנינו  מתגלה  היא  וחודרת,  עמוקה  גאונית  הכרה  על  מיוסדת  היתה  הגדול 

ונוקבת עד תהומה של  נפש שירית ההולכת  מוסרית מקיפה, שגם משאת  פילוסופית אלוקית 

הנשמה האנושית קבועה בה.

אור  של  המיוחדה  שיטתו  מתוך  הזמנים,  במשך  ונובעים,  שונים  פלגים  הולכים  כך  ומתוך 

ישראל זה. וכולם, כל המטפלים ומחזיקים באחד מן החלקים של הופעת אורו הגדול, מכוונים 

וזורם  את לבם לתל התלפיות, למקור חיי הקדושה והאצילות המוסרית שהתחיל להיות הולך 

כנחל נובע מתוך רוחו הגדול והקדוש של רבנו הגדול, רבי ישראל סלנטר ז”ל, שאנו מוצאים את 

עצמנו, גם כעת, אחר היובל של גניזות אורו הקדוש בגנזי מרומים, עומדים ברעדה נוכח הזוהר 

העליון שנאצל מנשמתו הגדולה, להאיר על ידו את אופק חיינו, להעלות בו את אבוקת היראה 

השלמה, לישר בעולמנו את המסילה של הצדק האמיתי, אשר שורשיו מוכרחים תמיד להיות 

יונקים מהלשד החיוני של יראת ה’ טהורה העומדת לעד33. 

 ויהי רצון שבמהרה בימינו יהיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה, להאיר את כל המחשכים, 

ולחמם את כל הלבבות המקוררים. ויקוים בנו דבר ד’: “צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את 

הארץ אשר ד’ אלוקיך נותן לך”. 

מאמר זה התפרסם בשנת תרצ”ג, בחוברת זכרון מיוחדת במלאת יובל שנים לפטירת הגר”י 

“על דבר הרוגנים בענין ה”אורות” אין לשים לב, ככה הוא הדרך של אנשים הרגילים שלא לעיין בהלכות דעות, 

שמתרגזים נגד כל ביאור והארה שנראה להם כחדשה, אף על פי שבאמת יסוד הדברים עתיקים הם וממקור 

הקודש הם יוצאים, וגדולים וטובים ממני בכמה דורות נצטערו בצער זה” )אגרות הראי”ה ח”ד א-מט(.

32. מקצת מהמעשים הנפלאים הביאם בספר תנועת המוסר ח”א במשך 30 עמודים, בפרק לא “חסיד במילי 

דנזיקין” ופרק לב “חסיד במילי דחסד”.

33. ראה גם בחזון איש )אמונה ובטחון, תחילת פרק ג( על נקודה זו, שהצדק חייב להיות מוכרע לפי אמת 

התורה, אחרת האדם יכול לרחם על האכזרים ולהתאכזר על הרחמנים.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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לפועלו  לגרי”ס,  זצ”ל  הרב  מרן  מאוד של  הרבה  ברורה את הערכתו  בצורה  ומבטא  סלנטר34, 

ולתנועת המוסר. 

ג. הקשרים בין הראי”ה זצ”ל לראשי תנועת המוסר ואישיה

בפרק זה תבוא סקירה על הקשרים האישיים בין האישים, בחלקם הקשרים הם רק מעשיים 

ובחלקם הם קשורים ל"תנועת המוסר". חלקם מתארים קשר בין החיים, וחלקם יחס בין החיים 

למתים הצדיקים שבמיתתם נקראו חיים. הסקירה סודרה על פי סדר הדורות, ולכל מעשה הובא 

מקורו הנאמן, בצידו או בהערה.

כמובן, שיש כאן אוסף רק ממה שנכתב, נדפס והתפרסם, וברור שיש כאן רק רשמים מעטים 

מקשרים יותר נרחבים ועמוקים.

מעיקרי  אחד  שהרי  המוסר,  בעלי  של  ומלשונם  מדבריהם  ללמוד  יש  שבמיוחד  נעיר,  עוד 

רבי  שכשלדוגמא,  ברור,  בלשון.  ודקדוק  האמת  מידת  על  גדולה  לשמירה  חינוך  היה  שיטתם 

ירוחם זצ"ל ממיר, כתב על מרן הרב זצ"ל "כליל המעלות והטוהר", אי אפשר לחשוב שכתב זאת 

לתפארת המליצה או, ח"ו, לחנופה. 

1. רבי ישראל סלנטר זצ"ל 

)תק"ע-תרמ"ג(, מיסד "תנועת המוסר".

ראה במאמר שכתב עליו מרן הרב זצ"ל )נדפס לעיל מתוך מאמרי הראי"ה(, מתוך יחס הערכה 

גדול מאד כלפיו, על גודל מעשיו ופעולתו החשובה. למאמר הזה שנדפס לראשונה בחוברת שערי 

ציון )כסלו-שבט תרצ"ג( הקדים הרב זצ"ל את המשפטים החשובים האלו35:

ופאר-גאוני- אדיר-החסידות,  בענקים,  הגדול  האדם  של  גדולתו  אודות  שנכתוב  מה  כל 

ישראל בדור הגדול שעבר, אין בו אפילו לתת מושג וחלק נחשב, מתפארת קדושתו וגדולתו 

ז"ל. וחובה קדושה היא להעמיק חקר בכבודו של גאון עולם, אשר השיב את עטרת היראה 

האמיתית בגבול ישראל, באותה התקופה אשר התחילו פרצים מצדדים שונים להתגלות בחומת 

אש-דת.

טרם נחקרו עוד מעמקי-התהומות אשר נחשפו במרחבי רוחו הגדול. אבל אם יעלה בידינו 

לעשות איזו התחלה זעירה, להאיר את אופקינו הכהים, על ידי גילויים של איזה קוים שבאור-

34. “שערי ציון” כסלו-שבט תרצ”ג.

35. המכתב נדפס שוב בספר שיחות-הראי”ה, עמ’ פו-פז, ובספר תנועת המוסר, ח”א עמ’ 287 - 288, אך לא 

נדפס במאמרי הראי”ה.
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היקרות הזה, אשר עבר כעמוד-אש במחנה ישראל - גם זאת נחשב למפעל רב-ערך".

ישראל  רבי  הגאון  מפטירת  השמועה  לו  כשהגיעה  סמרגון,  בעיר  הראי"ה  של  למודו  בעת 

סלנטר זצ"ל, נהג עליו דין אבילות בישיבה על הקרקע כדין תלמיד לרב, למרות שלא הכירו ולא 

והגרי”מ  זצ"ל36  הרצי"ה  מסרו  )כך  ורוחו  רבות מדרכו  שהושפע  בגלל שהרגיש  מעודו,  ראהו 

חרל”פ זצ”ל37(.

במכתב לסופר אז”ר, נדפס בספר “מועדי הראיה” עמוד נ, מעיר לו הראי”ה על ספרו:

הייתי מאד מרוצה, אם יזדמן הדבר, שיוכל כבודו להעריך את אישיותו הגדולה של הגאון 

יותר בהיר, כי במקום שכבודו מזכיר אותו )בספרו "הפטרה"(  רבי ישראל סלנטר ז”ל באופן 

הצורה היא יותר מדאי מטושטשת. ובכלל הנטיה של לימוד המוסר ראויה להערכה יותר מובהקת.

בספרו "מוסר אביך" פרק ג סעיף ה כתב הראי"ה: "לעניות דעתי נראה שיש איסור מכשול 

לפני עיור גם במידות. אף על פי ששמעתי משמיה דגברא רבה שאין במידות משום לפני עיור, 

לא אדע טעמו של דבר וכו'", וראה שם שלדעתו רק אם "איכא למיתלי בהיתרא" אין איסור.

ידוע שאותו "גברא רבה" הוא הגר"י סלנטר זצ"ל, ראה בספר "תנועת המוסר" חלק א עמוד 

281 וחלק ב עמוד 191 שמסרו חידוש זה בשמו38.

2. רבי יצחק בלזר זצ”ל 

הכולל  ראש  הדור.  וצדיקי  ומגאוני  סלנטר,  הגר"י  של  המובהק  )תלמידו  )תקצ"ז-תרצ"ז( 

בקובנה, רבה של פטרבורג שברוסיה, ובסוף ימיו בארץ ישראל. מחבר הספר "פרי יצחק" בהלכה, 

וכן ספר "אור ישראל" שבו סיכם את עיקרי תורת רבו הגרי"ס( לעומת הגרי"ס, הרי שאת תלמידו 

זה כן זכה מרן הרב זצ"ל להכיר אישית.

36. בחוברתו “לשלושה באלול” ח”ב, פסקה ג, וכן בספר “תנועת המוסר” ח”ב, עמ’ 20 בשמו. 

37. שיחות הראי”ה, עמ’ פה, בשמו.

38. ראה שם שכך שמע הגרא”ז מלצר זצ”ל מהגר”י בלזר זצ”ל בשם רבו הגרי”ס זצ”ל, וכן בספר “בדרך עץ 

החיים”, תולדותיו ופועלו של הגרא”ז מלצר זצ”ל, כתבו מעשה זה, עיי”ש. אם כן מסתבר שמרן הרב זצ”ל שמע 

זאת ישירות מהגרא”ז זצ”ל, שהיה ביניהם קשר וקירבה גדולה, ראה בחוברת “אז נדברו יראי ה’” שבס”ד הוצאנו 

לאור. שם הנידון היה לגבי כיבוד ת”ח, למרות שבכך יתכן ויגיע לידי גאוה. בענין זה, שמעתי בזמנו מהגרז”נ 

גולדברג שליט”א שזאת היתה הוכחתו של הגרי”ס לחידושו, שהרי התורה ציותה לקום מפני ת”ח ולכבדם, ולא 

חששה לכך שאולי נמצאת מכשילם בגאוה. ראה גם בשו”ת תורה לשמה )של הג”ר יוסף חיים זצ”ל, בעל ה”בן 

איש חי”( סי’ שע שסובר שאין לפנ”ע במידות, והוכיח זאת מרש”י בקידושין לב. וע”ע במהרש”א בעירובין יח, 

ב בטעם שאין אומרים בפניו של אדם אלא רק מקצת שבחו ולא כולו. וע”ע בספר אורחות צדיקים שער י”ד 

לגבי לפנ”ע בקנאה.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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לכבודו  שעשו  פרידה  לכינוס  זצ"ל  בלזר  הר"י  הגיע  ישראל,  לארץ  זצ"ל  הראי"ה  כשעלה 

)שבחי הראי"ה עמוד עד בשם הרצי"ה זצ"ל( 

היו ביניהם קשרי מכתבים בעניין לימוד המוסר, והרצי"ה זצ"ל הצטער שלא הצליח להשיג 

אגרות אלו )ראה בהקדמה לאגרות הראי"ה(.

כשהר"י בלזר זצ"ל עלה לארץ ישראל בשנת תרס"ד והגיע לחוף, יצא לקראתו הראי"ה זצ"ל 

)ששימש אז כרבה של יפו והמושבות( לקבל פניו באהבה ובכבוד רב )תנועת המוסר, ב, עמוד 

206(. לצורך קבלת פניו זו, לכבודה של תורה, דחה הראי"ה את זמן סיורו במושבות למען השגחה 

תורנית שם לזמן אחר. וכך כתב במכתב: "יפו ז' תמוז תרס"ד... הנני כעת מוטרד מפני שחשבתי 

כבודו...”  מפני  עיכבתני  שי’  הגריצ”ב40  ביאת  דנא, אמנם  על הקולוניות39 תחילת שבוע  לנסוע 

)שו”ת אורח משפט, עמוד רנד(.

בלכת הראי”ה לבקר את הגאון רבי יצחק בלאזר זצ”ל בבית החולים “שערי ציון”, מהלך רב 

בדרך חול מסובכת, הציעו לו לנסוע בעגלה, ולא רצה, באומרו: כדי לבקר חולה את רבי יצ’ל 

רוצה אני ללכת ברגל41 )הרצי”ה זצ”ל, בחוברת “לשלושה באלול” כרך ב עמוד יב, בשם הרב”צ 

ידלר זצ”ל(. 

כשנפטר רבי יצחק זצ”ל )י”א באב תרס”ז(, נתברר שהוא ציוה בפירוש שלא יספידו אותו, 

בכדי שלא ישמיעו דברים בשבחו. אולם הראי”ה הורה לנהוג כפסק-ההלכה של הגאון בעל “נודע 

ביהודה”42 ביחס לגאון בעל “פני יהושע”, שאף על פי שציוה שלא להספידו, הואיל והוא “רבן של 

כל בני הגולה” - כבוד תורתו מחייב הספד43. ואמר הרב: “קשה להכריע לפעמים מי הוא גדול 

הדור בהלכה, אולם ביראת שמים ודאי שרבי יצ’לי היה הגדול בדורנו!" )הגרי"מ חרל"פ זצ"ל. 

בספרים שיחות הראי"ה עמוד צה, ותנועת המוסר, ב, עמוד 209, ששני המחברים שמעו ממנו(.

3. רבי נתן-צבי פינקל זצ”ל, “הסבא מסלבודקה”

)תרט - תרפז( מגדולי "תנועת המוסר". יסד את ישיבת "סלבודקה", ונודע כמחנך דגול. בסוף 

39. =המושבות.

40. =הגאון ר’ יצחק בלאזר.

זה ביקור חולים. וכתב הגר”א  ילכו-  יח, כ(,  ילכו בה” )שמות  41. ראה ב”מ ל, ב “והודעת להם את הדרך 

באדרת אליהו )דברים, פרק א, פס’ יב(שחז”ל דרשו כך מפני שבכל המצוות אין מצוה בהליכה, אבל בביקור 

חולים ההליכה בעצמה היא המצוה. וראה מש”כ לבאר זאת מרן הגר”א כהנא-שפירא שליט”א בהקדמה למנחת 

אברהם ח”ב, על פי דברי המהר”ל בספרו נתיבות עולם, נתיב העבודה פ”ה.

42. מובא בשו”ת של תלמידו “תשובה מאהבה” סי’ קעד.

43. וראה בשו”ת דעת כהן סי’ קצו שמרן הרב זצ”ל הורה כך גם לגבי הספד הגר”ש סלנט זצ”ל, רבה של 

ירושלים.
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ימיו עלה לארץ ישראל יחד עם קבוצה מישיבתו, והקימו את ישיבת "חברון", שתחילתה בעיר 

חברון ואחר הפרעות בתרפ"ט עברה לירושלים. 

הגר"י הוטנר זצ"ל מסר, שפעם דיבר איתו הסבא מסלבודקה זצ"ל על הראי"ה, ואמר לו: 

"הוא אמנם לא למד בישיבה של מוסר, אבל הוא הצורה44 של מוסר!" )שיחות הראי"ה עמוד צג, 

בשדה הראי"ה עמוד 427(.

באגרות-לראי"ה, איגרת ר"ב, נדפסה איגרת שכתב ה"סבא מסלבוקה" לרב זצ"ל בענין בקשת 

עזרה לשני רבנים, וכך כתב: 

כבוד ועונג רוחני וגשמי להו"כ הגאון הגדול, המפורסם בקצוי ארץ בגאון תורתו, חכמתו 

וצדקתו, ובנועם מידותיו העמוקות והנשגבות באור התורה, אוהב עם ישראל במסירות נפש 

כו', כקש"ת מרנא הגרא"י הכהן שליט"א אב"ד ור"מ דירושלים עיה"ק....

 וע"ז באתי עה"ח כגודל גאון ערכו הרם, העבד ללמודי ד' וחושבי שמו.

 נתן צבי פינקל

מסר הגר"י הוטנר זצ"ל, מתלמידי ה"סבא":

כמובן, ידע הסבא על הקשר המיוחד שלי עם הרב. ופעם אחרי נסיעה לירושלים, שאל אותי 

ה"סבא" הלא ודאי היית אצל הרב, ובכן מה ראית? עניתי לתומי: דברנו בלימוד כרגיל, נשאנו 

ונתנו בהלכה, ולא עמדתי על משהו מיוחד.

נזף בי ה"סבא" ואמר: איפה העיניים. כשהולכים אל אדם גדול צריכות העיניים להיות פקוחות, 

לראות כל פרט ולשים לב לכל דיבור.

הסבא לא הרפה ממני וביקש ממני למסור לו בדיוק תיאור מלא ממה שהיה מרגע בואי אל 

הרב עד צאתי. במה היה הרב עסוק בבואי אליו, כיצד קיבל פני וכו'.

התחלתי אפוא לשחזר את פרטי הביקור, ותוך כדי סיפור כבר צצו והתחילו להתבלט דקויות 

שונות בהנהגתו של הרב שמתחילה לא שמתי לב להן. הנהן ה"סבא" כל פעם, כשהוא נועץ בי 

מבט מייסר: "נו, נו". כלומר הנה אתה נוכח לדעת שהיה מה לראות, שהיה מה ללמוד. הרי על 

כגון דא - סיים ה"סבא" - אמר רבי שמעון בר יוחאי "גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה" 

)ברכות ז, ב(.

נזכר הר"י שבבואו אצל הרב היתה השעה קרובה כבר לאחת עשרה, ועל שולחנו של הרב 

עמדה כוס החלב, שהרבנית הביאה לו אחרי התפילה, והוא עדיין לא נגע בה.

באותה שעה ישב וחיכה בחוץ פקיד בריטי גבוה שנקבע לו ביקור. אולם לפני זה קדם ונכנס 

44. כלומר, ההתגלמות והתוצאה.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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אל הרב תלמיד חכם זקן כבד שמיעה, ושאל את הרב כמה שאלות. אולם הואיל ואוזניו לא קלטו 

את כל תשובת הרב, חזר ושאל, והרב היה צריך לחזור על דבריו לאט לאט, עד שתפס הזקן את 

תשובות הרב כהלכה. מצב זה גרם שזמן ביקורו של הפקיד הבריטי נדחה, וכמובן הביע מורת 

רוחו.

השמש נכנס באמצע שיחת הרב עם הזקן ולחש לרב מה שלחש, אולם הרב השיב לו: כבוד 

התורה, כבוד התורה. התערבות השמש ותגובת הרב חזרה פעם שניה, עד שסוף סוף קם הזקן 

ונפרד מהרב, ורק אז קיבל הרב את פניו של הפקיד הבריטי.

כשגמר ר' יצחק את סיפורו, התרגש ה"סבא" מכל האמור על הנהגתו של הרב, ו"נזף" ברבי 

יצחק על שאמר בתחילה שלא ראה משהו לא רגיל: "אם את כל זה לא ראית, אז מה כבר נקרא 

לראות?!"45.

)"שבחי  “חסיד העולם"  וכינהו בתואר  זצ”ל הספידו הראי”ה,  כשנפטר הסבא מסלבודקה 

הראיה" עמוד ר, על פי הגר"י הוטנר זצ"ל(.

4. רבי ירוחם ליבוביץ זצ”ל

)תרל"ד-תרצ"ו( משגיח ישיבת מיר. מתלמידי "הסבא" מקלם, ומגדולי בעלי המוסר והמחשבה 

בדורו.

שני מכתבים ממנו נדפסו ב"אגרות לראי"ה" ולהלן פתיחתן:

איגרת שכג:

ב"ה, יום כ"ג לחודש שבט תרצ"ד

והטוהר,  כליל המעלות  צו”ח הדור,  סו”ע  קצוי תבל,  בכל  הגאון המפורסם  הרב  לכבוד 

רשכבה”ג ומרי דארעא דישראל, אדמו”ר הגאון א"י הכהן קוק שליט"א.

אחדשה"ט באהבה והוקרה כיאות!... 

המצפה לראות בנחמת ציון, מוקירו ודו"ש.

ברגשי כבוד

ירוחם ליבוביץ

45. מובא בספר “בשדה הראי”ה” בשם הרצי”ה קוק זצ”ל והג”ר רפאל קוק זצ”ל רבה של טבריה, ששמעו 

שניהם מעשה זה מהגר”י הוטנר זצ”ל.
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איגרת שמב:

ב"ה יום י"ז לחודש חשון תרצ"ה

שלום רב להו"כ הגאון הגדול, נר ישראל אור עולם וכו' וכו' כקש"ת מהרא"י קוק נ"י ויזרח 

לעולם באורו ותורתו.

אחדשכת"ה באהבה וכבוד רב.

ימחול לי כ"ג שאטריחהו בדברים מעטים... 

והנני המשתחווה לפניו באהבה וברוב הדרת הכבוד.

ירוחם ליבוביץ

באיגרת לרצי"ה זצ"ל, שנדפסה באיגרות לראי"ה, נספחות, 29, הקדים רבי ירוחם שורות אלו:

כש"ת  ה"ה  ומאורו,  ישראל  אור  בנש"ק  וכו'  הגאון  הרב  ידי"נ  הו"כ  ה',  בשם  הבא  ברוך 

מהרצי"ה קוק נ"י ויזרח לעולמי עד.

כשהספידו את הראי"ה זצ"ל במיר, ניגש רבי ירוחם לספדן ואמר לו: "תאמר ותדגיש, שכל 

מעשיו היו לשם שמים!" )חוברת "לכבודה של תורה", רבי משה אלחרר, תשמ"ח, עמודים 31, 

86-7, בשם הרמ"צ נריה זצ"ל(.

סיפר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, שכשבא אל ר' ירוחם זצ"ל לקבל 

ברכת פרידה, לפני עלותו ארצה לישיבת מרכז הרב, אמר לו המשגיח הנערץ: "תגיד בשמי לגאון 

הרב קוק שיחיה, שאני מקנא בעולם הבא שלו, בזכות מה שהוא עושה למען התורה!" )ליקוטי 

הראי"ה חלק ג עמוד 135, ובספר גאון בתורה ובמידות, עמודים 17 - 1846(.

5. הג”ר יחזקאל סרנא זצ”ל 

ראש ישיבת "חברון", ומבעלי המוסר בדורו. כתב "עיונים" לספר מסילת ישרים, וספר "דליות 

יחזקאל" בענייני מוסר ומחשבה. בינו לרצי"ה זצ"ל היתה ידידות גדולה47.

46. יעויין שם שהגרש”י זצ”ל, למד בישיבת מיר חצי שנה, עד שקבל את האישור לעלות לארץ. שם ציטטו 

מתוך ראיון שנערך עם הגרש”י, זצ”ל, הנמצא בארכיון בית הרב: “כי קנאה גדולה הוא מקנא בו על פעולתו 

למען רבני רוסיה”.

47. ראה ב”גדול שימושה” עמ’ מו. הגר”י הגיע גם לטקס הנחת אבן הפינה לישיבת “מרכז הרב”, ראה בספר 

“רבינו” עמ’ 74.

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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ראש ישיבת חברון, הרב יחזקאל סרנא ז”ל, אמר פעם:

בוא וראה עד היכן הגיעה מידת אהבת ישראל אצל הרב קוק זצ”ל. הלא כשקרה האסון 

הגדול של רציחת בני הישיבה בפרעות הדמים בחברון, הייתי כבר אחד מראשי הישיבה, ואף 

הכרתי יפה את הבחורים. והנה כשהגיעה אלי הידיעה המרה, הייתי ממש המום, הלב התכווץ 

מצער והכאב היה גדול מנשוא, ועם זאת לא התעלפתי.

ואילו הרב קוק זצ"ל כששמע על מה שקרה בחברון, התעלף ונפל על הארץ48. משמע שהכאב 

שלו היה יותר עמוק, שהזיעזוע אצלו היה יותר גדול49. 

)ליקוטי הראי”ה חלק ב עמוד 41, על פי הרב עוזי קלכהים זצ”ל ששמע זאת מהג”ר בצלאל 

ז’ולטי זצ”ל רבה של ירושלים, שכך אמר לו הגר”י סרנא זצ”ל(.

סח הרב יהושע סלומון שליט”א:

מו”ר ראש ישיבת חברון, הגר”י סרנא ז”ל, היה ממעריציו הגדולים של הרב, והפליג לא 

פעם בשבחו כגאון וכצדיק. פעם ציין במיוחד את מידת רצונו של הרב להשפיע ולקרב ליהדות-

אמת, וסיפר את הסיפור דלקמן:

הלכתי פעם עם איזו משאלה אל הרב, וכשעליתי במדרגות הבית, ראיתי שני אנשים בעלי-

כשהתקרבתי  הרב.  מבית  יוצאים  הדתי(  לציבור  שייכים  הם  שאין  העידה  )שתלבושתם  צורה 

אליהם והסתכלתי בהם מקרוב, הבחנתי בפניהם איזו התרגשות.

כשנכנסתי אחר כך לחדרו של הרב, עוד לפני שפתחתי בדברים, פנה אלי הרב ואמר: הלא 

שני  אצלי  היו  עכשיו.  שקרה  מה  לו  ולספר  להקדים  ברצוני  אולם  ענין,  באיזה  כב'  בא  ודאי 

אתם  ונכנסתי  ההזדמנות  את  ניצלתי  אולם  נושא.  באיזה  אתי  ודנו  מהאוניברסיטה  פרופסורים 

אצלם  שעוררתי  ההרגשה  לי  היתה  ובסיומם  והתארכו  נמשכו  הדברים  אמונה.  בענייני  בשיחה 

הרהורי-תשובה וקירבתי אותם לאורחא דמהימנותא.

)ליקוטי הראי"ה חלק א עמוד 110, חלק ג עמוד 218(

48. “הצדיק הירושלמי” ר’ אריה לוין זצ”ל העיד זאת, שהוא היה ליד הרב זצ”ל כששמע את השמועה הנוראה, 

והתעלף מרוב צער, ראה במאמרו שבספר הזכרון “לחי רואי” לע”נ הבחור אב”י רענן-קוק זצ”ל, נכדו של מרן 

הרב זצ”ל.

וישוב  ויתקן מידותיו  כי אם כשיקדש את דרכיו  “אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור   .49

בתשובה שלמה. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב היא עצמה גם כן שכר מצוה, שזוכים לזה רק זכי הנפש 

תמימי דרך ההולכים בתורת ה’” )אורות התשובה פי”ג ד(.
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6. חכמים אחרים שבתנועת המוסר

רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל )תקצ"ב-תרע"ו( תלמידו המובהק של הר"י סלנטר זצ"ל. מובא 

באגרות הראי"ה איגרת קעה מכתב הראי"ה אליו. 

 166-170 ג עמודים  זצ"ל, "הסבא מנובהרדוק". ראה ליקוטי ראי"ה חלק  יוסף הורוביץ  רבי 

שהרב חתם עם שאר רבני דורו על קריאה לתמיכה בישיבות נובהרדוק.

וראה גם מועדי הראי"ה )עמוד ריח(, ליקוטי הראי"ה )חלק ב,417( ובשדה הראי"ה )עמוד 

239( שהרב הוזמן ובא לחנוכת ישיבת "בית יוסף" )נובהרדוק( בבני ברק.

וראה גם באגרות לראי"ה )שעה( מכתב הגר"ש וינטרוב זצ"ל, מראשי הישיבות של נובהרדוק, 

אל הרב.

באיגרות  ראה  קלם.  ומתלמידי  ועוד,  ראדין  קוברין,  ישיבת  משגיח  זצ"ל,  נענדיק  יוסף  רבי 

לראי"ה איגרת רפג מכתבו אל הרב.

ומגדולי התורה בדור. ראה מכתביו אל הראי"ה  זצ"ל הי"ד, מחניכי קלם  רבי אהרן בקשט 

באגרות לראי"ה איגרת רעב ובליקוטי הראי"ה חלק א עמוד 341.

רבי לייב חסמן זצ"ל, משגיח ישיבות שטוצין וחברון50:

בהלויתו של הראי”ה זצ”ל, הרב חסמן נשא את עיניו והניף את אצבעו לעומת האופק של 

ים של כחמישים אלף המלווים, ואמר: “רואים אתם את כל הראשים שבאופק? הראש שאנחנו 

עומדים לקבור שקול כנגד כולם ביחד!”

)“מורי האומה”, הרב ישראל שורין, חלק ו עמוד 66, מפי גיסו הרב יהודה צוויק ששמע מהרב 

חסמן משפט זה. הספר אינו תחת ידי, וחכ”א העתיק לי משם. הרמ”צ נריה זצ”ל הביא עדות זו 

בספרו ליקוטי הראי”ה חלק א עמוד 51 בשם הגר”ב ז’ולטי זצ”ל(. 

ג. סיכום - מרן הרב זצ”ל ותנועת המוסר

איש  היותו  מלבד  והאמונה  המחשבה  איש  שהיה  זצ"ל,  קוק  הראי"ה  מרן  העיוני,  במישור 

ההלכה, העריך מאוד את רעיונה של "תנועת המוסר" ואישיה, שאף הם קראו לעיסוק בחלק 

50. בספר “קול חוצב” על הר”ש שבדרון זצ”ל )תשנ”ט( עמ’ 417-418 מסופר על רבי ליב )“שהכיר את הרב קוק 

בחו”ל, את מוחו הגדול ואת ליבו הענק”, “לא מצא דופי באישיותו של הרב קוק”( שנפגש עם הרי”ח זוננפלד 

זצ”ל והיה לו עימו מעין וויכוח לגבי מחלוקתו של הרי”ח על הראי”ה. שם בספר נטען שכנראה הר”ל השתכנע 

מהרי”ח, וצע”ג. 

יחס הראי”ה קוק לתנועת המוסר 
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האגדה והמוסר של התורה51. אמנם היו שינויי השקפות מסוימים, בעיקר בדגש העיקרי על הרגש 

מול השכל52. 

במישור האישי, היתה בהחלט ידידות והוקרה בין הראי”ה זצ”ל ובין גדולי בעלי המוסר.

והדריך  רחוקים  זצ”ל שקירב  הרב  הדבר שמרן  ופשוט  מובן   - אליהם  זצ”ל  הראי”ה  מצד 

לאהבתם, כל שכן שקיים בעצמו “חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך” )תהילים(.

הבנה  ויותר  מחשבה  עומק  ממנו  ודורש  לאדם  שנותן  המוסר  לימוד  המוסר,  אישי  מצד 

והתבוננות בענייני אגדה ומחשבה, הוא זה שגרם להם להבין יותר טוב מאחרים את דרכו של הרב 

זצ”ל, ולראות צדקות האיש וקודש דרכו, גם אם יתכן שהם סברו אחרת ממנו בנושאים מסויימים.

בנוסף, נראה שלימוד המוסר ויראת השמים נתן להם כח ואומץ לא להתפעל מאנשים ורבנים 

שדנו את הרב לכף חובה )בגלל קוצר ושטחיות דעתם(, אלא לנהוג אחרי אמיתת הבנתם. 

)לעיון נוסף והרחבה ראה: שמונה קבצים קובץ ד פיסקה נח וקובץ ז פיסקה קלא, אגרות 

הראי”ה ח”א עמ’ ס, הקדמת ספר עין איה )ברכות ח”א, תשנ”ה( עמ’ יח ועמ’ כב-כג, ספר כוכבי 

אור לרב פילבר עמ’ 245, ספר פולמוס המוסר עמ’ 144-148.

51. כמובן שיש חילוק בתוכן ובסגנון בין ספרי מוסר כגון שערי תשובה ומסילת ישרים לבין ספרי מחשבה כגון 

מורה נבוכים וכוזרי. הראי”ה עודד ללימוד ספר מסילת ישרים, וגם אצל חלק מאישי תנועת המוסר היה עיסוק 

בתחום המחשבי, כגון ספרי המהר”ל מפראג ושאר ספרי הרמח”ל )לדוגמא בולטת: הגרא”א דסלר זצ”ל, משגיח 

ישיבת פונוביז’ ומח”ס “מכתב מאליהו” ד’ חלקים(. 

הערת ידידי ר’ רועי הכהן זק: יש להעיר שזה כבר בדור אחרי מרן הרב זצ”ל, ואינני חושב שבדורות של מרן 

הרב זצ”ל התעסקו בתורת המהר”ל או בשאר ספרי הרמח”ל. גם בדור הזה בישיבות המוסר אינני בטוח בנדון.

תשובת הכותב: בספר “תורת ר”י מסלנט” כתב בעמ’ 52 בשם הגרש”ז מקלם: “אמר לי הגרי”ס קודם נסיעתי, 

שטוב לעיין בספרי מהר”ל מפראג”. יתכן שמקורו מכת”י של הגרש”ז שקבלם המחבר מהגרא”א דסלר זצ”ל, 

ראה שם בהקדמת נכד המחבר. כעין זה כתב גם בספר “תנועת המוסר” ח”ב עמ’ 30, שעל פי הוראת רבי ישראל 

עסק הגרש”ז בספרי המהר”ל. מסתבר שיש בכך דוגמא ולא יוצא דופן. 

לגבי דורנו, הרי בכלל מעטות מאד הישיבות שיכולות להקרא “ישיבות המוסר”, שהרי ברוב הישיבות יש רק 

סדרי מוסר קצרים. ואכן ב”ישיבות המוסר” יש לימוד וועדים )אסיפות בענייני מוסר( גם בספרי הכוזרי, הרמח”ל 

וולבה  והגר”ש  זצ”ל  זצ”ל, הגר”י הוטנר  והדרכותיהם של הגרא”א דסלר  והמהר”ל, הרבה בעקבות ספריהם 

זצ”ל. )משפט זה נכתב אחר בדיקה אצל ידידי מנוער הרב שמואל ברגר שליט”א, מאברכי ישיבת מיר ומתלמידי 

הרב וולבה זצ”ל(. כדרך אגב נציין שהגר”י הוטנר זצ”ל אמר שמרן הראי”ה הוא זה שפתח לפניו את מהר”ל 

מפראג, ראה בספר בשדה הראי”ה עמ’ 189 ו 432. 

52. הערת המערכת: יצויין, כי “כשהגיע הספר ‘מוסר אביך’, לידי ראש ישיבת חברון, הגר”י סרנא זצ”ל, התרשם 

מאוד מעומק הדברים בחכמת-היראה, והניתוחים הדקים של תכונות האדם וכו’, ואמר: - ‘סוף סוף קבלנו מהרב 

גם ספר-מוסר מצוין, ברוח בתי-המדרש של תנועת המוסר!’ ...” )לשון רבינו הגרמ”צ נריה זצ”ל בספרו שיחות 

הראי”ה עמ’ צב-צג(.

ד. מרן הגרי”מ חרל”פ זצ”ל ותנועת המוסר

בספרו מי מרום חלק ה, נימוקי מקראות, מופיעים הרבה רעיונות על דרך בעלי המוסר.

מתוך הספר ברכת מרום, ספר ליקוט ההסכמות שכתב הגרי"מ זצ"ל, מכתב ד:

ערב חג הסוכות לשנת "ויהי בישורון מלך" )תרפ"ט(, עיה"ק ירושלם תובב"א. 

אושר עולמים וגמר חתימה טובה לכבוד הרבנים הגאונים הצדיקים ר' אייזיק שער שליט"א 

ור' אברהם גרודזינסקי שליט"א. 

אחד"ש תורתם בכל הכבוד הראוי להם. הנני ממלא בזה את חובתי להודות לכם על ארבעה 

החוברות אור הצפון שהואלתם לכבדני. נוראים המה השיחות הקדושות והנפלאות של מרן סבא 

קדישא )רבי נתן צבי פינקל מסלבודקה( זצוק"ל, אשר במשך הימים שזרח אורו בארץ קדשנו, 

זכיתי גם אנכי הצעיר להתבסם קצת מאורו הגדול, ואשר כולם מביעים אומר שמי שלא הגיע 

למדריגה שתהיה התורה נתונה לו במתנה "וממתנה נחליאל", אי אפשר לו לעמוד על כל ההלכות 

הגדולות אשר דלה לנו ממקור הקודש חז"ל הגדושים, אוצרות אשר מתחילה לא היינו רואים 

אותם ועתה הם מתנוצצים וזוהרים באותיות בולטות ומבהיקות. ונתקיים בו מקרא שכתוב "מה 

אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי", שמתוך האהבה המופלגת לתורה מצא בה מה לשוחח ממנה 

כל היום, ועל כל המאורעות של היום.

ובקשתי שגם להבא יזכרוני לכבדני בכל מה שיוציאו מאמריו ומשיחותיו, ואהיה לכם אסיר 

תודה מעומק לב ונפש.

הצעיר המצפה לישועת ד', יליד ציון    

יעקב משה חרל"פ  

לאנשים המקשיבים בקולי הייתי אומר, שמלבד לימוד המוסר 

ההתפעלי, ישתדלו גם לעבור על ספר מסילת ישרים כולו במשך 

עשרת ימי התשובה, ולהשיג בו בקיאות מחוורה, להשיג מושג 

בו  הנמצאת  ההתעוררות  מלבד  כי  וענינו,  הספר  פרקי  כל  על 

הנהו מלא על כל גדותיו בפסוקי תנ"ך ואגדות חז"ל, והוראות 

מעשיות בחיי האדם השלם 

)דברי הגרי"מ בספר מועדי הראי"ה עמוד נא(
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עם הנצח מול עם הרצח 

ליקוטים מתורתו של הראי”ה קוק, על הנאציזם, הגזענות ושנאת ישראל:

ליקט וערך: הרב עמיחי כנרתי

ראשי פרקים:

הקדמה

מבוא

צביעותה של התרבות האירופית

השנאה הגרמנית ליהודים

הלאומיות הגויית מול לאומיות עם ישראל

הגזענות הנאצית

מול המדרגה העליונה של עם ישראל

קריאה לעלות לא”י – גם כהצלה מהגלות
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הקדמה

בחרדת קודש הננו עומדים בפתח החוברת על יחס מרן הראי”ה קוק זצ”ל לענינים שקשורים 

שבתות  שהן  בשבתות  גם  הרחמים”  “אב  תפילת  את  אומר  היה  זצ”ל  הרצי”ה  רבינו  לשואה. 

מיוחדות, שנהוג לא לומר בהן “אב הרחמים”, וטעמו עימו, כדברי הרב רמר זצ”ל )חוברת ‘גדול 

שימושה’, במבוא(:

“... אמר לנו )הרצי”ה(, לא פעם ולא פעמיים: “תראו, את ‘אב הרחמים’ תיקנו אחרי גזרות 

אחרי  לשואה;  אותם  להשוות  אפשר  אי  אבל  ישראל,  לעם  קשות  צרות  היו  אלו  ות”ט1.  ת”ח 

השואה אני אומר בכל שבת ‘אב הרחמים’. אם זה רצוי לכם – תאמרו כמוני, אם אין זה רצוי לכם 

– אל תאמרו. אני – אומר”. אי אפשר לשמוח, להאמין ולהכיר בגודל המפעל שאנחנו נמצאים בו 

אם לא זוכרים את ששת מליוני גופותינו. ואנחנו אומרים, ומזכירים את הדברים יום אחד בשנה 

ואולי יומיים בשנה, ולפעמים הולכים ל’בית התפוצות’ כדי לקבל איזה רושם מסויים של הדברים. 

ולפעמים אנחנו לומדים, ולפעמים אנחנו קוראים. אבל מי ששייך ברמ”ח איבריו ושס”ה גידיו 

לאומה כולה, אינו יכול שלא לזכור ושלא לחיות לאור הזיכרון הזה של אותה עקידה שהיתה לנו 

בדרך הביתה לארץ-ישראל, ושלא לחיות מתוך הרגשת השליחות ‘בשם כל ישראל’, בשם כל 

הדורות, ובאחריתם ובעקבותם בשם הדור הנורא הזה, הדור הגדול בעל הנפש הענקית הזאת, 

.”
2
דור השואה האיומה באירופה

. אע”פ 
3
הסיבה לכתיבת קובץ זה הינה הצער על החסרון של “המורה לדור” בשואה האיומה

מ”מ  טעמה,  נתגלה  למשה  שרק  אדומה  פרה  כמו  מלפני”,  היא  “גזירה  בחינת  היא  שהשואה 

מציאות של איש האמונה, המתבונן בנתיבות החיים ע”פ אורה של תורה, הריהי מחזקת את הדור 

לעמוד בנסיונות. 

1. צ”ל “גזירות תתנ”ו”, דהיינו מסע הצלב הראשון בשנת ד”א תתנ”ו, בו טבחו הגויים בקהילות מגנצא וורמייזא 

ועוד קהילות חשובות בגרמניה ]הערת ידידי הרב זק שליט”א[.

2. וכעין זה ראה ברמ”א סי’ רפ”ד סע’ ז’ שבימים שבין פסח לשבועות, שאז היתה תקופת גזירות ושמד על 

ישראל, אומרים “אב הרחמים” אפילו בשבת שמברכים החודש. והוא ע”פ מנהגי מהרי”ל עמ’ קנ”ב ומנהגי ר’ 

אייזיק טירנא עמ’ כ”ו ועמ’ ס”ו.

3. ראה ברכות מ”ג, א שרב אדא בר אהבה קרע קריעה נוספת על פטירת רבו, כשנוכח לדעת ש”נח נפשיה 

דרב, וברכת מזונא לא גמרינן!”. והיינו, שהרגיש עד כמה חסרון רבו קשה לחייו שלו, וממילא צריך קריעה נוספת 

כביכול על עצמו. 

עם הנצח מול עם הרצח / הקדמה
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לאלו שבכל סוגיה ובכל נושא, אמוני ומעשי, כללי ופרטי, מודרכים על ידי תורתו הענקית של 

מרן הרב זצ”ל, יהיה הדבר לתועלת אם נצליח ללקט מתורתו מעט דברים שקשורים בקשר זה או 

אחר לשואה. ואפילו אם באמת יהיו רק ‘פירורים’ לאסוף, אם הם נלקטו מ’שולחן גבוה’ הרי הם 

.
4
מחיים את תלמידי הרב, שחביבה להם כל ידיעה מתורתו, מעשיו, הנהגתו ומחשבותיו

משנותיו  אגרות-הראי”ה  נדפסו  לא  עדיין  הרב  לצערנו  זו.  חוברת  בכמות  גדולה  לא  אכן, 

. ומ”מ מרגיש הכותב שאיסוף 
5
נוסף לענייננו האחרונות של הרב, ומסתבר שנמצא בהם חומר 

וסיכום מה שכן נמצא מועיל לו, ו”מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לאחריני”6. 

ההעתקות מכתבי הרב נעשו ברובן מתוך תוכנת “כתבי הרב קוק ותלמידיו” – בהוצאת הרב 

דב גולדשטיין ודרור שילה. ההדגשות במובאות נעשו בחוברת זו ולא במקור. תודתי לרב נריה 

גוטל שליט”א על הערותיו החשובות. המאמר  רואה אור לקראת ‘יום הקדיש הכללי’ לקרבנות 

יום  “אותו   :
7
הראשית הרבנות  ע”פ  השואה  לזכר  שנועד  הוא  זה  יום  בטבת.  עשירי  השואה, 

שהתחיל המצור על ירושלים, שסובב את תחילת הגלות הראשונה, נקבע ליום שבו נזכיר גם את 

השואה, סוף הגלות האחרונה” )הרב אונטרמן זצ”ל(. 

4. “רב חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא. אמר: כל מאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה 

דרב - יהיבנא ליה ניהליה. אמר לו רבא בר מחסיא, הכי אמר רב: הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו. שנאמר 

לדעת כי אני ה’ מקדשכם. יהבה ניהליה. אמר: חביבין עלך שמעתתא דרב כולי האי? - אמר ליה: אין. - אמר 

ליה, היינו דאמר רב: מילתא אלבישייהו יקירא. אמר ליה: אמר רב הכי? בתרייתא עדיפא לי מקמייתא! ואי הוה 

נקיטנא אחריתי - יהיבנא לך! )שבת י, ב(. 

5. בספר “כרוזי ראי”ה” )ערך יוחנן ישמח ז”ל, בהוצאת המשפחה, ירושלים תש”ס( כרוז קי”ז נדפסה אגרת הרב 

מחודש סיון תרצ”ג ל’ועד העזרה ליהודי גרמניא’ בה הוא מעודדם ב”פעולה הגדולה לשם אחינו יהודי גרמניא 

שנחשך עולמם ע”י שואת רשעים פתאומית כמעט” )“שואת רשעים” ע”פ משלי ג, כה. ו”חכם עדיף מנביא, 

בבחירת המילה “שואה”(, ועם זה הוא מזרזם שלא לשכוח את יהודי רוסיה הנתונים גם הם בצרה. וכן הוא גם 

בספר ‘מאמרי הראי”ה’ במאמר “שלמות הצלה” )עמ’ 260-261(, ובאגרתו משנת תרצ”ג לקונגרס הציוני בפראג 

שנדפסה ב”כרוזי הראי”ה” כרוז קי”ח.

6. לא הובאו בחוברת זו מדברי רבינו הרצי”ה קוק זצ”ל, הואיל וכמובן פרטי התיחסותו לשואה רבים מדברי 

אביו, ומצריכים עבודת איסוף נפרדת.

7. ולא כ”ז בניסן, “יום השואה” שקבעה מדינת ישראל, שלא נקבע ע”פ סמכות תורנית, והוא בעייתי מבחינה 

הלכתית בגלל קביעתו בחודש ניסן )ראה בשו”ע וברמ”א סי’ תכ”ט סע’ ב’(, וכן מבחינה השקפתית בהיותו 

מדגיש בעיקר את גבורת הקרב של מרד גטו וורשה, דבר שעלול לשים בצל את גבורת שאר היהודים שנהרגו. 

יכולים  אנחנו  אין  השואה,  זכר  עם  בו  מתייחדים  ישראל  ורבבות  במדינה  זה  יום  נקבע  שכבר  אחר  אמנם 

‘להתעלם’ ממנו. ]יש להעיר למה שכתב בספר “השואה” לרבנים יואל שוורץ ויצחק גולדשטיין שליט”א, הוצאת 

ישיבת “דבר ירושלים” תשמ”ז )עמ’ 285(, שהרבנות הראשית קבעה את עשירי בטבת רק כ’יום הקדיש הכללי’, 

דהיינו יום שבו יאמרו “קדיש” כל אלה שאין ידוע יום מותם של קרוביהם שנהרגו בשואה, אך לא כיום זיכרון[.
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ומקודש לע”נ סבי ר’ יוסף פיינטוך ז”ל, ולעילוי נשמת סבתי מרת חיה שיינדל )שרה( ע”ה 

הורי אמי היקרה מרת פרידה שולמית  י’ אלול תש”ע(,  )נלב”ע השנה לאחר תשעים שנותיה, 

ע”ה. שניהם “שרידי חרב” מטרנסילבניה וניצולי השואה, וב”ה זכו להקים בארץ הקודש משפחה 

לתפארת.

יהי רצון שיכלו צרותינו, ועם ישראל כלביא יקום וכארי יתנשא על כל צורריו הרשעים!

עמיחי כנרתי

עשירי בטבת תש”ע 

איתמר שבשומרון 

עם הנצח מול עם הרצח / הקדמה
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מבוא

 .
8
מרן הראי”ה זצ”ל נלב”ע בג’ אלול תרצ”ה, כחמש שנים לפני תחילתה הממשית של השואה

“מפני הרעה נאסף הצדיק” )ישעיה נ”ז, א’(, לטובתו כדי שלא יראה ברעה )ב”ק ס’, א’ ורש”י(. 

, לא היה יכול 
9
ודאי שליבו של הרב, שהיה מיוחד באהבת האומה ובקשר החי ל”כלל ישראל”

.
10
לעמוד בצער על האובדן הנורא

מאידך גיסא, עלייתו של הצורר ימ”ש לשלטון על גרמניה היתה כבר בשנת תרצ”ג בחודש 

שבט. אז הוכרז חרם כלכלי על היהודים והם סולקו מעמדות ומשרות ציבוריות. 

אם כן, מרן הרב ראה את התפרצות השנאה הגרמנית ליהודים, אם כי כמובן לא ניתן היה 

לשער להיכן הדברים יגיעו. נביא כאן מעט התייחסויות שלו לכך.

בעיקר נעסוק בהשקפתו של מרן הרב על התרבות האירופאית, ובדבריו על אופיו של העם 

הגרמני. דברים אלו היו חידוש, בתקופה שבה אירופה )בעיקר מערבה, שבראשה היתה גרמניה( 

התהדרה רבות ב’תרבותה’ זו.

כמו כן נברר ע”פ משנת הרב סוגיות שונות, כמו היחס ל”לאומיות”, היחס לגזענות, ועוד. 

* * *

8. ואפילו לפני “חוקי נירנברג” הראשונים, שהיו באמצע אלול שנת תרצ”ה, והיו עליית מדריגה קשה ביחס 

ליהודים.

9. כידוע וכנמצא בכל כתביו, וראה גם במכתבו של מרן הגרי”מ חרל”פ זצ”ל שנדפסה בקובץ “מאבני המקום” 

)ישיבת בית אל, קובץ י”א(, “איגרת להארת דמותו של מרן הראי”ה קוק זצ”ל”.

10. והרי כשהגיע לרב השמועה על הטבח בחברון בשנת תרפ”ט התעלף מיד מרוב צער, כעדותו של הרב אריה 

לוין זצ”ל )בהספדו על הרב, “תפארת ישראל”, נדפס בשערי ציון סיון-אלול תרצ”ו(. וע”ע “לשלושה באלול” 

ח”א סי’ צ”ח, “משנת הנזיר” עמ’ צ”ג ו”ליקוטי הראי”ה” ח”ב עמ’ 41.
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    צביעותה של התרבות האירופית

ומראה  גבוהה  קומה  האירופית:  התרבות  של  צביעותה  על  הרב  מדבר  הבאות  בפיסקאות 

מפואר, ולמעשה קלקול פנימי11.

רוממות המוסר האנושי בשפתם, אבל מוסר מעוות, שיכול להעדיף צער בעלי חיים על פני 

טובת האדם. תרבות זו רק קלקלה את הגויים, בזה שכבשה ולחצה את הטבע המקולקל, ונצבר 

במלחמת  שקרה  כשם  החוצה,  מתפרץ  כשלבסוף  מרובה  שסכנתו  פנימי,  רוע  הרבה  בקירבם 

העולם הראשונה )עליה כתב הרב בפיסקה לקמן(, וכשם שבדיוק קרה נורא יותר במלחמת העולם 

.
12
השניה ובשואה האיומה

, ואין כוונת הרב לבטל את חשיבות 
13
כמובן, יש דברים בתרבות האירופית שחשובים מאד

“יפיותו של יפת” שיכול לשכון באהלי שם )ראה מגילה ט, ב(, ואין כאן המקום להרחיב בזה. אלא 

11. בבחינת “פושטת טלפיה ואומרת טהורה אני”, ראה היטב במדרש בראשית-רבה )סה, א( על מלכות אדום. 

ובספר מאמרי-הראיה )עמ’ 150( כתב על התרבות היוונית: “הרוח היווני, המתהדר ביפיפיותו החיצונה שתחתיה 

שוכנת כיעור וטומאה”. יש בהחלט מקבילות בין התרבות המערבית העכשווית לבין אדום )נצרות( ולתרבות יוון.  

12. על כל נושא זה ראה באריכות בספר “השואה” לרבנים יואל שוורץ ויצחק גולדשטיין שליט”א, פרק ה, 

“משבר הערכים האנושים” )עמ’ 136-179(. ונציין גם לדברים הבאים: “... משימת הרצח הוטלה על אנשי הס.ס,  

גרמנים רגילים, שנבחרו בקפידה. הם לא היו נערים קלי דעת ולא השתייכו לעולם התחתון. מי שנודע כסאדיסט 

צמא דם- נפסל לשירות. בפיקוד הס.ס היו אנשי תרבות וחובבי מוזיקה. רבים היו בעל תואר אקדמי, עורכי 

דין, כלכלנים, פקידים ושחקנים. גרמנים, שעשו מה שעשו מתוך נאמנות לפיהרר. הם יצאו לאיזורי הכיבוש כדי 

למלא בדייקנות את פקודת הרצח. רבים גילו יוזמה משלהם וחיפשו במסירות יהודים במרתפים ובעליות הגג, 

שמא מסתתר שם עוד ילד” )“עמוד האש”, מהדורה שניה תשמ”ב, עמ’ 321(.

13. מתוך קטנות אמונה נדמה, שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, להילחם נגד הרעות המתרגשות 

בעולם, לרכוש להם מדע, גבורה, יופי, סדר, שכל אלה הינם דברים היוצאים מחוץ לתוכן האלוהי שבעולם. 

ומתוך כך עין צרה צופה מתוך כמה אנשים, שלפי דעתם עומדים הם על הבסיס האלהי, על כל התקדמות 

זה טעות  כל  ובעמים. אבל  בישראל  עולמית. שונאים את התרבות, את המדעים, את התחבולות המדיניות, 

גדולה היא, וחסרון אמונה. הדיעה הטהורה רואה היא את ההופעה האלהית בכל תיקון חיים, יחידי וציבורי, 

רוחני וגשמי. היא מודדת את הענינים רק במידת התועלת שהם מביאים, או הקלקול שהם מקלקלים, ובמידה 

זו לעולם לא תהיה תנועה חייבת כולה, כשהיא עוסקת לברוא איזה דבר, בין גשמי בין רוחני. יוכל הדבר שיהיו 

בה מגרעות, אבל בכללותה, הכל הוא מכלל היצירה האלהית ההולכת ופועלת. לא תוהו בראה לשבת יצרה. 

)ערפילי טוהר עמ’ ס”ז-ס”ח(. 

מי שחושב בעניני האלהות בטהרתם איננו יכול לשנוא ולבזות שום יצירה ושום כשרון שבעולם, כאשר בכל 

מתגלה הפועל האלהי ברומו ותעצומותיו... ונמצא שהשנאה והבוז היא לא באה על מה שיש באמת בתנועה 

ובתרבות איזה שתהיה, אלא על מה שלא יש בה, דהיינו על מה שלא השלימה את חק הבנתה והשלמת חייה עד 

כדי התקשרותה ברגש ובמדע עם המהלך העליון והחודר של התוכן היסודי של המחשבה הרוממה, של האלהות 

המוחלטה, בגאון עמדתה. )‘אורות הקודש’ ח”ג עמ’ שכז(.

עם הנצח מול עם הרצח 



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 524

שעם כל זה כאמור חסרונה רב בכך שאינה מיועדת ושואפת לשינוי פנימי ביחיד ובפרט, אלא 

 .
14
מסתפקת ביופי ובסדרים החיצוניים

... התרבות האירופית, שלפחות במה שנוגע למוסר ולטהרת המידות פשטה את הרגל, על 

דעת כל המבקרים העמוקים שאינם מתפחדים ממראה וגובה קומתה.

]“מאמרי הראי”ה” עמ’ 190[

♦ ♦ ♦

...שלא ללכת שבוי אחרי הדולגים על ההרים של תנועת צער בעלי חיים, שרובם כמדומה 

יש במעמקי רוחם טינה גנוזה של שנאת הבריות, וכל המידות המסתעפות ומכורכות עמה. ודי 

לנו ההוכחה של תפיסת המקום אשר לתנועה זו במחנה האפל של שונאי ישראל המעמיקים 

.
15
ברשעתם

]“אגרות הראי”ה” ח”ג סי’ תתב[. 

♦ ♦ ♦

לאירופא  גדולים  או  קטנים  תלמידים  מלהיות  עליונה  יותר  הרבה  היא  תחייתנו  “תקוות 

הקולטורית, שאושרה מוטל בספק גדול”. 

]“אגרות הראי”ה”, ח”ב, איגרת תקעא[

♦ ♦ ♦

14. לכן גם מודגש מאד בתרבות זו הדברים שנובעים מ”כח המדמה”, כמו ספרות, שירה, אמנות והצגות, הרבה 

יותר מאשר “הכח השכלי”. עובדה זו גורמת לפחות מוסריות של העולם: “ְּכִפי ִסּלּוקֹו ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל ְורּוַח ַהָחְכָמה ֵּכן 

ֻחְצָּפא ִיְסֵּגי ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח, ִיְרֵאי ֵחְטא ִיָּמֲאסּו ְוָהֱאֶמת ְּתֵהא ֶנֱעֶדֶרת ּוְפֵני ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב. אֹוָתּה ָהֲעִדינּות 

ַהְּפִניִמית, ַהָּבָאה ֵמרּוַח-ַהָחְכָמה, הֹוֶלֶכת ּוְנמֹוָגה. ַהְּׁשִאיָפה ְלרּוָחִנּיּות ַוֲאִצילּות, ִלְדֵבקּות ֱאֹלִהית, ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְלזְך 

ַהּמּוָסר, ְּברּום ָטֳהָרתֹו, ְלִצּיּוֵרי ַהֻּמְׂשָּכלֹות ִמַּצד ַעְצָמם ְוִנְצִחּיּוָתם-- ַנֲעֵׂשית ָחזֹון ָיָקר!” )“אורות”, ישראל ותחייתו 

י”ז(. 

15. וכ”כ הרב בספרו עין אי”ה )ברכות א פרק ב סע’ טז(: “והננו רואים בעינינו, כי בכל מקום שהקשיחו בני אדם 

רחמים מאיזה מפלגה של אנשים בתור בני אדם, יתעוררו גם לרחם על בעלי חיים ולא עליהם”. וכ”כ במאמרו 

על הסנהדרין )“אוצרות הראי”ה” כרך ב מאמר ל”ז(: “הזיה טפילה היא להקדים הרחמים המרובים על בעלי 

חיים בלא עת, בעת אשר דמי אדם ניגרים כמים עבור חפץ עממי. בעין בוז נביט על “חברת צער בעלי חיים” 

של המתחסדים האנטישמיים, החומלים על כלב וחזיר כואב, בעת שישימו למרמס חוצות עם שלם, ומקשיחים 

רחמם מאנשים ברואים בצלם אלוקים”. ]וכל זה נכתב לפני השואה, שבה הרשעים ימ”ש רצחו מליונים רבים של 

בני אדם, בעינויים קשים ומרים, ומאידך בצביעותם הגנו על בעלי חיים וצערם )ראה בספר “השואה” לרב יואל 

שוורץ שליט”א, עמ’ 141(. ולדוגמא, בגרמניה הנאצית קבעו חוק שהשחיטה היהודית אסורה אם לא היה הימום 

הבהמה לפני כן, מטעם צער הבהמה עפ”ל, וכבר דנו בסוגיה הלכתית זו במספר שותי”ם[.
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, ֶׁשָּׁשְלָטה ַהְרֵּבה ַעל ָהַעִּמים, ֵהִעיָקה ַעל ִלָּבם, 
16
ַהְּכִביָׁשה ַהּמּוָסִרית ֶׁשַעל-ִּפי ַהַּתְרּבּות ַהחֹלֹוִנית

 .
17
ְוַהְרֵּבה ִמּדֹות ָרעֹות, ֳחָלִיים ְוִקְצפֹונֹות, ִנְצְּברּו ְּבַמֲעַמֵּקי ִנְׁשמֹוֵתיֶהם

ְוֵהם יֹוְצִאים ֵמַחְרֻצּבֹוֵתיֶהם ַעל-ְיֵדי ַהִּמְלָחמֹות ַרּבֹות-ַהָּדִמים ּוְגדֹולֹות-ָהַאְכְזִרּיּות, ַהְּנאֹוָתה יֹוֵתר 

ְלִטְבָעם ַהִּבְלִּתי-ְמֻזָּקק ֲעַדִין ָּכֵעת. ]“אורות”, אורות-המלחמה סע’ ה[

♦ ♦ ♦

אחרי מלחמת העולם הראשונה כתב הרב, שבמלחמה זו נוכחנו לדעת עד כמה התרבות שבה 

חונכו האומות ועליה היתה תפארתם אינה אלא שקר ותרמית:

ִנְכַּתם ָעוֹון ׁשֹוְפֵכי ַהָּדִמים, ַמְלֵכי ֲאָדָמה ַהֵּזִדים ְוָכל ַמְרִּגיֵזי ֶאֶרץ. ֹלא ְיֻכַּפר ָלָאֶרץ ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך 

ָּבּה ִּכי-ִאם ְּבַדם ׁשְפכֹו, ְוַהַּכָּפָרה ֻמְכַרַחת ָלבֹוא: ִּבּטּול ְּכָלִלי ְלָכל ְמכֹונֹות ַהַּתְרּבּות ֶׁשל ַעְכָׁשו, ִעם 

ְּבִצְלְצֵלי  ַהִּמְתַהֶּלֶלת  ַהַּתְרּבּות,  ָּכל  ַהִּצְפעֹוִני.  ְוַאְרָסן  ָהָרָעה  ֻזֲהָמָתן  ָּכל  ְוַתְרִמיָתן, ִעם  ִׁשְקָרן  ָּכל 

ְׁשָקִרים, ֻמְכַרַחת ְלִהָּכֵחד ִמן ָהעֹוָלם, ְוַתְחֶּתיָה ָּתקּום ַמְלכּות ֶעְליֹוִנין ַקִּדיִׁשין. 

... ָהֶאֶרג  ָהרּוָחִני ְוַהַּמֲעִׂשי, ֲאֶׁשר ְּבִצְביֹונֹו ַההֹוִוי ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעצר, ִעם ָּכל ִּתְפֶאֶרת ָחְכָמתֹו, 

ְּבַעד ֶׁשֶפְך ָּדִמים ַרִּבים ּוְבַעד ֻחְרָּבנֹו ֶׁשל עֹוָלם ְּבצּוָרה ֲאֻיָּמה ָּכזאת, ֲהֵרי הּוא מֹוִכיַח ַעל ַעְצמֹו, 

ֶׁשהּוא ָּפסּול ֵמִעָּקרֹו, “זרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם ָּתעּו ִמֶּבֶטן ּדְבֵרי ָכָזב”, ֵמֵראִׁשית ְיסֹודֹו, ְוָכל ַמֲהָלכֹו ֻּכּלֹו 

ֵאינֹו ִּכי-ִאם ֲעַצת ֶׁשֶקר ְוִנְכֵלי-ְרָׁשִעים ְמֻסָּבִכים, ֶׁשֵהם ְקׁשּוִרים ִעם ַהְּנִטּיֹות ַהַּנְפִׁשּיֹות ְוַהּגּוָפִנּיֹות 

ֲאֶׁשר ִנְתַעְּצמּו ָּבַאְדִריָכִלּיּות ֶׁשל ִּבְנַין ַהְּלֻאִּמים ֶׁשל ְזַמֵּננּו, ְׁשֵכֵחי ד’ ְּבִכְליֹוָתם ְונֹוְׂשִאים ֶאת ְׁשמֹו ַעל 

ְׂשָפָתם, ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם. ]“אורות”, אורות-המלחמה סע’ ח’[

♦ ♦ ♦

16. שע”פ מחשבות של חול, ולא ע”פ הקודש.

זה כ’אילוף’  נימוסים ודרך ארץ מעשי, הרי  זו מדברת על דברים חיצוניים, כמו  והיינו, שבגלל שתרבות   .17

החתול  עם  זצ”ל  אייבשיץ  יונתן  רבי  של  המעשה  ]וידוע  כמקודם.  מושחת  נשאר  הנשמתי  והטבע  בעלמא, 

אל  מדבר  היהודי  הקודש  מוסר  לעומתו  אילוף[.  בעקבות  משתנה  אינו  חיים  שבעל  לגויים  להוכיח  והעכבר, 

הנשמה, ומכוון להיטיב את הרצון הפנימי. וראה ב”אורות הקודש” כרך ג’, ‘מוסר הקודש’ עמ’ ב, על הבדל זה 

בין המוסר של חול ש”איננו עמוק, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה”, לעומת “המוסר האלהי” שמשפיע על הנשמה, 

ועיי”ש גם בעמ’ י. ]וע”ע בספר “דרכי מוסר” לרב יעקב ניימן זצ”ל )ר”י ‘אור ישראל’ פ”ת( עמ’ רפ ששמע 

מהגה”צ ר’ ירוחם ליבוביץ זצ”ל שאמר, “למה קוראים חז”ל אפילו לספר בן סירא ספרים חיצוניים, כי תורתנו 

הקדושה מגיעה לפנימיות הנפש, לתוך נשמת ישראל, אבל כל הספרים שלא מגיעים לפנימיות הנפש נשארו 

חיצוניים. הם לא נכנסים בנשמת ישראל, הם לא מתקנים את הנפש, הם לא מקרבים לקב”ה”[ בכך מובן איך 

אומה בעלת נימוסים כעם הגרמני הגיע לכזאת שפלות, שהרי הכל היה חיצוני ומזוייף. והנה אברהם אבינו אומר 

לאבימלך: “כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי”, ובארו המפרשים שאפילו 

במלבי”ם  היטב שם  ראה  רציחה,  לידי  להגיע  יכולים  יראת שמים,  אין  ורק  אנושיים,  ותרבות  מוסר  יש  אם 

)“דוגמאות  הי”ד  זצ”ל  לגרא”ו  הערות”  “קובץ  ספר  בסוף  כב,  כג,  ויקרא  “משך חכמה”  בספר  וכן  ובנצי”ב, 

לביאורי אגדות” סי’ יב סע’ ו(, ובספר “מכתב מאליהו” ח”א עמ’ 72-73. 

עם הנצח מול עם הרצח 
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“... ביחוד עלינו לדעת, שהעמים שאנו קוראים אותם “מתוקנים” עדיין אינם מתוקנים באמת; 

וחושבי מחשבות הטובים שבהם  עדיין הרבה ממצב התרבותי הטהור של האדם,  רחוקים הם 

מראים יפה בעליל את החסרונות הגדולים העצורים בקרב חיי החברה שלהם. על מנהגי הנימוס 

גורמים  ומצד התוצאות שהם  יש הרבה מה לפקפק, מצד רגש המוסר האנושי  והמוסר שלהם 

לה לעצמה. גם הנהגת חינוכם ובתי ספריהם עוד איננה כלל כסף טהור, אפילו ביחס האנושיות 

הכללית, והמבקרים הכבירים מוצאים כתמים אמיצים ולקויים גדולים בכל הליכותיהם”. ]“אדר 

היקר” עמ’ נח[

♦ ♦ ♦

דבר ידוע הוא מה שפעלה התרבות החדשה בעולם בכלל ביחש לשיפור החיים החיצוניים, 

חיי החברה וחיי הפרט, 

וידוע גם כן מה שהאבידה המהומה התרבותית מבני אדם את החלקים הטובים של האושר 

הפנימי ושלמות המידות הצנועות.  ]“מאמרי הראי”ה”, עמ’ 383[.

♦ ♦ ♦

השנאה הגרמנית ליהודים

הוא  בהם  הדגש  ישראל18.  לעם  הגרמנית  השנאה  על  הרב  מדברי  נביא  הבאות  בפסקאות 

 .
19
שהשנאה הזו אינה חדשה, אלא צפונה היתה וכעת נגלתה כלפי חוץ

♦ ♦ ♦

בתוך דברי הרב נגד אלו שמנתקים את התורה שבכתב מהתורה שבע”פ, יצא שם גם נגד 

‘ביקורת המקרא’, וציין שמקורה בעם הגרמני: 

18. על סיבת האנישמיות בכללותה כתב הרב דברים עמוקים בקצרה: “השנאה לישראל במקורה הפסיכולוגי 

נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראליים, במובן הלאומי והכללי, שזה הוא ניגוד שנעשה מורגש ונפעל 

בפועל גם בלא הבנה וידיעה, “אע”ג דאיהו לא חזי מזליה חזי”. ]אדר היקר, עמ’ קלג[. מפורסם בענין זה כתבו 

של ד”ר עזריאל קרליבך ז”ל על שנאת הגרמנים אותנו בגלל היותנו טובים יותר, והרגשתם שאומה זו כביכול 

מחייבת את כל העולם לחיים בעלי משמעות ולא בעלי שחרור ותאוה.

19. בחינת “ֵאיְך ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו ִנְבעּו ַמְצֻּפָניו” )עובדיה א, ו(, שהצפון בליבו התגלה כלפי חוץ, ראה ב”ק ג’ עמ’ ב’. 

]ודרך אגב נעיר כאן על כוונת הגמ’ במסכת מגילה ו, ב: “’זממו אל תפק’- זו גרממיא של אדום”, וכתב היעב”ץ 

שהיא גרמניה שבזמננו. והנה אין כוונת הגמ’ לומר שגרממיא היא אדום, וכבר העיר על זה במהרש”א, אלא 

שגרממיא הם הזמם והשומר של אדום שלא יצא למלחמה על כל העולם. והוא מפורש יותר במדרש בראשית 

רבה עה, ט, עיי”ש ודוק[.
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היא   ,
20
אותה המשלימים  האחרים  התורה  דרכי  שלושת  מעל  הפשט  של  הזאת  “ההנתקה 

היא שגרמה ג”כ את המורד של החורבן הגמור שהננו סובלים על ידי שולחי היד במקדשה של 

תורה. אלה מחבלי כרם ד’, הזונים אחרי הבלי הגויים. ביחוד המפלצת שיצאה בהרחבתה על ידי 

המלומדים הגרמנים השקועים בשנאת ישראל בכל אופי רוחם האכזרי אשר ינקו אותו משדי 

גזעם, המראה לנו כעת את פרצופו האמיתי, והם הם מחברי הספרים המסואבים מיסודה של 

הזנו  זאת  ובכל  וסכלות,  חוצפת “הביקורת של כתבי הקודש”, שהיא כולה הרכבה של רשעה 

אחריהם חלק ממחנכי דורנו הצעיר להוותנו וחרפתנו”. 

]
21
]“מאמרי הראי”ה”עמ’ 176, מאמר “יום הבכורים- זמן מתן תורתנו”

♦ ♦ ♦

מרן הרב כתב מאמר “ארץ ישראל - ארץ התנ”ך”, ובו הוא קורא לעמים המאמינים בתנ”ך 

)כאנגליה( להכיר בכך שארץ התנ”ך שייכת לעם התנ”ך. בסופו כתב:

את  בגלותה   ,
22
הספרים שבספר  הטהורה  הנבואה  רוח  נגד  להתייצב  שהתחילה  “גרמניה, 

 שלה לעם התנ”ך, תהיה מוכרחת לשוב בתשובה כדי להציל את עצמה משברון 
23
השנאה השובבה

מוחלט”. 

]‘פנקסי הראי”ה’ )בהוצאת מכון הרצי”ה, הרב זאב נוימן, אדר תשס”ח(, פנקס י”ב )משנת 

]
24
תרצ”ה( עמ’ תקמז

♦ ♦ ♦

הרב התבטא על אופיו הרצחני של העם הגרמני: 

במקום בו היה הרב נופש, היו קייטנים רבים. פעם טייל הרב בסביבה ופגש יהודים. הוא שוחח 

עימם, ומענין לענין התגלגלו הדברים לעם הגרמני. נשאל הרב, מה דעתו על העם הגרמני. השיב 

הרב: 

, העומד בראשו ושואף 
25
אם אנו רואים שהעם הגרמני הקים והוציא רוצח כמו וילהלם קיסר

קרבנות ורציחות למען שמו וכבודו המדומה, כבר אנו יודעים מהותו הפסיכולוגית של העם הזה 

20. רמז, דרש וסוד.

21. תודתי לגב’ רחל לנדאו שתחי’ מ”בית הרב” על ההפניה למקור זה.

22. כוונתו ל’ביקורת המקרא’, ראה בפיסקה הקודמת.

23. =המורדת והסוררת, ראה ישעיה מ”ז, י’ וירמיה ח’, ה’, ובמצודות שם.

24. תודתי לידידי ר’ עודד זוננבליק נ”י על ההפניה למקור זה והבא.

25. קיסר גרמניה בזמן מלחמת העולם הראשונה.

עם הנצח מול עם הרצח 
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שרציחה ושארי מידות אכזריות הן חבל נחלתו, ועל פיהן הוא חי ומתקיים.

180 במהדורת  )פרופ’ חיים ליפשיץ, אלול תשל”ט, עמ’ קל”ד, עמ’  ]ספר “שבחי הראי”ה” 

גליצנשטיין, מזכירו של הרב בהיותו בלונדון בשנים  תש”ע, ע”פ החוברת “מזכיר הרב” לר”ש 

תרע”ז-תרע”ט[ 

♦ ♦ ♦

הגברת השנאה דווקא במדינה שיהודים רבים בה ניסו להתקרב לגויים:

לנגן בעוגב בבית-כנסת ספרדי, כמעשה הרפורמים ע”פ  זצ”ל נשאל האם מותר  מרן הרב 

מנהגי הנוצרים.

בתוך תשובתו מתייחס הרב בדרך אגב לכשלון של התנועה הרפורמית, שיסודה בגרמניה, 

שגרמה במעשיה ליותר שנאת ישראל:

ב”ה, עיה”ק ירושלים תובב”א, י”ד טבת תרצ”ה. 

בענין הספרדים בעירם שיש מי שמתיר להם להעמיד עוגב בבית הכנסת, מפני שהוא אומר 

שכל האיסורים, שנאמרו בזה מגדולי רבותינו האחרונים בדורות הקרובים שלפנינו, לא נאמרו 

אלא לאשכנזים ולא לספרדים, אם יש מקום לדבריו. נראה פשוט שאין לדברים הללו שום יסוד...

והנה בדורות שעברו הרי השחיתו בזה פושעי ישראל ויצאו לחקות את הגויים בכוונה כדי 

להתדמות להם, וחשבו בטעות שע”י זה שיחניפו אותם בזה שיתנהגו כמנהגיהם יחדלו מלשנוא 

אותם ויזכו לזכויות, ובסוף יצאו רבים מהם לשמד ולהתבוללות בין האומות, ועתה נתגלה שלא 

.
26
הועילו כלל בזה, והשנאה נתגברה ע”י זה עוד יותר

ועכ”פ אלה שהנהיגו את העוגב יצאו מכלל התורה בהרבה גופי תורה, ובעטו בקדושת השבת, 

ומהם גם אלה שעזבו את קדושת הברית, ורבים מהם נשאו נשים נכריות, ובודאי אסור לחקות 

אותם, וע”כ אין לחשוב שום היתר על מנהג גויים זה מצדי צדדים. 

♦ ♦ ♦

הק’ אברהם יצחק הכהן קוק.

]שו”ת אורח משפט או”ח סי’ לו[.

גורם להחמרת שנאתם אלינו נמצא אצל גדולי ישראל רבים, ראה  26. ההבנה שהרצון להתבולל בין הגויים 

“שאר  במאמר  השירים  לשיר  הנצי”ב  פירוש  בסוף  מד(,  כו,  )ויקרא  בחוקותי  פרשת  חכמה  במשך  לדוגמה 

ישראל”, ובקובץ שיעורים ח”ב סי’ מז סוף אות ה. וראה באריכות בספר “השואה”, הרב יואל שוורץ שליט”א, 

עמ’ 104-121.
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הלאומיות הגויית מול לאומיות עם ישראל

, הדגישה את הלאומיות שלהם, כשמשמעות הדבר 
27
התנועה הנאצית ימ”ש, כשמה כן היא

היתה לרמוס ולהשפיל את שאר הלאומים.

בתכלית  ששונה  ובאר  הגויית,  הלאומיות  של  גנותה  על  מקומות  בכמה  כתב  הרב  מרן 

מהלאומיות הישראלית שתכליתה הטבה לכל העולם. 

ִּגּדּוִלים  ֲעַדִין  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ֶׁשַאף-ַעל-ִּפי  ד’,  ֵּבֲרכֹו  ֲאֶׁשר  ָׂשֶדה  ִהיא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַהְּלֻאִּמית  ַהְּנִטָּיה 

ְּגמּוִרים, ִמְּפֵני ַהִּׁשָּממֹון ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהָּגלּות, ְראּוָיה ִהיא, ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוָדה רּוָחִנית ּוַמֲעִׂשית, ֶׁשִּיְצְמחּו ָּבּה 

ָּכל ַהִּגּדּוִלים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם ְלהֹוִציא ִמִּׁשְפָעּה ְנָׁשמֹות ְּגדֹולֹות ְוֶעְליֹונֹות ַהְּמִאירֹות ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 

ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָדן. 

ְוֵיׁש ְלֻעַּמת ֶזה ְנִטָּיה ְלֻאִּמית ֶׁשל ּגֹוִיים, ֶׁשִהיא ָחְרָּבה ּוִמְדָּבר, ֶׁשְּבׁשּום אֶפן ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלַגֵּדל 

ְצָמִחים, ְוַהְּצָמִחים ָהָרִעים ְּכֶגֶפן ְסדום, ֲחַמת ַּתִּניִנם ְוַאְׁשְּכֹלת ְמרורות, ֲהֹלא ֵהָעְדָרם טֹוב ִמְּמִציאּוָתם, 

ְוִנְמָצא ֶׁשַהּכל הּוא ָּבֶהם ֶהְעֵּדר ָּגמּור ְוֻחְרָּבן ֻמְחָלט, ְואֹוָתם “ַהּגֹוִים ָחרב ֶיֱחָרבּו”.

 ]
28
]“אורות”, אורות-התחיה י”ב

♦ ♦ ♦

ַהִּצָּמאֹון ְלִהָּבַלע ֻּכּלֹו ְּברּוַח ִיְׂשָרֵאל ָצִריְך הּוא ְלִהְתַּגֵּבר. ַלְחׁשב ִיְׂשְרֵאִלּיּות, ְלַהְרִּגיׁש ִיְׂשְרֵאִלּיּות, 

ִלְחיֹות ַחִּיים ִיְׂשְרֵאִלִּיים, ִלְראֹות ְּבִׂשְמַחת ִיְׂשָרֵאל.

זאת ִהיא ְמַגָּמה ֲעֻמָּקה ְּגבֹוָהה ּוְרָחָבה, ְמֵלָאה ַטל ַחִּיים ֶׁשל קֶדׁש, ֻמְבֶּדֶלת ֵמֶרֶגׁש ֻּדְגָמָתּה ֵאֶצל 

ֻאּמֹות-ָהעֹוָלם, ֶׁשָרפּוד ְּבַהְרֵּבה ִׂשְנַאת ַהְּבִרּיֹות ְוִרְׁשָעה ְּבֹלא ִאיֵדָאל קֶדׁש ְּפִניִמי. ַהִּצָּמאֹון ְלרּוַח 

ָהֻאָּמה ִצָּמאֹון הּוא ַלד’, ְלאֹור ּתֹוָרה, ְליֶׁשר, ְלָחְכָמה, ּוְלָכל טֹוב ְוַנֲעֶלה.

]“אורות”, אורות-ישראל, פ”ג סע’ ה[

♦ ♦ ♦

והרוח  רוח האדם,  כללות  האוניברסלי הכללי השוכן בקרבם מצד  הרוח  האומות,  כל  אצל 

הלאומי הפרטי החי בהם, הם דברים סותרים זה את זה. וכשזה קם זה נופל, וכל אחד משיג את 

גבול חבירו.

מה שאין כן בישראל, בתוכיותו חונה רוח עליון, כפול בכפילה איכותית, ומאוחד באחדות 

27. “נציונל” = לאומיות.

28. ושם: “... ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ַהּקֶדׁש, ַהְמעָרב ַּבְּנִטָּיה ַהְּלֻאִּמית ַהִּיְׂשְרֵאִלית”.

עם הנצח מול עם הרצח 
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והרוח  מבולטות,  היותר  עזיזה, בשאיפותיו  היותר  ברוחניותו  הלאומי  התוכן  בו  שיש  מוחלטה, 

האונבירסאלי גם כן בכל מילואו, בכל אורו וטובו. והוא מכיר במעמקיו שהחטיבות הלאומית 

שלו היא גם כן תכונה אונבירסלית, וענין מלא בעד כל העולם כולו.

]“שמונה קבצים”, קובץ ז סי’ קיא[

♦ ♦ ♦

הגזענות הנאצית מול המדרגה העליונה של עם ישראל

כידוע, הצורר ימ”ש פיתח “תאוריה” שלמה של ‘תורת הגזע’, שעל פיה חילק את כל המין 

העולם,  כל  על  לשלוט  וזכותו  העליון,  הוא  הארי  הגזע  לתחתון.  מהעליון  לקבוצות,  האנושי 

ובתחתית הסולם נמצאים הגזע היהודי והצוענים, שאין להם זכות אפילו לחיות.

האם גם את השקפת התורה אפשר לכנות ח”ו כתורה גזענית?

הרי בספר הכוזרי )מהדורת אבן שמואל, עמ’ י”ב-ט”ו, מ”ד( למדנו שעם ישראל הוא מדרגה 

, “סגולת בני האדם”, ולפיכך אין גר יכול 
29
מיוחדת מכל העמים, בהבדלה עצמית ולא רק כמותית

?
30
לקבל נבואה

מרן הרב זצ”ל הרבה לדבר בספריו על המדרגה המיוחדת של ישראל, ומאידך כתב הרבה 

על החובה לאהוב את כל האדם. הוא מסביר את השפלות של הגזענות הגויית, לעומת היהדות.

המדרגה המיוחדת של ישראל:

“... נח לדבר על אותו הצד שיש שיווי ליהדות עם כל העולם שחוצה לה, אבל מתי נעשה גם 

אנו לביתנו, לדבר בחופש ג”כ על אותו הצד המובדל, שהננו בו נבדלים מכל העמים אשר על פני 

האדמה. עד מתי נהיה כ”כ בטלנים, עד שנחשד תמיד רק את עצמנו, שכל השבחים והמעלות 

יסודות  ועכ”פ  וצ”ע בלשונו הקצרה.  הוא כמותי,  נראה שסובר שההבדל  ה(  יט,  )שמות  29. אמנם בספורנו 

האמונה הננו לומדים מתוך ספר הכוזרי, שכדברי הגר”א הידועים “עיקרי אמונת ישראל ותורתו תלויים בו”. 

וע”ע לדברי הרב ב”אורות” עמ’ קנו שההבדל שבין הנשמה הישראלית לנשמת הגויים הוא יותר גדול ועמוק 

מההבדל שבין נפש האדם לנפש הבהמה, וכ”כ תלמידו הגרימ”ח זצ”ל ב”מי מרום” מעיני הישועה עמ’ שה. ]ומה 

שהוסיף שם הרב: “שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי”, לכא’ 

קשה מדברי הכוזרי שם, שהאדם גם מדריגה נבדלת ממדריגת בעלי החיים, וצ”ע כעת[. וע”ע ב”אורות” עמ’ 

קנה סע’ ז שההבדל בין ישראל לעמים הוא מצד עצמות נשמתם, ולא מצד מעשי המצוות, ולכן גם אינו מותנה 

בזה. ושם בסע’ ח שחקר האם צורת ישראל מיוחדת לגמרי מהעמים, או שקיימת בישראל התכונה האנושית 

הרגילה אלא שעליה נבנתה הצורה הישראלית המיוחדת. וע”ע לגרימ”ח זצ”ל )שם עמ’ שלה-שלו( ביסוד ההבדל 

בין ישראל לעמים. 

30. וראה בנידון זה בספר עינים למשפט על סנהדרין צ’, ובמשך חכמה דברים יח, טו.
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הרמות הנאמרים ממקורות כ”כ חשובים עלינו, שלו היו דברים כאלה נאמרים על כל עם ולשון 

היו מתנשאים בגאון ורהב נורא על כל, היו יודעים תמיד להתוות יפה את היתרון המיוחד שלהם, 

ואנו משעה שפעפע בנו הארס של הליברליות החיצונית, אין אנו יודעים אחרת כ”א למחוק את 

כל התוים הבולטים כ”כ, המבדילים אותנו בהבדל כ”כ עצמי מכל העמים, הבדל כזה אשר אין 

לפחות אותו אפילו נימה אחת מגדרו של הכוזרי “סוג חמישי”. 

]“אגרות הראיה”, ח”א איגרת קמ[

ֹלא  ְּבַחְרָּתנּו”.  “ַאָּתה  ֶׁשל  ֵמַהַהָּכָרה  ַהִחָּדלֹון  ֶׁשָּלנּו,  ַהִּיְתרֹון  ִמָּכל  ַהֲחָזָרה  ִהיא  ְיסֹוִדית  “ָטעּות 

ַרק ְמֻׁשִּנים ֲאַנְחנּו ִמָּכל ָהַעִּמים, ְמֻׁשִּנים ְוִנְבָּדִלים ְּבַחִּיים ִהיְסּתֹוִרִּיים ְמֻצָּיִנים, ֶׁשֵאין ֻּדְגָמָתם ְּבָכל ַעם 

ְוָלׁשֹון, ִּכי ִאם ַּגם ְמֻעִּלים ּוְגדֹוִלים ְמאד ִמָּכל ַעם. ִאם ֵנַדע ֶאת ְּגֻדָּלֵתנּו ָאז יֹוְדִעים ָאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו, 

ְוִאם ִנְׁשַּכח ֶאת ָּגְדֵלנּו ָאנּו ׁשֹוְכִחים ֶאת ַעְצֵמנּו, ְוַעם ֶׁשִּיְׁשַּכח ֶאת ַעְצמֹו ְּבַוַּדאי הּוא ָקָטן ְוָׁשָפל. ַרק 

ְּבִׁשְכַחת ַעְצֵמנּו ִהְננּו ִנְׁשָאִרים ְקַטִּנים ּוְׁשָפִלים, ְוִׁשְכַחת ַעְצֵמנּו ִהיא ִׁשְכַחת ְּגֻדָּלֵתנּו”. 

]“אורות”, אורות-התחיה סע’ ה[

אהבת כל הבריות:

, להרחיבה ברוחב הראוי לה, להלחם נגד השטחיות, 
31
“אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה

הנראה בסקירה הראשונה, ע”י שימוש שאינו כל צרכו, מצד התורה, ומצד המוסר המנהגי, כאלו 

יש ניגודים ולפחות שויון נפש, לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. המעמד 

היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא גם כן צריכה להתפשט על כל 

האדם כולו. למרות שינויי דעות בדתות ואמונות, ולמרות החילוקים של הגזעים והאקלימים. 

נכון הדבר לרדת לסוף דעתן של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר, ללמוד את אופיים 

ואת תכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. 

כי רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם, תוכל אהבת האומה להתנשא בגאון 

לגבול  וצרות העין, הגורמת לראות בכל מה שמחוץ  והמעשית.  וגדולתה הרוחנית  אצילותה, 

האומה המיוחדת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, היא אחת מהמחשכים 

היותר נוראים, שגורמים הריסה כללית לכל בנין הטוב הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה לאורו”. 

]“אורות הקודש” ח”ד עמ’ תה, ו”מידות הראי”ה” ‘אהבה’ סע’ י[.

תורת הגזע הגורמת מלחמה ושנאה בין העמים, היא תוצאה מהכפירה בבורא. האמונה בבורא 

העולם נותנת מעמד חשוב לכל נברא, ואחדות בין כל המינים הנבראים.

מחשבי  ולעסק  והנה  בה,  שרויים  העולם  שאומות  השפלות  לאותה  מעל  מתרוממים  “הננו 

31. וע”ע כמה סעיפים בספרו מידות הראי”ה )בתוך ספר “מוסר אביך”( בערך ‘אהבה’.

עם הנצח מול עם הרצח 
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עיקרי אצל חוקריהם היותר מצויינים, על דבר החילוק שבין רוח השמי והארי. 

 .
33
, שברא את האדם כולו בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו

32
אנו דוגלים בשם ד’ אל עולם

וכל הענפים כולם מתהלכים הם זה לימין וזה לשמאל, שאמנם יש בהם מעלה ומטה, ימין ושמאל, 

אבל ביסודם הכל עולה למקום אחד, והכל עתיד להתעלות. לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני 

.”
34
בשר יקראו בשמך

)“שמונה קבצים”, קובץ ח סי’ צט(.

במקום אחר כתב הרב על חובת הכבוד בין האומות: 

“... החובה שיהיה כל המין האנושי חי חיי משפחה אחת שלמה, שכל אחד יכיר וידע שראוי 

לו לשקוד על טובת חבירו, ושחובה לאהוב ולכבד את חבירו בלי הבדל בין גזע ואומה. 

ההכרה  ספק  בלי  שתתברר  ידי  על  אם  כי  לבוא  יכולה  אינה  הזאת,  היקרה  ההתפתחות 

האמיתית של אחדות השם יתברך, ויחסו ליצוריו. כי השכל הבריא משכיל ומרגיש, שכל זמן ששם 

ד’ וכבודו רחוק מליבות בני אדם, אי אפשר שלא יתגבר יצר לב האדם בכל אחד, להמשיך את 

כל הטוב רק לו לבדו. ורק בהתברר לו שלא יוכל לדון את שהתקיף ממנו אז יכנע בהכרח. אבל 

התשוקה של המשכת כל הטוב לעצמו, בניגוד לכל חוק וצדק, לא תזוז ממנו ותמיד תעוררהו 

לחבל תחבולות שונות, ולהתאגד לאגודות שונות למען השג מאווי לבו הוא. 

הידיעה הברורה שד’ אחד הוא אדון העולם, הבורא ומשגיח המחיה ומקיים ומידו הכל – רק 

בידו מוטל גורל השלמת האנושות כולה. וכאשר יבואו בני האדם לשלמות הידיעה וההכרה הזאת, 

רק אז יכירו וידעו כי אחים אנחנו כולנו, כי אב אחד בראנו וכי מידו מקבלים אנחנו כל טובנו 

ואשרנו, וחפצו הוא טוב לכולנו. ואז ממילא יסור גם הפחד שבני אדם מתפחדים איש מרעהו, 

ולחבל,  ולהשחית  ומכשירים להלחם איש ברעהו  היום להכין כלים  ושבשבילו עסוקים הם כל 

יבוא מעמד השלום על  ואז בהכרח   – ידי כל אלה בהכרח מתרעל הכח המוסרי הכללי  ושעל 

מכונו”. 

]“אוצרות הראי”ה”, כרך ב’, מאמר “תעודת ישראל ולאומיותו”[.

32. בראשית כ”א, ל”ג.

33. בראשית א’, כ”ז. לשאלה האם גם הגויים כלולים בפסוק זה, ראה במשנה אבות ג’, י”ד )ושם בפירוש התוס’ 

יו”ט ובתפארת ישראל(, במהר”ל נר מצוה עמ’ י’ )ובמהדורת הרב הרטמן מכון ירושלים עמ’ כ”ד-כ”ה, ובציונים 

שם לשאר ספרי המהר”ל בזה(, ואוה”ח הקדוש )בראשית שם(. וראה עוד בספר “גדול כבוד הבריות” לרב פרופ’ 

נחום רקובר עמ’ 92, ועוד. וראה מוסר אביך אהבה ה.

34. מתוך תפילת עלינו לשבח.
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העמים”,  מכל  בחרתנו  “אתה  של  במובן  “גזענית”  היא  היהדות  שהשקפת  ודאי  לסיכום: 

, מפני שהבחירה של 
36
. ומאידך אינה דומה כלל וכלל לגזענות השלילית

35
“סגולה מכל העמים”

עם ישראל:

כ”בני  לכולם  רבה  והוקרה  הערכה  ולפעול.  לחיות  כולם  של  בזכות  פשוטה  הכרה  כוללת 

אדם”—”חביב אדם שנברא בצלם”!

היא טענה רק לעליונות רוחנית37, דרגה אלוקית כמלאכים )ראה בכוזרי שם הוכחתו ממשה 

רבינו, ואכמ”ל(.

.
38
נובעת מקביעה אלוקית, ולא מתוך מחשבתנו על עצמנו

לכל  להיטיב  תביעה  וביחוד  מצוות(,  )תרי”ג  וחובות  תפקיד  בעיקר  לנו  שמביאה  השקפה 

משפיל  העליון”  ש”הגזע  ח”ו  ולא  האדמה”,  משפחות  כל  בך  “ונברכו  בחינת  ולרוממו,  העולם 

.
39
ורומס את הגזע “הנחות” בעבדות או אפילו הורגו

35. “... אם אנחנו נדבר על סגולת ישראל ואחרים יגידו שסגולת ישראל היא גזענות, מה בכך? וכי בשל כך לא 

נדגיש את עניין הסגולה הישראלית? אדרבה. אם יש מצב כזה, אם המושג “סגולת ישראל” הולך ונהייה בגדר 

של חלל, של מת מצוה כזה, שאיש אינו מתעסק בו, אז אדרבה ואדרבה, חובה כפולה ומכופלת עלינו לטפל 

בענין, ואי אפשר להשתמט מהתפקיד הזה. יש להדגיש את הנקודה הפנים-פנימית הזאת של סגולת ישראל” 

]הרב זלמן מלמד שליט”א, מתוך ספר “לזמן הזה”, שיחה ליום העצמאות מז[.

36. כגון של הנאצים ימ”ש, או כגון אמריקה ודרום אפריקה כלפי הכושים.

37. מצד טבענו. ואיננו טוענים שאנו נבחרנו בגלל שאנחנו יותר מוצלחים בשכלנו וחכמתנו )למשל(, ראה באור 

החיים )שמות יח, כא(, וכן ראה בדברים ז, ז-ח ובפירוש הנצי”ב שם.

38. וכך כתב הגרימ”ח זצ”ל ב”מי מרום” מעיני הישועה עמ’ שלה: “התעודה הלאומית אין לה עמדה נצחית כי 

אם אצל ישראל, שכן גאוותם הלאומית אינה מצד עצמם, אלא מפני שכך הוא רצונו של הקב”ה, והם תולים 

את כל גדולתם אך ורק בבחירה העליונה שבחר בהם הקב”ה, ובכל גדולה שמוסיף להם הקב”ה הם ממעטים 

עצמם לפניו, להכיר בגודל טובו וחסדו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. אולם לא כן אומות העולם, שגאותם 

הלאומית היא גאווה עצמית, והגאווה היא תועבה, בין אם היא גאוות הפרט ובין אם היא גאוות הכלל, ועליה 

נאמר אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם אורידך נאום ה’ )עובדיה א(”.

39. אמנם על גזע עמלק נצטווינו “תמחה את זכר עמלק”, ועל שבעה עמים נצטווינו “לא תחיה כל נשמה”. מ”מ 

להרבה שיטות מקבלים גרים מעמלק, כמו שמצינו “גר עמלקי” )שמואל ב, א, יג( ו”מבני בניו של המן למדו 

תורה בבני ברק” )גיטין נז, ב( ]וראה מה שציינו מקורות רבים ב’ספר המפתח’ פרנקל על הרמב”ם מלכים ה, 

ה[. ועוד, שאין בזה איזו מחשבה עצמית שלנו אלא ציווי אלוקי מבורא העולם, ולא בגלל גזעו אלא בגלל מעשיו 

שמגלים על כך שאין מקום לרשעה כזאת תחת השמים. ]ולשיטת הגר”ח הידועה, שלאו דוקא עם עמלק, אלא 

כל אומה שחורתת על דגלה להשמיד את עם ישראל הרי היא כעמלק, פשיטא שאין ענין עמלק מצד הגזע[. 

לגבי שבעת עממים, ודאי שמקבלים גרים מהם, וכן אם השלימו לא הורגים אותם, ראה ברמב”ם מלכים ו א-ה 

ונו”כ שם, ורמב”ן דברים כ, י. 

עם הנצח מול עם הרצח 
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העליונות שווה לכל היהודים, בלי חילוק ביניהם ע”פ דברים גשמיים מעשיים )כמו צבע עור(. 

קריאה לעלות לא”י – גם כהצלה מהגלות

 .
40
כידוע, מרן הרב זצ”ל היה קורא בכל הזדמנות לעלות לא”י, על מנת לישב בה וליישבה

בד”כ הקריאה היתה מנומקת בטעמים רעיוניים גדולים, של מצוה ובנין האומה בארצה, ובניגוד 

מסויים לתנועת הציונות החילונית שדיברה על ‘מקלט בטוח’:

“... מקור הציונות, הוא המקור הקדוש העליון, התנ”ך וכו’. לא הד קול, שעם שנאוי בעולם 

הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו, לבדו ראוי להשיב לתנועת-עולמים זו את חייה. אלא, שגוי 

קדוש, סגולת העמים, גור-אריה יהודה, ניעור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, 

אל “גאון יעקב אשר אהב סלה”. 

]“אגרות הראיה” כרך ב’איגרת תקע”א[

אמנם גם ‘מקלט’ הינו טעם נכון, מצד קיום האומה. ואכן, בשנת תרס”ז ב”קריאה הגדולה 

לא”י” השתמש הרב במינוח של “הימלטו!”, והדגיש את הבריחה מהטומאה והרשעה.

לארץ ישראל, רבותי, לארץ ישראל ! 

את הקריאה הזאת נקרא בקול אחד, בקול גדול ולא יסף. 

נפש  את  נפשותיכם,  את  הצילו  ישראל,  לארץ  בואו  נעימים,  אחים  ישראל,  לארץ  בואו 

הצילוהו  והשפלה,  מרקב  הצילוהו  וטמיון,  משוממות  הצילוהו  כולו,  עמנו  נפש  ואת  דורותיכם, 

מכל טומאה ורשעה, מכל צרה וצוקה, שהוא עלול אליהם בכל ארצות העמים בלי הבדל והפרש. 

“בואו לארץ ישראל!” נקרא בקול נורא ומרעיש, בקול רעם ורעש גדול, בקול מחולל סערה 

ומרגיז שמים וארץ, בקול קורע כל קירות לב. המלטו על נפשכם ובואו לארץ ישראל. קול ד’ קורא 

אותנו, ידו נטויה עלינו, רוחו אשר בלבבנו הוא מקבץ אותנו הוא מעודדנו, והוא מכריח אותנו 

כולנו לקרוא בקול גדול אדיר ונורא: אחינו בני ישראל, אחים אהובים ויקרים, בואו לארץ ישראל. 

הלקטו לאחד אחד, אל תמתינו על סדרים ודברים רשמיים, אל תמתינו על רשיונות מרעישים 

ומפורסמים, עשו מה שתוכלו, המלטו והאספו באו לארץ ישראל, סולו סולו המסילה בעד עמנו 

40. לפי דברי מרן הגרימ”ח זצ”ל באגרתו )צויינה לעיל בהערה 1( יציאתו של הרב לחו”ל בשנת תרע”ד בשביל 

הכנסיה הגדולה של תנועת ‘אגודת ישראל’, ובשביל צורכי רפואה )ראה ‘לשלושה באלול’, ח”א, עמ’ סע’ נא(, 

היתה גם בשביל “לשכנע את המון בית ישראל, על גדוליו ומנהיגיו וכל אוכלוסיו, על דבר חיבת הקודש לארץ 

ישראל, לצאת מהגלות בעוד מועד, בטרם יפרשו הצוררים את ידם על מחמדנו, ולבנות ציון וירושלים על מבועי 

הקודש והמקדש”. וראה ב”אגרות הראי”ה” איגרת ת”ש.
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האהוב והנדכא, הראו לו בפועל שדרכו כבר מוכנת היא לפניו וסלולה, אין לו מה להתישב, אין 

לו מה לדרוש, אין לו דרכים ונתיבות רבים -- דרך אחד יש לפניו, ודוקא בה ילך, ובה הוא מוכרח 

ללכת: דוקא לארץ ישראל. 

הניצנים נראו בארץ. בואו אחים יקרים וראו איך שושנת יעקב מתחלת לפרוח על אדמת 

התדעו  ועוז.  לכבוד  לחיים  לתחיה,  ומתעורר  פורח  רוחישראל  איך  לראות  בואו  הקודש. 

אתם אחים אהובים, אחים אומללים יושבי ארצות מאפליות, את האוצר הגדול של הקדושה 

החיים,  קדושת  של  הנפש,  גדולת  ושל  הרוח,  רוממות  של  והשלוה,  העונג  של  והמנוחה, 

הוי  ישראל?  בארץ  היושב  ישראל  של  לב  בכל  שיש  הרגש,  ועדינות  הרעיון  אדירות  של 

אחים יקרים, התוכלו גם לשער אפילו מעט מהרבה מחיבת ארץ חמדה, חיבת קודש וחמדת 

עולמים, הארץ כי טוב מנוחה כי נעמה?! 

בואו לארץ ישראל, בואו וראו הדר ארץ חמדה, הדר הכרמל והשרון, הדר שמי התכלת הנאים 

והיפים, הדר האויר הצח הטהור וממוזג, השורר בהודו והדרו, גם בתקופת טבת, בואו והתענגו 

ושישו משוש על ארץ חמדה הנאה והמעונגה, ארץ החיים שאוירה הוא חיי נשמות. מה יפית ומה 

נעמת ! 

בואו לארץ ישראל, בואו וראו “ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה”. בואו וראו, איך עמנו 

האהוב והיקר מחדש כנשר את נעוריו, איך הוא מתחיל פושט ברווחה את עצמותיו הכואבות 

והמפוצחות מימי נדודו וגלותו המרה, בואו וראו איך מתרגל הוא לזקוף כתמר את קומתו, בואו 

וחושו איך הוא מעודד את רוחו, בזכרו את חסנו וגאונו, בזכרו את הודו ותפארתו על כל צעד 

ושעל. בואו והתענגו עלי זכרונות טובים מיין הטוב, המגדילים את הנפש ומרחיבים את הדעת, 

זכרונות מלכים ושרים, זכרונות גיבורים ונביאים, זכרונות תפארת ועוז, גדולה והוד. בואו לארץ 

ישראל, פה תראו חזות הכל, פה תדעו שאתם חיים, חיים שהם ראויים לשמם, בארץ החיים...

♦ ♦ ♦

)עיר הקודש יפו. תרס”ז(

]“מאמרי הראי”ה” עמ’ 323, “הקריאה הגדולה ‘לארץ ישראל’”[

♦ ♦ ♦

בראש השנה תרצ”ד דרש הרב בבית הכנסת ‘חורבת רבי יהודה החסיד’ שבעיר העתיקה41. 

בדרשתו דיבר על כך שאם היהודים לא יעלו מתוך רצון, הגויים יגרמו להם לעלות, מתוך הצרות 

רח”ל:

41. בס”ד זכה עם ישראל השנה לסיים בנייתו המחודשת של מקום תפילה ותיק וחשוב זה, ומתפללים רבים 

פוקדים אותו שוב.

עם הנצח מול עם הרצח 
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מצרים  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  האובדים  ובאו  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  “והיה 

והשתחוו לה’ בהר הקודש בירושלים” )ישעיה, כ”ז, י”ג(. 

“אלקינו ואלקי אבותינו תקע בשופר גדול לחירותנו...” )תפילת שופרות, מוסף של ר”ה(. 

עלשופר גדול של גאולה ניבא הנביא ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים, גדול דוקא. 

כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה: יש שופר גדול, שופר בינוני רגיל, ויש שופר קטן. 

ושופרו של משיח נמשל אל השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. 

ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלוש דרגות: 

א( שופר של ר”ה מצוותו בשל איל )שלחן ערוך או”ח תקפ”ו א’(. 

ב( בדיעבד כל השופרות כשרים )שם(. 

ג( שופר מבהמה טמאה וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי פסול, אבל אם תקע בו 

יצא ידי חובתו. ומותר לתקוע בכל שופר שהוא אם אין שופר כשר, ובלבד שלא יברך עליו 

)עיין משנ”ב שם(. 

ודרגות אלה המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. 

מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה ? 

בשם “שופר של משיח” אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחיתו ולגאולתו של 

עם ישראל. התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את האובדים והנדחים והמביאתם להר הקודש 

בירושלים. 

היה היתה בישראל בזמנים שונים וישנה גם כיום בחלקים וביחידים מישראל התעוררות ורצון 

שמקורם בקדושה באמונה החזקה בה’ ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו, וברצון לקיים אתרצון 

ה’ שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול והמעולה רצון עם להגאל מתוך הרצון הנעלה 

למלא את תעודתו הגדולה שאינה נתנת להתמלא בהיותו גולה ועלוב. 

ויש שהרצון הקדוש נחלש, אין ההתלהבות הגדולה לרעיונות עליונים שבקדושה. אבל נשאר 

לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. וטבע אנושי בריא זה מחולל רצון טבעי 

ככל  פשוטים  חופש  חיי  לחיות  ולהשתחרר,  לקום  בארצה,  שלטונה  את  להקים  באומה  פשוט 

העמים. רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום. 

אף הוא שופר כשר, אעפ”י שמצוה בראשון יותר מאשר בו. “בדיעבד כל השופרות כשרים”. 

אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה: שופר 

קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח, אם אין שופר כשר בנמצא. אם אפסה התלהבות הקודש ורצון 
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הגאולה הנעלה הנובע ממנה, ואם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד 

גם הם אפסו, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה באים אויבי ישראל ותוקעים באזנינו 

לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע קול שופר, הם מתריעים ומרעישים באזנינו ואינם נותנים לנו 

, ימ”ש, 
43
, היטלר

42
מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. עמלק, פיטלורה

וכו’, מעוררים לגאולה. ומי שלא שמע קול השופר הראשון, ואף לקול השופר השני הרגיל לא 

רצה לשמוע כי אזניו נאטמו, הוא ישמע לקול השופר הטמא, הפסול, בעל כרחו ישמע. 

ואף הוא יוצא ידי חובה, גם לאומיות זו של השוט, של  “צרת היהודים”, גם בה יש מן 

הגאולה. אולם, על שופר זה אין לברך, “כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו” )משנה ברכות ו, 

ד(. 

אנו מתפללים, שלא יביאנו הקב”ה עוד לידי שמיעת השופר הפסול והטמא בעל כרחנו. ואף 

לשופר הפשוט, הבינוני, החילוני כמעט, אין אנו מתגעגעים ביותר. אנו תפילה: תקע בשופר גדול 

ואז תהא  לחרותנו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קודש קדשינו, 

הגאולה שלמה. 

]נערך ונרשם ע”י ר’ מאיר מדן ז”ל, ונדפס בספר “מאמרי ראי”ה” עמ’ 268-269. בנוסח דומה, 

אך מעט שונה, נמצא גם בספר “מועדי הראי”ה” עמ’ ס”ט-ע’ ע”פ כתבם של ר’ אליעזר אלינר 

ז”ל ור’ ברוך דובדבני ז”ל[

♦ ♦ ♦

והשאירו רכוש מאחריהם, ונפשם עגומה עליהם. מתוך שיחה אתם, עמד הרב על הרגשתם 

הקשה. 

ואז אמר להם הרב: ישעיה הנביא אומר “מי אלה כעב תעופינה, וכיונים אל ארובותיהם” – 

מה בין תעופת העבים לתעופת היונים? 

42. מהרשעים ושונאי ישראל ששלטו באוקראינה בתקופה שבין שתי המלחמות.

43. במקורות האחרים שהובאה שיחה זו של הרב לא מוזכרים השמות של הרשעים. 

הוספת המלקט: בשנת התרצ”ג פרסם הרב קוק מאמר בעיתון היהודי-אמריקאני הסוציאליסטי מניו-יורק, 

הוא  הרב  של  במאמרו  ארצות-הברית.  לנשיא  הראשונה  בפעם  רוזוולט  נבחר  ימים  באותם  “פארווערטס”. 

מתייחס לאישיותו הרעה והמסוכנת של היטלר, ומנבא כי רוזוולט עתיד לשים קץ לשלטונו.

זו  )חלק מדברי הרב, לאחר תרגום( “בבחירתו של רוזוולט לנשיאות יש לראות “אצבע אלוהים”. בחירה 

סמל  הוא  גרמניה  הדיקטאטור האכזרי של  היטלר,  לשלטון.  היטלר  עלות  נעשתה חדשים מספר אחרי 

השטן. אלוקים מעניש את העולם בחושך של היטלר, וכבר הכין את רוזוולט, עתה מתחילה היאבקות בין 

מלאך ושטן. ורוזוולט ישמיד את היטלר”. )אתר, ‘אור האורות’(.

עם הנצח מול עם הרצח 
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כן  לא  אותם.  ומביאה  אותם  הדוחפת  היא  הסערה  רוח  הם,  מרצונם  נישאים  אינם  העבים 

היונים – הן עפות מרצונן הטוב, הן חוזרות ושבות אל ארובותיהם מכח הגעגועים והחיבה אל 

ביתם, אל קינם. 

והתנבא אפוא נביא-הנחמה, ששבי ציון לא יהיו “מעור אחד”: יהיו כאלה אשר מתוך רצון 

פנימי ישובו לארץ, והם יבואו כדרך שהיונים שבות אל ארובותיהם. אולם יהיו גם כאלה אשר 

רוחות סוערות תעקורנה אותם ממקומם ותדחופנה אותם לעלות ולהגיע לארץ ישראל. 

והרב סיים דבריו בברכה: הקב”ה יעזור לכם, שגם אם תחילת עלייתכם היתה במצב של “כעב 

תעופינה”, תזכו לגמור אותה מתוך הרגשת “כיונים אל ארובותיהם”, להתיישב בארץ בשמחת-

לב, ויתקיים בכם הכתוב: “ופדויי ד’ ישובון וגו’ ושמחת עולם על ראשם”. 

]“מועדי הראיה” פרק י עמ’ קמח[ 

אמרות יפות 

טוב  איזה  מקדושה  לכאורה  הרחוקים  אחינו  של  בליבם  יש  בודאי 

בחבלי  להמשיכם  עלינו  כן  ועל  למוטב.  להחזירם  שסופו  פנימי,  נסתר 

אהבה והתקרבות וסבלנות גדולה, שהוא יותר קרוב להצליח מדרך האיבה 

והתהלכות בזעם.

אגרות ראיה ח"ב עמ' קסא

את  אפילו  ולקרב  לרחק,  ולא  לקרב  אעמודה  משמרתי  על  הנני 

תפילת  מגמת  כל  תהיה  וזאת  עדיות[.  מסכת  ]=סוף  בזרוע  המרוחקים 

כשרי ישראל, לקשר את כל נשמות ישראל ַעם ה' למקור החיים ולגלות 

את אור הקדושה הטמון בהם. ואין ערוך ושיעור לשמחת עולמים וחדות 

ה' הבאה מאתהפכא חשוכא לנהורא. וזאת היא עיקר התורה שנאמרת 

בהיכל משיח כאמור בריש זהר )דף ד'(.

אגרות ראיה ח"א עמ' שע
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מזכרונות הרב יצחק אריאלי )מחבר: עינים למשפט( 
אודות הראי”ה קוק:

ובעל “עיניים  ‘מרכז הרב’  זצ”ל, לשעבר משגיח בישיבת  יצחק אריאלי  הפוסק, הגאון הרב 

זצוק”ל. בני משפחתו מסרו לפירסום דברים אשר  ביותר להראי”ה קוק  היה מקורב  למשפט”, 

רשם במחברתו על הראי”ה קוק. הדברים מתפרסמים כאן ללא שינוי, זולת הוספת פיסוק הכרחי 

וכתיב מלא בחלק מן המלים. רוב הדברים לא התפרסמו עד כה.

]של  בנוכחותו  בטלים  דברים  לשוח  אפשר  היה  האם  ז”ל  מלצר  הגרא”ז  את  שאלתי  פעם  א. 

הראי”ה[ השיב: כן. וזה נכון שלא, אלא היסב )הראי”ה[ הדברים לסיפור על גדול אחד וממנו 

לדברי תורה. 

ב. פעם נכנסתי לבקרו בימי מחלתו האחרונה והוא אחז משניות ולמד ואני שידעתי עוצם מחלתו 

אמרתי לו “אולי ינוח קצת מהלימוד?”. השיב לי: “אם לא עכשיו, אימתי?”. 

פנים  להראות  צריכים  חולה  כשמבקרים  אומר  הרמב”ם  והרי  לי  אמר  אותו  בביקורי  פעם  ג. 

שמחות. 

ד. בכל יום שנכנסתי ביקשני ָלֶׁשֶבת, ורק ביום האחרון הסתכל בי ולא אמר דבר. 

ה. פעם אמר מה רוצים המתנגדים? והרי כיון שנלקה הרי הוא כאחיך. )רש”י על תהלים עט, ב( 

ו. פעם אמר אולי מפני שהקלתי יותר מדאי בשביעית. פעם אמר שְּכֵאָביו לא סרו ממנו אף לרגע. 

ז. כששאלתי לו אם לפרסם הודעה מהרבנות על תפילה לכאביו אע”פ שאין בהם משום סכנה... 

השיב בודאי ובודאי. 

ח. כשטיילתי עמו בהר הכרמל משכתי דיבורים על דבר הקץ ורציתי להוציא ממנו דבר אם עסק 

בסוגיא זו. השיב, שראה מהמהר”ל מפרג בכת”י, שבדור האחרון יקומו בישראל חלוצים לגאולה 

שיחבבו את הארץ והשפה. 

ט. פעם סיפרתי לו בשם הגרא”ז מלצר כששב מחו”ל בפעם האחרון, בשם החפץ חיים, שאמר כי 

השנה תהא הגאולה. אם לא השנה, בעוד עשר שנים. תמה מאד היתכן שהזקן ידבר דברים כאלו? 

ואח”כ שנפגש עם הנ”ל באסיפה של ראשי הישיבות ע”ד הצלת בני הישיבות מרוסיא שיזמתי 

מזכרונות הרב יצחק אריאלי
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בבית ועה”כ פנה ג”כ אל הגרא”ז הנ”ל בתמיהה כנ”ל. 

י. בדברו על עבודתו של “הלכה ברורה”, כשמוצאים אותו שכותב ומעתיק את לשון הר”מ והשו”ע 

חושבים שכותב חידושים, והוא אינו עושה אלא מלאכה בשעה שאינו יכול ללמוד ולחדש. 

יא. פעם שני אמר: לוא יהי ואהיה ַׁשָמׁש שמגיש ספרים ללומד הרמב"ם והשו"ע ]זה כדאי לי[. 

יב. שוב אמר שכל מלאכה שחוסכת מלאכה לשני הרי הוא חכמה. והרבה העתיר דברים לכל מי 

שנפגש אתו שיעזרו לו בעבודה זו ולא נענה. )ואני כן סדרתי על מסכת מכות וכתובות עד פרק 

רביעי וכשראה התוספות לציונים שבע”מ אמר א”כ נתבטלה )האב איך בקרטירט( עבודתי ואמר 

שישתדל לעשות מהדורה שניה עם הוספות. התחיל לכתוב שוב על מסכת ברכות והגיע עד דף ח’ 

ושם מצא הוספה, נכנס לישיבה ניגש אלי ואמר שמעתי לעצתך )ואח”כ נחלה ולא הספיק יותר(.

יג. אמר שלימוד ]גמרא[ וחזרה פחות משמונה פעמים אינו לימוד כלל, שכהיום שיש ספרים רבים 

אין הבקיאות עיקר. 

בכל  בישיבה  הלימוד  ביום שאז  בכוזרי בשעה שתים עשרה  סידרו שעור  הישיבה  בני  יד. שני 

ואני עסקתי בלימודים רוחניים  זה, אמר שבודאי לא. והמשיך ואמר:  תוקפו. שאלתי אותו על 

אלו לא יותר משעה ביום. ובשם הנצי”ב מולזין ע”ד המאמר במדרש “לכו לחמי בלחמי ושתו יין 

משרתי” לחם זו הלכה, יין אגדה. יין מיעוטו יפה אבל להיות שיכור )פיינצע( לא. 

טו. באמירת י”ג מדות של הבעל קורא אחרי שאמרו הקהל היה יושב. 

טז. בחזרת הש”ץ ובאמירת קדיש של הש”ץ היה יושב וכמו”כ בקריאת התורה. 

יז. בהזדמנות ליויתי את הרב לבית הרב אלישיב וכשהרב הופיע שם כיבדו הרב אלישיב שהרב 

יישב על מקומו. הרב סירב. אמר לו הרב א’: כהן ונזיר. הסכים הרב וישב. הראה לו גליונות דפוס 

מספרו “לשם” ח”ג. התחילו להתפלפל בהערות של הרב. ושמעתי כשבא הרב א’ לביקור בבית 

הרב זה היה בחורף וכשהרב ראה שאין לו לבוש חם, הוציא האדרת שיער לו והלבישו ונתן לו 

במתנה. הרב הכירו עוד מימי צעירותו ונסע אליו לעיר שעוול וכשבא ספרו ליד הרב אמר שהבית 

דנהורא.  עמודא  רואים  היינו  זכינו  שאילו  בהספדו,  הרב  מפי  שמעתי  כשנפטר  אורה.  נתמלא 

ואמנם יש כאלו שלווהו לבית הקברות שראו עמוד בהכניסו לקבר. 

לו  השבתי  הפלפול.  בדרך  הולך  שהוא  השעורים...  של  השייכות  מה  ואמר  הבליט  פעם  יח. 

שבישיבה מרכזית עולמית כדאי שהתלמידים ישמעו מכל אופני כל דרכי הלמוד ושלא יחסר המזג. 

יט. יש שהעולם טועים כשרואים בהטבת איש ואומרים שהוא בעל מזג טוב, ואני אחרי עיוני 

ולימודי בספר תולדות אדם אם אך הכרתי כי כל ההטבות באות לא מטבעו הטוב אלא מרוב 

צדקתו וגזרת התורה של “ואהבת לרעך כמוך” שבח הרבה יותר גדול באין ערוך. ובמקום שלפי 

ראות עיניו אין זה לפי חיוב התורה לא עשה וגם להיפך, )וביחוד מה שהיה נוגע לאחד מהמשפחה(. 
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כבוד התורה ואהבת הלומדים גדול מאד בעיניו לכל אחד לפי ערכו ועוד יותר מזה. 

כ. שאל א’ איפה מדובר בזוה”ק על א”י? השיב שאין פרשה שם, שאינו מדובר על א”י והתחיל 

למנות ולפרט כל המקומות )כמדומה שכן יש באגרות שלו.( 

כא. נתבקשתי ונפצרתי פעם ממנו שאסע לחו”ל לזמן קצר בעד הישיבה. השבתי שיש לי שיגעון 

שלא לצאת את הארץ ומאז שתק ונמנע להזכיר זה. 

כב. כשנסע הוא לארה”ב לטובת הישיבות )בשנת תרפ”ד( לא יכול להפרד מא”י והלך ונשק את 

המעקה שבחצר ובדמעות. 

כג. ובחזרתו ראו אותו בהגיעו ללוד כדאי היה להסתכל בפניו המאירים שקוע במחשבות. אגב, 

אז הגשתי לו מגילה מעין כתב רבנות בצורה של ברכה לקראת שובו מאת. כל בעלי תריסין של 

כל הישיבות )מפני שרצוני להחתים גם את הקנאים עשיתי זאת בצורה של ברכה(. מגילה זו קיבל 

מיד אבל כתב הרבנות הרשמי של בעלי משרד הרבנות ובתי דינים ומוצי”ם סירב לקבל עד שעבר 

כחצי שנה משום נמוקים שונים.

כד. פעם נדחק בן יהודא ביום ששי בבוקר כשלמד עמי שעור חמשה דפים ליום )ואז לא נתן 

להכנס לשום בן אדם(, ושאל איזה דברים הנוגע למילון שלו. פנה אליו הרב ואמר בן יהודא אולי 

כבר הגיע הזמן שיחשוב על תשובה! השיב לו אולי )והיה אפשר לחשוב שאמנם היה לו איזה 

הרהור תשובה אבל לא כן היה כידוע( ובאותו ליל שבת נפטר, ובאו אליו ועמדו על הרב שילך על 

ההלויה שלו ולא נענה ואמר על ההלויה של זה לא אלך בשו”א. 

כה. לעומת זה כשנפטר ביאליק שלח מברק של תנחומין כיד ה’ הטובה עליו. כתב גם מאמר 

)אבל הוחזר ע”י מהדפוס(.

כו. אמר לי פעם שרצה לחבר חיבור על מדרש כמו העין איה על אגדת חז”ל ולא עלתה בידו 

מפני הקושי שבדבר.

סיפר  ע”י חבר שלו. כח.  ונגנב ממנו  בן אחד עשרה  מיוחד כשהיה  חיבר ספר  כז. על שה”ש 

שחיבורו עין איה נתבקש מאת )כרגע שכחתי את שמו( מגדול אחד וכשעיין בו אמר שהפעם רואה 

בדור הזה חיבור שצריכים ללמוד ולעיין בו בהעמקה ולא סגי בראיה והעברה בעלמא. 

כט. על ספרו “אורות התשובה” שהיה מעיין בו בכל שנה בימי הרחמים אמר, שהספר לא נתיישן. 

החשיב מאד את ספרו הקטן “ריש מילין”. אחרי שיצא לאור חיבורו חב”פ ע”י, קיבלתי מכתב 

מאת בעהמ”ח “מראה כהן” שכותב, שיש לו חיבור פירוש על הספר ריש מילין המכיל שלש 

עיניו שכ”ז  לי שהיה למראה  וכשהראיתי המכתב להרב אמר  מאות דפים אם רצוני להדפיסו, 

באור על צד הקבלה )תורת הנסתר( אבל הצד הפילוסופי לא פגע ולא נגע. סיפר לי מזכירו הר”ש 

גליצנשטיין, שבלונדון היה מנהג שמי שהלך לבית המשפט היה לוקח את הספר ר”מ בכיסו לשם 

מזכרונות הרב יצחק אריאלי
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סגולה. כמו כן החשיב את ספרו “חבש פאר” וגיליתי לפניו שהייתי רוצה להדפיסו מחדש, אמר 

שהוא נותן לי במתנה. וכשיצא לאור עם ההוספות מרובות שצירפתי לו מענייניו וגם הערות שמח 

מאוד וכתב הקדמה חדשה.

ל. כשיצא לאור אחד מחיבוריו )או חלק מהאגרות( היה אומר נולד לי ילד )“זה ספר תולדות 

אדם”( 

לא. בהספדו על אמו שם ידיו עליה )לקיים המצוה “לה יטמא”( ואמר אמא את לא מתה )דו ביז 

ניט געשטרבין( והיה כ”כ נרגש ובכה מאד וראיתי שכל בגדיו קרועים עד למטה. הסתכל עלי 

ואמר אמא זקנה ג”כ אמא. ושאל כמה שאלות מרוב התרגשות. 

לב. כשנפטר אביו ואני לא השתתפתי בהלוויה )מחמת מחלה( בא אביו בחלום והתרעם על שלא 

באתי על הלוויה שלו, וכשספרתי זה להרב אמר סימן שיש איזה קשר נשמות ביניכם. 

לג. כשנשאל ע”י אחד המבקרים למה בא”י יש חילול שבת וכו’ השיב אם כבר היה במקומות 

רחצה והבראה בחו”ל כמריבנד וכו’, שאלו ששם ראה אנשים מריקים דם מפיהם. השיב ההוא זה 

לא פלא שכל החולים נשלחים לשם. אמר אמנם כן, גם לא”י באים החולים והם יתרפאו. 

לד. בטיול עם הרב בהר הכרמל השתדלתי להסב השיחה על עניני הקץ ולדעת אם הרב עסק 

בסוגיא זו. שמע כל מה שדיברתי ואחר השיב שראה בכת”י של המהר”ל מפרג ושם כתוב כי בדור 

האחרון דורו של משיח יקומו צבור מישראל שיחבבו את הארץ והשפה )אף שיהיו פורקי עול.(

לה. בחודש אלול היה עסוק בהכנת הכוונות של התפילה והתקיעות ובר”ה היה מאריך בתפילת 

שמו”ע עד זמן בירכת כהנים. 

יום כשעתיים חמישה דפים גמ’ )ואז לא היו נותנים להכנס(  לו. כשלמדנו השעור הקבוע בכל 

היו צריכים להחליף פעם  רוב פעמים  ובינתים הכניס השמש כוס קווה או חלב.  הדלת סגורה 

ופעמיים כי הכוס שנתקרר, שלא רצה להפסיק באמצע הלימוד. והרבה פעמים לא שתה כלל וכבר 

ידעתי שהוא צם היום משום איזה חלום והיה ממשיך ללמוד בשעורו לפנינו בערך כשעתים ויותר 

ולא הלך לטעום. כמה פעמים האיצו את אמו שתכנס לבקשו שילך לטעום. היה מרבה בצומות 

גם הירבה בהטבת חלומות. בימי מחלתו הסופית אמרו לו: הפרופ’ אומר שהוטב לו מחלתו. ענה: 

אבל החלומות אומרים אחרת. 

לז. מכל הדרשות ואפי’ השיעורים יותר קרוב ללב היתה שיחת ראש חדש שלו שהיה עומד באולם 

שבבית לפני כל בני הישיבה. אף שיעורו בשמונה פרקים היה אומר שצריך להתכונן )מוכן זמן 

מועט כרבע שעה(. אחרי השיעור היו מתפללים ערבית בהתלהבות רבה. 

לח. בהפרעות )בשנת תרפ”ט( בחברון מצאתיו ביום ראשון יושב ובוכה והבליט מפיו שמא מפני 

שהכניסו תלבושת והנהגה חדשה בארץ )היה מתנגד לגלוח הזקן )כמובן במכונה או בסם( ובלורית 
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ואולי גם בגדים קצרים, ובישיבה העיר כ”פ ע”ז )אבל קשה היה לשנות ההרגלים שבחו”ל(. 

לט. באמירת י”ג מדות היה כמובן עומד אבל לא חיכה בעמידה עד שהקורא גמר )היינו, שבשעת 

אמירת הקורא היה יושב(.

מ. אמר לי פעם שלהגיד שעור כהלכה כדבעי צריך להתכונן כל השבוע ואני טרוד מאוד לכן 

אינני מרוצה כ”כ מהשעורים שלי. ופעם אחת לא נכנסתי לישיבה בשעה שהגיד את השעור מפני 

שטרוד בענין א’, ורציתי לעיין בחדר הספרים. אביו עצר וא”ל למה אינך נכנס לשעור אספר זה 

להרב, ואמנם מסר להרב. ענה לו הרב שלא בשבילי מגיד שעורים ויותר הוא מרוצה אם אינני 

בישיבה בשעת השעור.

מא. היה קשה לו לדבר מעיני כספים אפי’ עבור הישיבה. פעם הזמנתי תייר נדיב א’ מאנגליה. 

דיבר אתו אבל לא על העיקר, ואח”כ אמר ששכח לדבר ע”ד החזקת הישיבה, שאלך אליו במלון 

וכן מספרים כשהיה  ולהגיד שהרב שכח להעיר אותו ע”ד. מובן שהתוצאות לא היה כמקווה, 

בארה”ב עבור הרעליף כשירד מהדרשה היה חוזר ואומר שבאמת העיקר שכחתי... 

מב. היה מספר נפלא בהסברה ובציור כאילו חי ממש אף אם סיפר אותו הסיפור כמה פעמים. 

האזנים קשובות מרוב טעם ונעימות. 

היה  מי שהוא  יד  חגיז שכשהיה תופס  ר’ מרדכי  ושהיה  מג. הכשרונות התפיסה מהירה מאד. 

אומר מחשבותיו של זה. בחן את הרב. אמר שאיננו יכול לתפוס מחשבתו המהירה. הזכרון ידוע 

שהיה יוצא מן הכלל וחדירה עמוקה, אך בהגיע עניין הקשור למתמטיקה היה חלש )כי זה יבש 

יותר מדאי(. הרגש היה חזק מאד. רק בעשרות השנים האחרונות היה מתגבר כנראה על הרגשות 

וטמנם פנימה. 

מד. היה מדבר ומעורר תמיד להצעירים שידעו לשלוט בשפה ובספרות, וכשאחד הלומדים הגיש 

קונטרס בהלכה )בקשר לבחינה בשעה שנפתח מכון הרי פישל( אמר לי הרי הוא “בעל מום”. 

הזכרתי לפניו את דברי המהרש”ל ביש”ש בריש חולין עיי”ש ת”ח צריך לדעת כתיבה ולא כרש”י. 

מה. לא נזדמן לי אף פעם למצוא אותו בטל. תמיד לומד או מעיין בספר או תפוס במחשבה 

עמוקה. לי נדמה שכל היממה היה דבוק ותפוס במחשבות קדושות בלי הפסק, אף בשעת האוכל 

כאחד מגדולי הקדמונים. ואין כל חידוש שהשאיר אחריו רכוש גדול של הרבה כרכים בכתובים. 

)זוכרני כשהייתי ילד, שפעם אירח בבית חותנו הגאון האדר”ת ז”ל ועמד בשעת חזרת הש”ץ תפוס 

במחשבות ובשעת ברכת כהנים לא הספיק ולעלות לדוכן, והאדרת העיר לו.( 

מו. היה קנאי גדול. כמה פעמים קרא לאסיפת מחאה על חילול שבת וצעק בקול גדול ה”ד מחאה 

כי הקולנוע  ליה בדינא. פעם הודיעו  ולמחר תבענא  וצעק  בגזלונתא  גזלנא שגזל ארעא  פלניא 

פתוח בשבת קרא לקהל שילכו אתו והוא בראש על המקום, וכשראו שוטרי המנדט אותו, פקדו 

לכבות את הנרות וביטלו את ההצגה. ופעם א’ גינה ת”ח ומכובד אחד ת”ח שני שלא בפניו, צעק 

מזכרונות הרב יצחק אריאלי
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בקול היסטרי כבוד התורה! וגירש אותו מחדרו.

מז. בליל שבועות למד לפנינו כל הלילה בסה”מ איזה מצוות ובשנה הבאה המשיך, ואחרי התפילה 

הלכנו לכותל המערבי בשירה של “יבנה המקדש” וקהל רב הצטרף אלינו עד השנים האחרונות 

שהממשלה הפריעה מלשיר בתוך גבולות הערבים עפ”י תלונות המופתי הידוע. 

מח. בפורים היה שותה הרבה עם כאו”א והיה עליז מאד )בישיבה היתה השמחה גדולה גם רב 

של פורים וב”ד הגדול וכו’, גם אמר שמי שיתן תריסר בקבוקי בירה, יוכיח מכל מה שיזכירו איזה 

פסוק או מאמר, שצריכים לשתות בפורים. ואחרי הפסקת השירים והריקודים היה נכנס בחדרו 

וישב ולמד וכתב כאילו לא היה כלום. וכן היה במוצאי שמחת תורה )שהיה ברוב עם ובתזמורת 

גדולה הקפות עם ס”ת וחברי ההנהלה, וכשלא היה תזמורת ציוה לדפוק בפח שידעו שאינו יו”ט.)

מט. בכל הריב והמחלוקת ההתנגדות וההתנפלות מצד הקנאים היה מוותר ומוחל ושואל לשלום 

בכל מחיר. רק פעם אחת התאונן. חרה לו שעושים אותו לאפיקורס דבר שלא יתכן שיחשוב או 

יהגה דעה שלא כדת. )בענין זה יש להאריך הרבה ואכ”מ( כדאי לעיין במכתבו של החפץ חיים.

נ. קבלת יסורין באהבה וצידוק הדין אפשר להוכיח בשעת מצוקה גדולה ביותר... כדאי לראות את 

הרעיונות העמוקים שכתב במשך כל אותו הזמן.

נא. כשהופיע בבית של שמחת נישואין אירוסין ברית מילה וכו’ הושרה השראה מיוחדת בכל 

הבית וכולם הרגישו התרוממות רוח ועונג רב.

נב. מיום שהופיע בשערי ארצנו עלה כבוד התורה במדרגה נעלה ואלמלא שקלקלו במחלוקתם 

אין לשער התועלת הרבה וקיום התורה בכל אתר בכל שדרות עמנו.
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הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל:
)גם אחרי פרסום ספר “אורות”(

הערת המלקט: לקט זה, קבלתי בדואר מאדם ששמו ר’ יעקב )ולא הודיע את שם המשפחה שלו(

חלק מהחרדים טוענים שאחרי פרסום הספר “אורות” הרבה מהגדולים התייחסו אל הרב קוק 

בשלילה. ולשם כך משתמשים גם בשקרים וגם בזיופים כמו בספר “דת הציונות” שת”ח תקפו 

אותו ואת מחברו בחריפות רבה ביותר.

אך ההפך הוא הנכון, רובם ככולם של הגדולים בזמנו התייחסו לרב קוק כאל אחד הגדולים 

היו  אישיותו כאחד  ואת  דעותיו  ָחלקו על השקפתו בחריפות. אלו שפסלו את  ביותר, אף אם 

המיעוט. 

הגאון הרב שלמה אליעזר אלפנדרי זצ”ל, על אף התנגדותו החריפה לציונות, במכתב מז’ 

בשבט תרפ”ד אל מרן הגאון הרב יעקב משה חרל”פ זצ”ל )צילום של המכתב הופיע בעתון “יום 

השישי” כ”ו בתשרי תשנ”ב( כתב: ‘הכהן הגדול מוהרא”י קוק’, ובהמשך הביע הרב אלפנדרי את 

מחאתו החריפה נגד מי שפגע בכבודו של הרב קוק: “הגיע לאזני מפי עדים נאמנים ש... פער פיו 

מבלי חוק ודברי שחץ על הרב והתבטא בביטולים כלפי הרבי קוק וגדף מערכות ישראל אלופי 

ישורון. תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק!” ]ראה “אגרות לראי”ה”, מהד’ תש”ן אג’ 

קנ”ג[

וכן הרב אלפנדרי ביקש את הערותיו של הרב קוק על גליונות דברי קבלה שכתב וקיבל את 

השגותיו. יש לציין שהקשר בין הרב אלפנדרי לרב חרל”פ נוצר דרך הגאון הרב בן ציון שפירא 

ורבו הראשון של הרב  זצ”ל, מגדולי המקובלים  יהושע צבי מיכל שפירא  זצ”ל, בן הגאון הרב 

חרל”פ. עצם הקשרים הטובים עם הרב חרל”פ שהיה תלמיד מובהק לרב קוק והשקפתו היתה 

כהשקפת הרב קוק, מראה כאלף עדים שעל אף התנגדותו להשקפה זו, הרב אלפנדרי לא פסל 

מי שהולך בהשקפה זו, ואף רואים במכתב הנ”ל הערכה רבה ביותר לרב קוק, וכל פרסום בשם 

הרב אלפנדרי שאומר שהוא פסל את הרב קוק עצמו הוא שקר וזיוף גמור.

הגאון הרב ישראל מאיר הכהן זצ”ל, הנקרא “חפץ חיים”, כתב )בקיץ תרפ”ג(: “אל כבוד 

הגאון הגדול י”א )ירא אלוקים( וכו’ וכו’ כקש”ת מו”ה אברהם יצחק הכהן נ”י’. ]“אגרות לראי”ה”, 

מהד’ שנת תשמ”ו, אג’ צ. עוד שם אג’ כא[וכן במכתב למשלחת הרבנים שיצאה לארה”ב בתרפ”ד 

הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל
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מטעם מוסדות התורה בירושלים כתב בראשו: ‘לכבוד הרבנים הגאונים הגדולים מהר”ר אברהם 

יצחק הכהן קוק נ”י אב”ד דעיה”ק ירושלים, מו”ה אברהם דוב שפירא נ”י אב”ד דקאוונא, ומו”ה 

משה מרדכי אפשטיין אב”ד דסלאבאדקה.’ ]שם, אג’ צ”ט[. בנוסף ליחס המרשים לרב קוק רואים 

כאן שהחפץ חיים מתייחס לסמכות רבנותו של הרב קוק בירושלים כמו רבנותם של הרב שפירא 

בקובנה והרב אפשטיין בסלבודקה. עוד בשנת תרמ”ח, כתב החפץ חיים לאדר”ת, אודות מה 

שהראי”ה התקבל לרבנות בעיר זיימיל “מאד שמח לבי על זה, ויתן ד’ שיעלה מעלה מעלה כי 

הוא גדול אמיתי בתורה” )שם, בנספחות, אגרת בעמ’ רנ”ה(

התורה  מוסדות  מטעם  שיצאה  הזאת  הרבנית  המשלחת  בראש  עמד  קוק  שהרב  מזה  וכן 

בירושלים, מוכח שרוב ככל רבני ירושלים וראשי הישיבות בה תומכים ברב קוק ורואים בו את 

ירושלים  רבני  שרוב  מהאניה  המפורסם  במכתבו  בפירוש  כתב  אמת”  וה”אמרי  ומנהיגם,  רבם 

עומדים לצד הרב קוק.

וכך כתב הביוגרף הנודע של הח”ח ובעצמו מתלמידי הח”ח בראדין, במאמר שפרסם אודות 

הראי”ה קוק כבר בשנת התרצ”ו: “לפני חמש עשרה שנה, בכנסיה הגדולה של אגודת ישראל 

בקיץ תרפ”ג, סּוּפר, שהחפץ חיים שמע בהזדמנות איך שאחד התחיל להתקיף את הרב קוק – 

הוא הגיב בחרדה: צריך לעשות קריעה כששומעים מילים כאלה! מען דורף קורע זיין )תרגום 

19(. הרב משה צבי  מיידיש: יש לקרוע קריעה(!” )‘המסילה’, שנה א’ חוברת י”ב, תרצ”ו, עמ’ 

נריה, מביא עדויות לכך שהח”ח אף סירב ללחוץ את ידיהם של בני המשלחת הירושלמית של 

נותן שלום!”  ירושלים איני  אגודת ישראל, ואמר להם: “לאלה שעושים מחלוקת נגד רבה של 

והוסיף: “דעו לכם כי הוא קדוש וטהור, וכל הנוגע בו לא יינקה!”.)עיין דברי הרב נריה, “בשדה 

הראי”ה”, עמ’ 225-227(

גאון הקבלה הרב שלמה אלישיב זצ”ל, שהרב קוק היה תלמיד-חבר שלו בקבלה, אמר לגאון 

הרב אריה לוין זצ”ל: “רבי אברהם יצחק הוא כליל השלמות: שלמות בגאונות, שלמות בצדקות, 

הגר”ש  אמר  הנסתר  בתורת  קוק  הרב  של  גדולותו  ועל  בהנהגה!”  ושלמות  במחשבה,  שלמות 

שהרב קוק בקי בכל שיטות הקבלה “ועליו ניתן לאמר כל רז לא אניס ליה!”. פעם הרשה לעצמו 

אחד מגדולי הקנאים בירושלים להשמיע בפני ה’לשם’ דברי קטרוג על הראי”ה, הפסיקו ה’לשם’ 

ואמר: “לי לא תספרו מי זה הראי”ה ומה טיבו. מה אתם יודעים מי הוא? הלא לילות ישבנו יחד!” 

]ראה “אגרות לראי”ה” שנת תש”ן, אג’ קל, רלב[.

הגאון הרב שמואל סלנט, אב”ד ירושלים, כתב לו בשנת תרס”ח: “כבוד ידידינו הרב הגאון 

הגדול המפורסם, צדיק מושל ביראת אלקים” )אגרות לראי”ה, שנת תש”ן, אג’ לז(.

הגאון המקובל הרב חיים יהודה לייב אויערבך זצ”ל, ראש ישבת המקובלים האשכנזית, 

“שער השמים”, היה מגדולי מעריציו של הרב קוק, והיה לוקח את בנו הגאון ר’ שלמה זלמן זצ”ל 
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להשתתף בסעודה השלישית של הרב קוק. 

גם  קוק  לרב  ביותר  רבה  אישית  בהערכה  התייחס  זצ”ל,  זוננפלד  חיים  יוסף  הרב  הגאון 

אחרי פרסום ספר “אורות”. וב”האיש על החומה” בכרך השלישי בפרק “האמת והשלום אהבו” 

בין  שרר  “אורות”,  הספר  בעניין  וגם  ביותר  הקשות  שבמחלוקות  מובא   ,399 בעמוד  המתחיל 

שניהם יחס של הערצה הדדית, כלומר גם מצד הרב זוננפלד לרב קוק. וב”יחידי סגולה” של הרב 

איסר פרנקל מובא בפרק על הרב זוננפלד שבתשובה לשאלת אנשיו מדוע הוא מדבר עם הרב 

קוק בדברי תורה בפגישותיהם ברחוב, ענה: “הרב קוק הוא צדיק גמור, אך דרכינו נפרדות!”

נכד של מקורב לרב זוננפלד ונכדה של מקורב לרב קוק, הרב אברהם יצחק לבקוביץ זצ”ל, 

באו בברית הנישואין ובשנת תר”ץ נולד להם בן. המקורב לרב זוננפלד הזמינו להיות הסנדק. 

בימי הקיץ, הזמין את הרב קוק להתכבד  ָנַפׁש הרב קוק  וכך הרב לבקוביץ מרחובות, שאצלו 

בסנדקאות. הכפילות הזו נודעה לרב לבקוביץ ברגע האחרון, ובדרך לברית המילה שהתקיימה 

בבית החולים “ביקור חולים” אמר זאת הרב לבקוביץ לרב קוק, והרב קוק אמר שהוא יסדר את 

העניין. כשהגיעו למקום הברית כבר היה שם הרב זוננפלד וכשראה את הרב קוק נכנס, קם מיד 

לכבודו. הרב קוק אמר לרב זוננפלד: “כיבדו אותי בסנדקאות ואני מכבד את מר”. הרב זוננפלד 

סירב ולא הסכים בשום אופן לקבל את הכבוד להיות סנדק במקום הרב קוק.

בברית מילה אחרת שהתקיימה באותו בית חולים וגם בה נפגש הרב קוק עם הרב זוננפלד, 

עם סיום הברית רצו להזמין עגלה בעבור הרב קוק, אך הוא סירב והתעקש ללכת ברגל. הרב 

זוננפלד הלך עימו וליווהו עד ביתו של הרב קוק. הרב קוק ביקש מהרב זוננפלד להתפלל לרפואת 

אמו שהיית חולה אז. הרב זוננפלד הגיב מיד: “להתפלל על אותה צדקת, מרת פערלה זאלטא, 

די גאלדענע בויך )“בטן הזהב”(? הרב קוק הוסיף שגם הוא אינו חש בטוב וביקש מר’ יוסף חיים 

להתפלל לשלומו. מיד בירכו ר’ יוסף חיים ואמר: “אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך”.

הרב הוטנר סיפר שבערב פסח אחד הוא ליווה את הרב קוק בדרכו לכותל המערבי וראו את 

הרב זוננפלד צועד לקראתם. הרב קוק הזדרז להקדים בברכת “חג כשר ושמח”, והרב זוננפלד 

השיבו בברכת החג והוסיף: “אני מברך אותו שלשנה הבאה אראהו שוב כאן כשהוא טובל רגלו 

בדם”, וכוונתו שיזכה להקריב קורבן פסח, לפי הגמרא בפסחים )סה, ב(: “שבח הוא לבני אהרן 

שילכו עד ארכובותיהם בדם”, והכוונה שם לדם קרבן פסח.

הגאון הרב מנחם יהודה אושפיזאי זצ”ל ליווה בבוקר אחד מחגי השבועות את הרב קוק בדרכו 

לכותל לאחר תפילת ותיקין בבית מדרשו, בית המדרש של ישיבת “מרכז הרב” בזמנו. בסמטה 

שליד הכותל נפגשו ברב זוננפלד שחזר מתפילת ותיקין בכותל, ובירך הרב זוננפלד את הרב קוק 

שיזכה להיות כהן גדול בבית המקדש. לא פעם הרב זוננפלד והרב קוק נפגשו בשמחות, וכשהרב 

קוק נכנס כשהרב זוננפלד כבר נכח במקום, הרב זוננפלד היה קם לכבוד הרב קוק ומציע לו את 

הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל
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כסאו, אך הרב קוק בענוותנותו היה מסרב. ופעם אחת לפחות הגיב: “אינני רוצה לתפוס את כסאו 

זוננפלד  של מר!” כשהזדמנו שניהם לסעודות מצווה כגון בייסוד ישיבת “חיי עולם” היה הרב 

לוקח “שיריים” מסעודת הרב.

הגאון הרב אברהם ישעיה קרליץ זצ”ל )ה”חזון איש”( פנה אליו אחרי עלות ארצה באמצע 

תמוז תרצ”ג ‘הוד כבוד מרן שליט”א שלומכם ישגה’.)אגרות לראי”ה”, שנת תש”ן, אג’ שי(. והחזון 

אי”ש השתמש בתואר הכבוד “מרן” רק לגדולים ביותר בעיניו כמו הרב מלצר, הרב גרודז’ינסקי, 

הרב יצחק זאב סולובייצ’יק והרב אלחנן בונם וסרמן. וכן, בהנחת אבן הפינה לישיבת “בית יוסף” 

בבני ברק, החזון אי”ש עמד משך כל זמן נאום-הברכה של הרב קוק, כבוד שלא נתן לגדולי תורה 

אחרים שדיברו שם. לאלה ששאלו אותו מדוע שלא ישב, הוא ענה: “די תורה שטייט!” )יידיש: 

“התורה עומדת!”(. )הרב נריה, “בשדה הראי”ה”, עמ’ 232-234 ראה שם צילום המעמד(.

זצ”ל  אושפיזאי  הלוי  יהודה  מנחם  הרב  הגאון  דווי,  ערש  על  זצ”ל  קוק  הרב  מרן  כששכב 

סיפר לחזו”א על מחלת הרב. כששמע החזו”א על מצבו הקשה של הרב זלגו עיניו דמעות ושלח 

מיד שליח להודיע לרב קוק שהוא מתכוון לבקרו, אך הרב קוק ענה לשליח: “החזון איש הוא 

מהשקדנים הגדולים שבדור, ואני חס על ביטול התורה שלו. אנא מסור לו שאני מבקש שיתפלל 

עלי בביתו.

הגאון ר’ אברהם מרדכי אלתר מגור זצ”ל, מיד לאחר פגישתו הראשונה עם מרן הרב, בשנת 

תרפ”א, יצא ואמר: “סבור הייתי שאני בא לבקר רב, ולבסוף מצאתי כאן רבי” )במובן של צדיקות 

וחסידות, שהרי הרב קוק לא היה רבי חסידי(. עוד אמר בהתפעלות: “הוא לא רק יודע ללמוד, 

הוא שקוע בלימוד” )תרגום מאידיש - ליקוטי הראי”ה ח”ב לרב נריה ע’ 133(. סיפר בנו האדמו”ר 

רבי פנחס מנחם אלתר לרב נריה: “אחרי הפגישה הראשונה של אבא עם הרב, הוא הורה מיד 

מהשחיטה  ולא  הרב”,  של  פיקוחו  תחת  העומדת  מהשחיטה  רק  בשר  שיקנו  פמלייתו  לאנשי 

שבפיקוח העדה הפורשת )ליקוטי הראי”ה ח”ב ע’ 136(. גם הרב אברהם ברומברג כותב בספר 

“הרבי מגור” בסדרת “מגדולי התורה והחסידות”, כרך כ”ד, כי הרבי הקפיד תמיד לבקר תחילה 

את הרב קוק, ורק אח”כ את רבני העדה החרדית, למרות שהיו מבוגרים מהרב קוק ואף היו 

קשורים ל’אגודת ישראל’ שהוא היה ממנהיגיה הבולטים. וכך נהג גם לאחר מכן, בשנת ת”ש, 

שהקפיד לבקר תחילה את הרב הראשי הרצוג, ורק אח”כ את הרב דושינסקי מהעדה החרדית. 

עוד אמר הרבי אחר פגישתו עם מרן הרב: “בעל מוח כזה לא היה במאה השנים האחרונות”. וגם 

כשהזכירו לפניו את גאוני הדור שלפניו לא שינה את דעתו. ויש לדעת כי הרבי הכיר רבים מגאוני 

הדור: אביו הלא היה בעל ה’שפת אמת’, סבו הגדול הוא בעל חידושי הרי”ם, גם הכיר את בעל 

ה’אבני נזר’. ואע”פ כן אמר משפט חריף שכזה.

כשביקר מרן הרב קוק במקום אכסנייתו של הרבי, סיפר לו הרבי שעתה הוא עומד להפריש 
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תרומות ומעשרות בפעם הראשונה. אמר לו הרב קוק, אם כן תזכה גם בברכת ‘שהחיינו’, כדברי 

רש”י )מנחות עה, ב( ביחס לכהן המקריב בפעם הראשונה, וכפסק הרמ”א ביורה דעה כח. הרבי 

הקשה, הרי הש”ך מערער על פסק הרמ”א, וכן דעת הפר”ח. אולם מרן הרב חזר וביסס את 

כי  ואף הוסיף לומר לרבי,  ובהרחבה כדרכו.  בירור שיטות החולקים ביסודיות  דעתו, תוך כדי 

שמחת בואו לארץ ישראל אף היא מצטרפת לשמחת קיום המצווה בפעם הראשונה, והרי הוא 

יכול לברך בלא חשש. אחרי ששמע הרבי את דבריו המקיפים של הרב, קם ואמר: “אם מרא 

דאתרא, רבה של ירושלים, פוסק שיש לברך, מקבל אני את דעתו”. וברך ‘שהחיינו’ בשמחה.

הרב קוק הציע לרבי לשבת בכורסה. אולם הרבי סירב, ואמר שגם בביתו אינו יושב אלא על 

כסא רגיל. אבל הרב שרצה לכבדו אמר לו: “כל מה שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מצא” )דרך 

ארץ פ”ז(. השיב הרבי, אבי מורי מפרש “חוץ מצא” - חוץ מן הדברים המוציאים את האדם מן 

העולם, והרי אחד מהם הוא ‘כבוד’. נענה הרב, אמנם פירוש נאה הוא, אבל הוא נגד התוספות 

ד”ה אין מסרבין וכו’ בפסחים )פו, ב( שם מפורש שאע”פ שיש בכך כבוד, יש לשמוע בקול בעל 

הבית. הרבי, שהיה בעצמו גאון מופלג, וכבר זכה להכיר רבים מגאוני הזמן, התפעל מאוד מהערתו 

של מרן הרב שנאמרה כלאחר יד, והצביעה על זיכרון וחריפות שאין דוגמתם. אע”פ כן לא ויתר 

הרבי על מנהגו ולא ישב על הכורסה )הרב ברומברג(.

במכתבו המפורסם מהאניה לאחר ביקורו הראשון בארץ כתב הרבי מגור: “והרב הגאון רבי 

אברהם קוק שיחיה הוא איש האשכולות בתורה ומדות תרומיות. גם רבים אומרים כי הוא שונא 

בצע. אולם אהבתו לציון עוברת כל גבול, ואומר על טמא טהור ומראה לו פנים, כאותו שאמרו 

חז”ל בפרק קמא דעירובין )יג, ב( על מי שלא היה בדורו כמותו ומטעם זה לא נקבע הלכה כמותו, 

ומזה באו הדברים הזרים שבחיבוריו...”. 

שאלוהו מה ראה לכנות את הרב קוק “איש האשכולות” )אגרות לראי”ה”, מהד’ תש”ן אג’ 

קצט(, השיב שהתשובה ברש”י. כוונתו לרש”י על דברי הגמרא בסוטה: “מאי אשכולות? אמר 

רב יהודה אמר שמואל: ‘איש שהכל בו’ “, ופירש רש”י: “ ‘איש שהכל בו’ - תורה לאמתה, אין 

י(, שבטלו אנשי אשכולות,  דופי שכחה ומחלוקת”. וכן שאלוהו, והרי אמרו במשנה )סוטה ט, 

והשיב: עיינו בתוספות בבא מציעא כט, ב’, וכוונתו היתה שאע”פ שבטלו, מעת לעת עדיין ייתכן 

שיופיעו אנשי אשכולות. גם מהמשפט הביקורתי ניתן לראות את הערצת הרבי לגדולתו של הרב 

קוק שרואה את הרב קוק כמי שאין כמותו בדורו, אף שלא פוסקים כמותו כמו המקרה בגמרא. 

בנוסף כתב במכתב: “והנה מדברי הרב הגאון רבי אברהם קוק שיחיה הנ”ל תכירו מידותיו - כי 

הגם שרוב מאנשי עיר הקדושה והרבה מהרבנים עומדים על צידו, עם כל זה חולק כבוד להרבנים 

הזקנים”. כאן רואים עדות מפורשת שרוב הקהילה היהודית והרבנים בירושלים תמכו ברב קוק 

וראו בו את רבם, ולא ברב זוננפלד.

בעת ביקורו השני של הרבי בירושלים, בשנת תרפ”ד, ביקש אחד מחסידיו לכבד את הרבי 

הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל
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בסנדקאות, ורק אחר שהתברר לרבי שהרב קוק לא ייפגע מזה, הסכים. הרב קוק כובד בברכות, 

ורק אח”כ המשיך  היין,  ‘כורת הברית’, שתה מן  ושלא כמנהג הרווח, לאחר שגמר את ברכת 

“אלוקינו ואלוקי אבותינו קיים את הילד הזה” וכו’. כשקם הרבי מכסא סנדקאותו, שאל את הרב 

מדוע נהג כך. השיב לו הרב: “כורת הברית” זה סוף הברכה, ואילו ההמשך הוא תוספת בקשה. 

תשובתו של הרב נראתה מאוד בעיני הרבי, והוא כתב אח”כ לאחיו והודיע לו שאע”פ שמקודם 

נהג לשתות בסוף הבקשה, הרי מכאן ואילך גם הוא ינהג כך. ואמנם כך נוהגים בניו אחריו.

בתרפ”ג-תרפ”ד שהה מו”ר הרב צבי יהודה הכהן קוק בוורשה לרגל נישואיו, וכדי לעשות 

תעמולה למען עליית יהודים יראי שמים ובעלי הון, כדי לבנות את הארץ ולהשפיע על אופייה 

של החברה המתגבשת בה. לאחר ביקורו השני של הרבי בארץ, נכנס אליוהרצי”ה לשאול בשלום 

אביו, אמר לו הרבי בהתרגשות: “מה כבודו שואל על אבא? הלא הוא מלא קדושה!” אח”כ הוסיף: 

“כבוד מעלת אביו הוא איש אמת וכל מעשיו לשם שמים!” )‘לקוטי הראי”ה’ ח”ב, עמ’ 136( 

בביקור השלישי של ה’אמרי אמת’ בארץ, בשנת תרפ”ז, התלווה אליו גיסו הגאון הרב צבי 

חנוך הכהן לוין זצ”ל, רבה של בנדין, שנודע כגדול בנגלה ונסתר, והיה עוסק רבות בסדר קדשים, 

ואף חיבר כמה ספרים. סיפר הרב אהרן טייטלבום על ביקורם של הרבי וגיסו אצל הרב קוק: 

“הייתי נוכח אז בבית הרב. לאחר חילופי דברים בין הרב לרבי, התחיל הרב מבנדין שואל את 

הרב על דברים בהלכה שהוקשו לו בלימודו במקומות שונים, והרב השיב על כל שאלה ושאלה, 

מתרץ קושיות, מיישר תמיהות ומגלה עמוקות. והנה שמתי לב שעם כל תשובה שהרב משיב, 

מפנה הרבי מגור את ראשו אל הרב מבענדין, בתוספת של הנהון, שמשמעותו היא “אתה רואה!” 

כיוון שהדבר התמיה אותי, הרשיתי לעצמי לפנות אחר תום הביקור אל הרב מבענדין ולשאול 

אותו לפשר הדבר. הסביר לי האורח החשוב: כשנסעתי עם הרבי באניה, נשאנו ונתנו בהלכות 

שונות. היו דברים שהרבי השיב עליהם, והיו דברים שעליהם אמר: כשנבוא ירושלימה וניפגש עם 

הרב קוק תשאל אותו והוא כבר ישיב לך. כפי שראית, השיב לי הרב על כל שאלותיי, ותנועותיו 

של הרבי באו לומר שאכן צדק כשהיה בטוח שהרב ישיב לי על הכל” )‘ליקוטי הראי”ה’ ח”ב עמ’ 

149(. הרב מבנדין עוד הספיק לשאול את הרב שאלות בענייני קדשים וענייני קבלה, וכולו היה 

מלא הערצה כלפיו. לאחר שחזר לפולין, סיפרו שהרב מבנדין היה מספר בשבחו של מרן הרב, 

ואמר: “העולם אינו יודע את הגדלות של הרב קוק! בירושלים מכהן רב בעל השגות מופלאות 

ביותר!”

זליג מורגנשטרן  גיסו, הרב מבנדין והאדמו”ר הגאון ר’ יצחק  באחד מביקוריו כשנלוו אליו 

ולאחר ביקור הרב קוק במעונו של הרבי מגור שבו התווכחו על דברי הרב בעניין  מסוקולוב, 

ההתעמלות של צעירי ישראל, מיהר האדמו”ר מגור ללכת לבית הרב כדי להחזיר ביקור, וסירב 

לנסוע בעגלה. הוא רצה לכבד את הרב קוק בביקור ברגליו וצעד מאכסנייתו בעיר העתיקה עד 

ביתו של הרב קוק.
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את  האדמו”ר  כיבד  קוק,  הרב  גם  הוזמן  הרבי, שאליה  של  אחיו  בן  נישואי  סעודת  בסיום 

הרב קוק גם בזימון לברכת המזון וגם בשבע ברכות. וכן אחרי הקידוש בשבת.ב”שבע ברכות” 

לשתות.  לחסידים  ונתן  הרב  של  הקידוש  וכוס  שלו  הקידוש  מכוס  השיריים  את  הרבי   ערבב 

כששמע הרבי על מחלתו של הרב, פקד במכתב על בנו רבי שמחה בונים אלתר )לימים נהיה 

לאדמו”ר( לבקר את הרב ולמסור לו את איחוליו בכתב ידו: “הנני לברך את כבוד תורתו ברפואה 

שלמה. המקום יהיה בעזרו שישלח לו רפואה שלמה בקרוב, לשמחת לב אוהביו”. סיפר האדמו”ר 

ר’ פינחס מנחם, שבהיות הרבי באניה בדרכו לארץ ישראל, באלול תרצ”ה, שמע על פטירתו של 

הרב, וגעה בבכייה בלתי רגילה. זה היה דבר נדיר מאוד אצל הרבי, שכמעט ולא בכה. אין זאת 

אלא כי ידע את גדולתו של מרן הרב קוק זצ”ל. וכן בביקורו הזה אמר לגרי”צ דושינסקי זצ”ל, 

ראב”ד העדה החרדית )כשהרב בנגיס שימש בהמשך כראב”ד לצדו( שלא השתתף בלוויית הרב 

קוק, שאם הוא היה בירושלים בזמן הלוויה הוא היה צועד ברגל אחר מיטתו של הרב קוק עד 

הר הזיתים.

הגאון הרב חיים עוזר גרודזינסקי זצ”ל כותב לראי”ה בר”ח כסלו תרצ”ד: ‘הוד כבוד ידידי 

הרב הגאון הגדול המפורסם וכו’ כקש”ת אברהם יצחק הכהן שליט”א’. 

הגאון הרב דוד שפרבר מבראשוב זצ”ל  מגדולי הפוסקים )שו”ת “אפרקסתא דעניא”( כתב 

לרב קוק: “... ויואל לשלוח לי את חיבורי הטהרה ודברות קדשו ולהבות אש מזבח אהבתו לה’ 

ולעמו, והיה כאשר טעמתי מיערות דבשו ונופת קדשו ותאורנה עיני, כי נפתחו ארובות חכמתו 

ואראה אור האמת כי יהל, וכהקיר בור מימיה הקרו שביבי נוגה עומק תבונתו המאירים מחשכי 

תבל, והמה מרפא לנפש מתהפוכות הדורות ובלהות הזמן, אשרי עין ראתה כל אלה אשר ראה 

הכהן הגדול מאחיו...”, ובסוף המכתב הוא כותב: “ואילו זכיתי גם לשאר ספרי אדמו”ר האדם 

הגדול בענקים.. מה מאושר הייתי...”

העדה  ראב”ד  והיה  החרדית  העדה  בהשקפת  )שדגל  זצ”ל  בנגיס  ראובן  זליג  הרב  הגאון 

החרדית לאחר פטירת הרב קוק(, כותב לרב קוק, שהכירו מישיבת וולוז’ין, כותב בתרפ”ו: “הרב 

הגאון האדיר, תפארת ישראל... הכהן הגדול מאחיו...”. וכתב לרצי”ה במכתב התנחומין ששלח לו 

על פטירת אביו: ‘להסתלקות והדר”ג מר אביו פאר הדור זצלה”ה, שאין זה אבל פרטי למשפחתו 

רק )אלא( אבל כללי לכל עדת ישראל למקומותם למושבותם’.

הגאון הרב יצחק זאב סולובייצ’יק זצ”ל )שהיה מתנגד חריף לציונות( כתב לרב קוק במכתב 

אליו: “הרב הגאון הגדול המפורסם, תפארת ישראל...” )אגרות לראי”ה, שנת תש”ן, אג’ שע(. 

ובמכתב אחר )שם, אג’ שעג( מכנה את הרב קוק “פאר הדור”.

הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 552

בשנת  כתב  לציונות  חריף  הוא מתנגד  אף  זצ”ל שהיה  לייבוביץ’  הלוי  ירוחם  הגאון הרב 

תרצ”ד לרב קוק: ‘לכבוד הרב הגאון המפורסם בכל קצוי תבל, סיני ועוקר הרים, צדיק וחסיד, 

כליל המעלות והטוהר, רשכבה”ג ומרא דארעא דישראל, אדמו”ר הגאון א”י הכהן קוק שליט”א’ 

)אגרות לראי”ה, מהד’ שנת תש”ן, אג’ שכג. עוד ראה איך תיארו באג’ שמג(. וכן הגאון הרב שאול 

ישראל זצ”ל אמר שלפני שעזב את ישיבת מיר כדי לעלות לארץ ללמוד ב”מרכז הרב” )למד כחצי 

שנה במיר לפני עלותו ארצה(, אמר לו המשגיח הנודע שיאמר לרב קוק שהוא מקנא בעולם הבא 

שלו על תרומתו לעולם התורה. 

הגאון הרב ברוך דב לייבוביץ זצ”ל שהיה גם הוא מתנגד חריף לציונות, כתב בראש מכתבו 

לרב קוק: ‘כבוד הגאון האמתי, נר ישראל, עמוד הימיני כקש”ת’. )אגרות לראי”ה, מהד’ תש”ן, 

אג’ רפ”ה(.

הגאון הרב נתן צבי פינקל זצ”ל, “הסבא מסלבודקה”, כתב לרב קוק מחברון שאליה הגיע 

בתרפ”ה עם ישיבת “כנסת ישראל” )שנקראה גם ישיבת סלבודקה המוכרת מאז מעברה לירושלים 

לאחר פרעות תרפ”ט כ”ישיבת חברון” ושמה הרשמי הוא “כנסת ישראל - חברון”, כשיש לציין 

תורתו,  בגאון  הגדול המפורסם בקצוי ארץ  ‘הגאון  “ישיבת סלבודקה”(:  הנקרא  סניף  לה  שיש 

חכמתו וצדקתו ובנועם מידותיו העמוקות והנשגבות באור תורה אוהב עם ישראל במסירת נפש 

כו’ כקש”ת הגרא”י הכהן שליט”א, אב”ד ור”מ דירושלים עיה”ק )אגרות לראי”ה, מהד’ תש”ן אג’ 

ר”ב(. וכן אמר לתלמידו הגר”י הוטנר זצ”ל )ראה בפסקה הבאה דבריו על הרב קוק(: “הוא אמנם 

לא למד בישיבות המוסר, אבל ‘ער איז די צורה פון מוסר!’ )‘הוא הצורה של המוסר!’(” )“בשדה 

הראי”ה” של הרב נריה, עמ’ 427(.  

הגאון הרב יצחק הוטנר זצ”ל אמר על הרב קוק: “הרב היה בקי בכל התורה כולה, בבלי 

וירושלמי, בנגלה ובנסתר, כל רז לא אניס ליה...!” )“בשדה הראי”ה” להרב נריה, עמ’ 425(.

 “הרב היה גדול בתורה, ביראה ובחסידות מכל אותם אשר חלקו עליו!” )“בשדה הראי”ה” 

של הרב נריה, עמ’ 433( כל זאת אינו סותר להערצתו לבן דורו, הגאון ר’ יואל טייטלבוים זצ”ל 

מסטמר, אך הרב הוטנר מהיכרותו האישית והקרובה עם הרב קוק ראה שהיה גדול מכל אלו 

שחלקו עליו. וכן אמר: ‘הרב היה איש הגר”א!’ וכוונתו למה שכתב ב”פחד יצחק” )ראש השנה, 

מאמר י”ד(”הגר”א - איז דער פשט - התיחסות לכל מקצועות התורה מבלי להבליט פנים אחד 

על השני - היקף כללי המאחד את כל חלקי התורה”.

 ועל קשריו על הרב אמר: “הקומה התחתונה שלי... היא הסבא מסלבודקה, והקומה העליונה 

היא הרב קוק!” ו”אלמלא נפגשתי עם הרב קוק הייתי חסר 50% מהווייתי!” )“בשדה הראי”ה” 

עמ’ 432(. וכן התבטא פעם: “איך בין דאך גיווען ביי הרב קוק אונטער זיין טלית קטן!” ]=”הלא 

הסתופפתי אצל הרב קוק תחת הטלית הקטן שלו!”[
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היכרותו עם הרב קוק החלה בתרפ”ה כבחור בישיבת “כנסת ישראל” שעלתה מסלבודקה 

לחברון, ועלה לירושלים מדי פעם ובא לפני הרב קוק ושוחח עמו בדברי תורה והפך לתלמידו, 

בתרצ”ב יצא לעיר הולדתו ורשה לביקור משפחתי ולהוצאתו את ספרו הראשון והחשוב “תורת 

הנזיר” כשהסכמת הרב קוק מתנוססת בראש ההסכמות, ובמכתב הבקשה להסכמה מכ”ב בטבת 

תרצ”ב כתב הרב הוטנר: ‘הוד כבוד אדמו”ר הגאון הגדול, עטרת ישראל וקדושו מרן ר’ אברהם 

יצחק הכהן קוק שליט”א’, וחתם: ‘בצפיה למכתב כ”ג )כבוד גאונו( הנני חותם המתאבק בעפר 

רגליו’. יש לציין שהמו”ל השמיט על דעת עצמו את ההסכמה הזו מהמהדורה השנייה של הספר, 

ובכך רק פגע בכבודו של הרב הוטנר. לאחר הוצאת הספר לאור חזר הרב הוטנר לקרבתו של הרב 

קוק עד פטירת הרב קוק. בשלב מסוים נסע לארה”ב לכהן בראשות ישיבת “רבי חיים ברלין”. 

הרב נריה ביקר אותו שם והרב הוטנר הראה לו איך הוא מעבד בשיעורו קטע מ’עולת ראי”ה’. 

כך עשה בלי שידעו, כדי לא לעורר את מחלוקת הקנאים, והכניס לשיעוריו רעיונות וביטויים 

וחובות  והיה מצטט מדברי הרב קוק. כך קרא למאמריו “הלכות דעות  מתורתו של הרב קוק 

הלבבות”, ביטוי שהרב הוטנר לקח ממאמרו של הרב “תחיית הקודש” שנדפס ב’מאמרי ראי”ה’ 

ח”א, עמ’ 49. 

הגאון הרב איסר זלמן מלצר זצ”ל אמר לרב גרודז’ינסקי בביקור אצלו בהתייחסו לרב קוק: 

“אנו ]נחשבים להיות[ “גדולים”]רק[ עד ]שנגיע ל[בריח הדלת שלו!” )“שבחי הראי”ה”, ע”י חיים 

ליפשיץ, עמ’ ר”ב(.

אמר על רב אחד שדיבר בגנותו של הרב קוק: “קודם שיתפלל תפילת נעילה כפי שהרב קוק 

מתפלל מנחה רגילה, ורק אחר כך יוכל לדבר על הרב!” )שבחי הראי”ה, חיים ליפשיץ, עמ’ ר’(.

ובהספד על הרב קוק אמר ר’ איסר זלמן: “יחיד הדור בגאונות, יחיד הדור בצדקות, יחיד 

הדור בחסידות!”. ו”עם מותו של הרב נפגע חוט השדרה של עם ישראל!” )שבחי הראי”ה, של 

חיים ליפשיץ, עמ’ ש”ה(. 

וכך כתב הגרא”ז במכתב עידוד והסכמה להוצאת כתבי הרב קוק, כ”ח באב תש”ה: “במלאת 

עשר שנים להסתלקות גאון ישראל מוהרא”י הכהן קוק זצ”ל. נוסף לאשר כבר נודע בכל תפוצות 

ישראל, עוצם גודלו בכל מקצועות התורה, בהלכה ואגדה, מוסר ודעת, לבד זה היה גדול מאוד 

בקיום מצות “ולדבקה בו”, שלדבקותו בד’ ותורתו, אין מילים להעריך את ערכו. ראוי לתלמידיו 

ומוקירי שמו ללמוד ממסירותו בכל לבבו באהבת ד’ וישראל עמו, ותשוקתו העצומה לזכות את 

ובין בספריו  בין בדבריו החוצבים להבות אש בדרשותיו  כל אשר היה ביכולתו להשפיע עליו, 

הגדולים... וראוי להתחזק ולעשות רצון הצדיק, לגמור ולהוציא את כל ספריו הגדולים, אשר עמל 

עליהם ביגיעה עצומה”. הגרש”ז אוירבך שהיה תלמידו בשיחה בינו לבין הרב נריה, דיברו על כך 

שהגאון ר’ איסר זלמן כינה את הרב קוק “שר התורה”.

הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 554

הגאון הרב צבי פסח פרנק זצ”ל אמר על הרב קוק: “נבצר ממני מחמת חולשתי להעלות על 

הכתב פרשת גדולת ענק הרוח, הגאון האדיר, פאר הדור, ראי”ה קוק זצ”ל...”

הגדול  הגאון  כבוד  ‘מעלת  קוק:  לרב  מכתבו  בראש  כותב  זצ”ל  קוטלר  אהרן  הרב  הגאון 

המפורסם בכל קצוי הארץ, פאר הדור, עמוד הימיני, פטיש החזק, מעוז ומגדול לתורה ולדת...”. 

)אגרות לראי”ה, מהד’ תש”ן, אג’ רצ”ו(.

זו:  בלשון  קוק  לרב  כתב  היומי”[  ב”דף  הלימוד  ]מייסד  זצ”ל  שפירא  מאיר  הרב  הגאון 

“אל חכימא דיהודאי, רב האי גאון ודגול מרבבות קודש, שר התורה ופאר הדור, מרא דארעא 

דישראל”. )אגרות לראי”ה”, מהד’ תש”ן, אג’ רס”ה(. במכתב הוא בקש ברכה מהרב קוק לכבוד 

פתיחת ישיבתו, ישיבת חכמי לובלין בשנת תר”ץ.

הגאון הרב אליעזר יהודה פינקל זצ”ל בדברי תנחומיו לרצי”ה כתב: “... ומה נורא השבר 

לכל בית ישראל בהיעדר מנהיגו וקברניטו הדגול, אשר הקריב תמיד את נפשו לטובת האומה, 

וברוחב לבבו ואהבת ישראל הטהורה, בגדלותו, בצדקתו וברוחו הכביר היה לסמל השלום...!”

הגאון ר’ דוד בורשטיין מסוכצ’וב זצ”ל הי”ד שלח לרצי”ה דברי ניחומים לאחר מות אביו 

דארעא  מרא  הקודש,  ארון  ונשבה  אראלים  גברו  כי  לשמוע  ונדחף  נדהם  “הלב  כתב:  ובהם 

דישראל, גאון ישראל והדרו, אוי לה לספינה שאבד קברניטה...!”

הגאון ר’ יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ’ זצ”ל שהיה מתנגד תקיף לציונות, כתב בי”ז באייר 

תהלה  לשם  ומפורסם  הנודע  הרה”ג  ‘כבוד  תשע”ב(:  איגרת  ג’,  כרך  קודש”  )“אגרות  תרצ”ה 

ותפארת בתוככי גאוני יעקב בכל מרחבי תבל וקצוי ארץ עה”י פה”ח )=עמוד הימיני פטיש החזק( 

ב’ איגרת תנ”ב מכ”א  )וכן ראה כרך  יצחק הכהן שליט”א’  רב פעלים כש”ת מוהר”ר אברהם 

באלול תרפ”ט וכרך י”ג איגרת ד’תשכ”ט מב’ בסיוון תרצ”ב(. 

הגאון ר’ שלמה גולדמן מזוויהל זצ”ל היה בראשי חדשים מבקר את הרב קוק ויושב לפניו 

כדי ליהנות מזיו פניו של הרב קוק ולהאזין לדברי תורתו.

הגאון הרב מאיר סטלביץ )“הרב מחסלביטש”( זצ”ל אמר במלאות שנה לפטירת הרב קוק: 

“גאון הדיבור ויחד עם זה גאון השתיקה היה מרן הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל. מצד 

אחד היה דיבורו קולח בלי מעצור... מצד שני היה לו כוח השתיקה: אף פעם לא שמענו ממנו 

דיבור אסור... גם ְלַדֵּבר וגם לשתוק... לא כל אחד זוכה, ואחד מיוחד שזכה לכך היה רבנו הרב 

זצ”ל.”



555

היה  תקופה,  באותה  הדור  מגדולי  שהיה  זצ”ל,  מלידס  דייכעס  חיים  ישראל  הרב  הגאון 

מעריץ נלהב של הראי”ה. לדוגמא, בפתחו של אחד מספריו הרבים של הגרי”ח דייכס, מובאת 

הסכמה מרגשת של הראי”ה, והרב דייכס בשנת תרע”ו מכנהו: ‘ידיד נפשי הגאון הגדול האמיתי, 

תפארת ישראל, בקי בכל חדרי תורה, בנגלה ובנסתר ידו הדה, צדיק יסוד עולם” )אגרות לראי”ה, 

מהד’ תש”ן אג’ פג(. ובמכתב אחר )שנת תרפ”ה( מכנהו “ישאו הרים שלום וברכה אל כבוד ידיד 

ד’ וידיד כל יראיו וידיד נפשי, הרב הגאון הגדול, פאר ישראל, המפורסם בכל המדינות, חוקר 

ומקובל, כקש”ת מו”ה אברהם יצחק הכהן קוק שליט”א” )אגרות לראי”ה, מהד’ שנת תשמ”ו, 

אג’ ק”ה(. הקנאים שלחו מכתב לגרי”ח דייכס, וקיוו כי הוא יענה לבקשתם להחרים את הראי”ה 

וספרו. הם לא ידעו שהרב דייכס הוא מעריץ של הרב קוק, ולא היה סיכוי שיחרים את הרב קוק. 

אדרבא, הוא הזדעזע ממעשיהם המגונים, ומחה על כך בחריפות.

המקובלים  ישיבת  וראש  והפוסקים  המקובלים  מגדולי  זצ”ל,  הדאיה  עובדיה  הרב  הגאון 

ב’ בפנייתו  “ישכיל עבדי” ח”ב קונטרס אחרון או”ח סימן  “בית אל”, כותב בשו”ת  הספרדית 

לרב קוק “גאון ישראל וקדושו, פאר הדור והדרו” ושם )סימן ז( “כל הנ”ל שלחתי לגאון הגדול 

המפורסם מהרא”י קוק שליט”א ראש רבני א”י ואב”ד פעה”ק ירושת”ו”. הרב הדאיה היה מבקש 

בקשות שונות מהרב קוק במשך שנות היכרותו עם הרב קוק, והרב קוק היה נענה מיד. הרב 

הדאיה אמר שהוא נוכח לדעת שהרב קוק הוא “לא רק גדול בתורה אלא גם גדול במידות ונשמה 

גבוהה שממנה יש ללמוד ארחות חיים!”

וולדנברג התייחס  - הרב  זצ”ל )שו”ת ציץ אליעזר(  וולדנברג  יהודה  הגאון הרב אליעזר 

לרב קוק כאל גדול הדור, ופעמים כשמזכירו הוא מקדים את התואר ‘מרן’ )ח”ז מח, יב(. סיפר 

הרב רא”ם הכהן ראש ישיבת עתניאל, שפעם בא אצל הרב אליעזר וולדנברג לשאול ממנו בדברי 

תורה. בתוך הדברים חזר הרב וולדנברג ואמר כמה פעמים “הרב אמר כך”, “הרב אמר כך”. שאלו 

הרב רא”ם: “מי הוא הרב?” השיב הרב וולדנברג: “אתה לא יודע? זה הרב קוק!”. כשהוא מזכיר 

בתשובותיו את הרב קוק, הוא מזכירו בכבוד מיוחד. ובמענה להערה שהעיר בנו הרב צבי יהודה 

קוק, כתב: “”החיים והשלום אל הוד כבוד ידידי וידיד ה’ עמו וארצו הרב הגאון הנעלה בנם של 

קדושים וכו’ מוהר”ר צבי יהודה הכהן קוק שליט”א” )ציץ אליעזר ח”ד ה, ב(.

הגאון הרב יחיאל יעקב וינברג זצ”ל )ה’שרידי אש’(– ח"א סימן ו עמוד יב - ‘וכת”ר כ’ בשם 

הגאון הצדיק מהרא”י קוק זצוק”ל להתיר ליחיד, אבל לא לציבור, לשנות את המנהג הקדום’. ח”ב 

סימן סז עמוד תקלב – אם ניתן לקבל גר שאינו יכול למול מסיבה רפואית. תשובה זו שלחתי לכל 

גדולי הדור וכולם הסכימו לי ובכללם מרן הגאון רח”ע שתשובתו מצורפת לסי’ הבא. ועי’ בספר 

‘דעת כהן’ להגאון הצדיק הרא”יה כהן קוק ז”ל, סי’ ק”נ, מה שהשיב לי בנידון זה.

הגאון הרב שלמה-זלמן אויערבך זצ”ל, שהיה בן כ”ה שנה כשנפטר הרב קוק, אמר על הרב 

קוק: “הרב היה גדול בכל, איש האשכולות. מאיזה צד שהיית מתבונן בו, היית רואה את גדולתו, 

הערצת גדולי ישראל למרן הגראי”ה קוק זצ”ל
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מעשיו,  ובכל  דרכיו  בכל  צדיק  ובנסתר,  בנגלה  התורה,  מכמני  בכל  ששלט  גאון  יחידותו.  את 

אמר:  אחרת  בהזדמנות  החסד.”  ובמעשי  הלימוד  בשקידת  המידות,  ובמעלות  מצוות  בדקדוקי 

“הרב היה גאון מופלא וקדוש עליון!”. ועוד אמר על הרב קוק: “לא היו גדולים כמוהו בדורו. זו 

היתה גדלות מיוחדת. הרב היה גדול לא רק בדורו אלא בדורות!” כשאמר “הרב” בלי להוסיף שם 

כוונתו היית לרב קוק, וכן במכתב תורה לרב נריה על קבלת ‘שיחות הראי”ה’ כינה הגרש”ז את 

הרב קוק ‘רבנו זצ”ל’. וכן אמר שהרב קוק היה היחיד שידע ללמוד את חכמת הקבלה ואת חכמת 

ההגדה לעומקה של הלכה. סיפר הגאון הרב יוסף בוקסבוים זצ”ל, שהיה מנהל ‘מכון ירושלים’ 

ותלמידו של מרן הגרש”ז אויערבך זצ”ל: ‘עד סוף ימיו של מו”ר הגאון ר’ שלמה זלמן אויערבך, 

כשהוא היה אומר “דער רב” ]“הרב”[, זה היה הרב קוק.’ 

יש לציין שהוא אמר לבעל אחייניתו, הגאון הרב יחיאל מיכל שטרן שליט”א, שדעתו כדעת 

ספרו  שהוא  בשבת  חשמל  על  אש”  “מאורי  שבספר  לציין  יש  וכן  השקפה.  בענייני  קוק  הרב 

הראשון שיצא לאור בתרצ”ה, בין ההסכמות נמצאים הסכמותיהם של מרן הגאון הראי”ה קוק 

זצ”ל, ושלהגאון אבא יעקב הכהן בורוכוב זצ”ל שהיה מהרבנים הראשונים שהצטרפו ל”מזרחי”, 

בנוסף להסכמותיהם של מרן הגרא”ז מלצר זצ”ל, מרן הגרח”ע גרודזינסקי זצ”ל ואביו, הגרחי”ל 

אויערבך זצ”ל.

סיפר הרה”צ רבי רפאל לוין זצ”ל: “כשרבי שלמה זלמן ואנוכי למדנו יחדיו, לא היה לנו זמן 

לדבר שבעולם, רק ללמוד וללמוד ש”ס! אבל איך אפשר בלי ללמוד מוסר? הרי לעיתים יש לאדם 

התרופפות כלשהי... לבסוף מחוסר זמן, סיכמנו שכך יהיה לימוד המוסר שלנו: פעם בשבועיים 

שלשה היינו סוגרים את הגמרות ורצים לחדר שבו למד הרב קוק זצ”ל. דרך חור המנעול היינו 

מציצים ומביטים כיצד הוא יושב ולומד תורה. כל אחד בתורו היה מביט ברב במשך דקה אחת, 

ומייד היינו חוזרים בריצה לגמרות. המוסר הזה שספגנו במשך דקה –היה מפרנס אותנו למשך 

השבועיים שלשה הבאים, ושווה יותר מכל לימוד בספרי מוסר”.

סיפר עוד, הרה”ג הרב אביגדור נבנצל שליט”א, “שהיה גדול תורה אחד שהגרש”ז אויערבאך 

לא הסכים לשמוע את פסקיו כיון שזלזל בכבוד הרב קוק”.

סיפר בחור שלמד בישיבה לצעירים של “מרכז הרב” שפעם התלבט בדרכו, ופנה אל הגרש”ז 

זצ”ל ושאלו, שמא כיוון שרוב הגדולים אינם הולכים בדרכו של הרב קוק, גם הוא צריך ללכת 

בדרכם של הרוב. ענה לו הרב אויערבך: “מה אתה מדבר? בזמן הרב קוק רוב ככל גדולי ישראל 

היו בטלים אצלו!”

הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ”ל - נולד בהומל לגאון הרב אברהם אלישיב זצ”ל )שם 

משפחתו המקורי היה לוינסון(, חתנו של עמוד הקבלה בדורו, הגר”ש אלישיב, ועלה לירושלים 

עם אביו )שינה שמו לאלישיב בהמלצת ה”חפץ חיים” לקבלת אישור עלייה משפחתי אחיד(, וסבו 

)הגר”ש פנה לרב קוק להפעיל את קשריו כדי לעזור להם בעלייה והרב קוק הזדרז לעשות זאת(, 
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והיה בן 24 בפטירת הרב קוק. מעריץ ביותר את גדולתו של הרב קוק. סיפר הגר”י בוקסבוים 

)בהמשך לדבריו לעיל לגבי קשר רבו הגרש”ז לרב קוק(: “ופעם אחת היה עורך אחד במכון שלנו 

שמצא קטע שהרב קוק הוציא והדפיס בקובץ תורני. לאחר שהכניס אותו לאוצר מפרשי התלמוד, 

עורך פלוני הוציא אותו. אחד מהעובדים התלונן על כך. קראתי לעורך ואמרתי לו: “אני רוצה 

שאתה תלמד אתי את הקטע. אם יש לך קושיה ודבריו של הרב צריכים עיון, אז בבקשה”. הוא 

ענה לי: “בכלל לא נכנסתי לעניינים. אני חושב שקטע מכתבי הרב קוק לא מתאים ל’אוצר מפרשי 

התלמוד’”. אמרתי לו: “מרגע זה אתה מפוטר”. הוא לא קיבל את הדברים, והלכנו לדין-תורה אצל 

הרב אלישיב. הרב אלישיב היה מזועזע. הוא אמר לאותו עורך: “אתה הכרת את הרב קוק? דע לך 

שהוא היה קדוש. הוא לא היה שייך לתקופה שלנו, ולא הבינו אותו טוב. בוודאי שר’ יוסף רשאי 

לפטר אותך. אני הייתי עושה אותו דבר”.

מקרה נוסף בו מחה הגרי”ש אלישיב כנגד אותם קנאים היה בתשס”ו כשיצא הספר החשוב 

‘עיניים למשפט’ של הגאון הרב יצחק אריאלי זצ”ל )ובו ביאורים מהגמרא עד להלכה( בהוצאה 

מחודשת, תוך השמטת הדברים שכתב הרב המחבר )המופיעים במהדורה המקורית( על הרב קוק 

זצ”ל. הגר”י אריאלי היה מתלמידיו המובהקים של מרן הרב קוק זצ”ל, ואף שימש כאחד מראשי 

רבו  אודות  על  דבריו  את  להשמיט  המדפיסים  של  ליבם  מלאם  ואעפ”כ  הרב”,  “מרכז  ישיבת 

המובהק. וכך כתב שם בהקדמתו הגר”י אריאלי: ‘וכמה מהחידושים נאמרו לפני גדולי ישיבתנו 

הקדושה “מרכז הרב”, היא הישיבה החופף עליה הוד רוחה של מחוללה, גאון ישראל וקדושו 

מרנא ורבנא רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, אשר גידלה וטיפחה בלימודים במסלולם הישר 

והאמיתי היא ההלכה, באהבת השי”ת, תורתנו הקדושה, ַעם הקודש וארץ הקודש. וברוב חסדי 

ה’ הייתי מהזוכים לייסד ולהקים את הישיבה הקדושה בעבודה מאומצת, בהשקעת כוחות רוחניים 

וגופניים, ומאת מרן הרב זצ”ל הוטל עלי הנהלת הישיבה בתפקידיה השונים, והנני מנושאי הארון 

זו, הושמעה ביקורת חריפה על האחראי על  ַהְׁשָמָטה מכוערת  במשך כל זמן קיומה’. בעקבות 

מהדורה זו, והוא הלך לשאול את הגרי”ש אלישיב האם עשו המהדירים כשורה כשהשמיטו את 

הוחזרו  זאת  בעקבות  לחלוטין.  מעשיהם  את  שלל  אלישיב  הרב  כמובן,  קוק.  הרב  של  דמותו 

הספרים לכריכיה, הגיליון הראשון הודפס מחדש, והכניסוהו במקום הגיליון המוטעה, וכך הספר 

נמכר היום.

פעם אחת כתב הגרי”ש אלישיב פסק הלכה בעניין מסוים, וכשסיים לכותבו, הראה לו אחד 

הנוכחים את דברי הראי”ה באותו עניין, ובהם פסק הלכה שונה. מיד קרע הגרי”ש את פסקו שלו, 

וביטל דעתו כלפי דעת מרן הראי”ה.

והביע  לקבלו,  הגרי”ש  על הראי”ה, שמח  סיפורים  ובו  כמה שנים ספר חדש  לפני  כשיצא 

התעניינות בתֹוְכנֹו.

בקשר  הראי”ה,  מרן  על  נוראים  דברים  סילופי  פרסם  תשמ”ז(  )בשנת  נאמן’  ‘יתד  העיתון 
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לנאומו בפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים, ומיד לאחר הוצאת העיתון התברר שהדברים 

שנכתבו היו שקריים ומגמתיים, וגדולי ישראל )ביניהם הרב נסים קרליץ( בקשו ממערכת העיתון 

שתפרסם התנצלות, אך היא התחמקה. כשהגיעו עורכי העיתון לביתו של מרן הגרי”ש אלישיב, 

הוא מחה בחריפות על השקרים הנ”ל, ואמר מתוך כאב: מדוע לא בדקתם את הדברים לפני 

שפרסמתם אותם? וכמובן שהורה להם לפרסם התנצלות מיידית, אך הם לא שמעו בקולו ]עיין 

בחוברת ‘לכבודה של תורה’, שנת תשמ”ח, של הרב משה אלחרר, רב הישוב שלומי, מחאה בנושא 

זה, והתעלמות העתונאים מדעת תורה[.

בפעם אחרת, כשעשו כתבה בעיתון הנ”ל על איזה עניין, והוזכר בדרך אגב מרן הראי”ה, הם 

כתבו: “הראי”ה” ללא תואר נוסף. כשראה זאת הגרי”ש מחה על כך, וציווה לגנוז את כל העותקים 

שהודפסו, ולעשות עותק חדש של העיתון שבו יהיה כתוב: ‘הראי”ה קוק, גאב”ד ירושלים’.

להוסיף על כל זאת אביא כאן שבירחון “קול תורה” תמוז-אב תרצ”ה )עמ’ כ”א-כ”ה( מופיעה 

מרן...”,  וקדושו  ישראל  גאון  “רבנו  מוגדר  הוא  קוק שבו  הרב  לרפואת  יום תפילה  על  הכרזה 

“רבנו גאון עוזנו הגאון הגראי”ה...”, ועל ההכרזה הזו חתומים מגדולי ירושלים ואף מגדולי הדור: 

הגרא”ז מלצר, הגרצ”פ פרנק, הרבי מזוויהל, הגאון ר’ שאול ידידיה אלעזר ממודז’יץ זצ”ל, הגאון 

ר’ מנחם נחום טברסקי מרחמיסטרובקה זצ”ל הגאון ר’ זאב מרחמיסטרובקה זצ”ל, הגאון הרב 

יוסף גרשון הורוויץ )רבה של שכונת “מאה שערים”(, הגרש”א פולנסקי, הגאון הרב משה חסקין 

זצ”ל )“הרב מפרילוקי”(, הגר”מ סטלביץ, הגר”א אלישיב מהומל )חתנו של הגר”ש אלישיב ואביו 

של הגרי”ש(, הגאון הרב מרדכי סנדר קופשטיין מראדין זצ”ל, הגאון הרב שלמה זלמן זלזניק 

)ראש ישיבת “עץ חיים” לצד הגרא”ז(, הגאון הרב יעקב יצחק וכטפויגל זצ”ל )ראש ישיבת “מאה 

שערים”(, הגאונים הרבנים שמחה ושמעון וינוגרד )ראשי ישיבת תורת חיים(, הגאון הרב יחזקאל 

סרנא זצ”ל )ראש “ישיבת “כנסת ישראל - חברון”(, הגאונים המקובלים הרב חיים יהודה לייב 

אויירבך זצ”ל )אבי הגרש”ז זצ”ל( והרב שמעון הורוויץ זצ”ל )ראשי ישיבת המקובלים האשכנזית 

“שער השמים”(, ועוד. וכן נשלחו מכתבים שונים מרבנים גדולים שבהם איחולי החלמה חמים לרב 

קוק ובהם הוא מוגדר ‘הגאון מוהרא”י קוק שליט”א’ )הגרח”ע גרודזינסקי(, ‘כבוד הגאון האמתי 

פאר הדור והדרו הצדיק כקש”ת... האב”ד בירושלים...’ )הגרב”ד לייבוביץ מקמניץ(, ‘כבוד ידידי 

הרב הגאון הנודע לשם תהילה ותפארת בתוך גאוני יעקב, עה”י )עמוד הימיני(, פטה”ח )פטיש 

החזק( בעל מידות תרומיות כש”ת מוהר”ר )הריי”צ מלובביץ’(, ‘הרב הגאון המפורסם פאר הדור 

הלוי  יחזקאל  ר’  )הגאון  תובב”א’  ירושלים  בעיה”ק  הכולל  רב  הר”ר...  וכו’ כקש”ת  פעלים  רב 

הולשטוק מאוסטרובצה זצ”ל הי”ד(. עם חתימת החוברת הרב קוק נפטר.

לאחר פטירת הרב קוק פרסמו גורמים שונים מודעות-ֵאֶבל ובהם מוסדות שאינם ציוניים אך 

ראו ברב קוק את גדול הדור שנלקח לבית עולמו, וביניהם ישיבות “עץ חיים”, ו”כנסת ישראל - 

חברון” ו”ועד השחיטה האשכנזית” שיש לציין שהוקם כוועד שחיטה נפרד מהשגחת השחיטה 
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של הרב קוק. ישיבת “עץ חיים” פרסמה את הדברים הבאים: ‘ “הצור תמים פעלו” )כותרת(. 

מוסד התורה הראשון באה”ק אשר לפני שש עשרה שנה בשנת התרע”ט באותה עונה ג’ אלול, 

היה ממביאי ומכתירי רבן של ישראל בשערי ירושלים, מבכה עתה יחד עם היישוב הארצישראלי 

את האבדה הגדולה שאינה חוזרת ְּבִהָלַקח מאתנו פאר דורנו גאון עוזנו, מרן רבנו אברהם יצחק 

הכהן קוק זצ”ל, ינחם הש”ית את משפחתו הגדולה ואת כל בית ישראל וירפא שבר בת עמו.’ 

ישיבת “חברון כנסת ישראל” פרסמה את הדברים האלה: ‘עטופי צער ואבל על ִהָלַקח מאתנו 

עטרת תפארתנו, גאון האומה, פאר הדור, נזר ישראל והדרו, כקש”ת מרן רבי אברהם יצחק הכהן 

קוק זצ”ל... והרופא שבורי לב, הוא ירפא את שברנו הגדול כיער.’ 

‘ועד השחיטה האשכנזית, פרושים וחסידים בירושלים ת”ו’ פרסם את ההודעה הזאת: ‘יחד 

עם כל בית ישראל בארץ ישראל ובגולה כולה הננו מבכים את השבר הגדול שהשברנו בהילקח 

מאתנו נשיאנו הגדול, גאון קדוש ישראל ותפארתו, העמוד התיכוני שכל בית ישראל נשען עליו, 

מרן אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל. מי יצא לפנינו ומי יבוא לפנינו ומי ייתן לנו תמורתו?’

“אורות”.  גם אחרי הופעת ספר  גמור  וצדיק  גדול  גאון  גדולים שראו ברב קוק  רואים  כאן 

עובדות אלו מראות על יחסם לרב קוק כאחד הגדולים ביותר. וכן משתמשים כלפיו בביטויים 

השמורים לגדולי הדור כ”מרן”, “פאר הדור”, “יחיד הדור”, “תפארת ישראל”, “עטרת ישראל 

וקדושו”, “גאון ישראל וקדושו”, “גאון עוזנו”, “שר התורה”, “מרא דארעא דישראל”, ‘רשכבה”ג’, 

“רבן של ישראל”, “עמוד הימיני”, “פטיש החזק”, ועוד. 

כמעט כל המקורות הנ”ל נלקחו מאגרות ששלחו אליו הרבנים הגאונים הנ”ל, הרי הם ב”אגרות 

לראי”ה” )מהדורת תש”ן(, עיין שם לוח המפתחות לפי שמות, הנמצא בסוף הכריכה.
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חלק א - על הקודש

באנו בזה בכובד-ראש וברטט-לב ללמוד לקח מפי הרב בעניין הקודש שבהוויה, הנסתרות 

שאנו אפופים בהם, ולחתור לעומק צפונם של אגדותיהם של חז"ל. בחקירות הללו נמצא את 

"הנקודה", את המוטיב המרכזי, והיא: 

חיפוש אחרי האלוקות!

"קודש", הגדרתו: מרוחק מן הבהמיות והחומריות1 והקב”ה קרא על עצמו “והייתם קדושים 

כי קדוש אני ה’ אלוהיכם”2.

בהביננו את ה”קודש”, נבין את כל הישות )“ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין”(3, תינתן לנו 

מסגרת הגיונית לכל מחשבותינו אודות היקום, יוענקו לנו משמעות וסדר של כל קורות עמנו, 

תנוח דעתנו לגבי תפקידנו, בין ביחיד בין ברבים. על ידי תשתית-מחשבתית זו נציץ, כל אחד לפי 

כושרו ויכולתו, לתוך אוצר ההגות של גאון-עולם, קדוש עליון, הרב זצ”ל.

אבל בטרם ניגש לעיין בעומק השקפתו של הרב בעניין ה”קודש”, עלינו לשנן בקצרה פרק 

בפילוסופיה של הרב אודות הכרתנו את האלוקים )אונטולוגיה(. יתברר לנו שאי-אפשר לנו לנו, 

בעצם, לדעת שום דבר אודות האלוקים. כי האדם לא יוכל לדעת אלא אודות מושגים שהתנסה 

נוכל  שלא  )כמו  “בורא”  אודות  דבר  שום  בבהירות  מלדעת  מנוע  “נברא”  אבל  אישית.   בהם 

פעולותיו  על  לדבר  אפשר  למשנהו(.  אחד  צבע  שבין  ההבדלים  את  לידה  מן  לעיוור  להסביר 

של האלוקים, הופעותיו, מעשיו, מידותיו וקשריו עם הבריות. מושגים אלו נקראים “האידיאות 

יוצא  וכדומה. כאשר האדם  יושר, הגינות, עדינות, רחמים, ענוה, חסד  האלוקיות”, כגון צדק, 

מגבולותיו האיגואיסטיים, כאשר הוא מבטל את "האנכי" וחושב על הזולת, הרי הוא מתקרב ובא 

בזה אל ה"קודש", האידיאות האלוקיות. 

על ידי בירור-מחשבתי זה, נבין מניין שאב הרב את רוחו האיתנה, את אמונתו הנחושה בעניין 

החלטיותה של "גאולת ישראל" הצפויה, הממשמשת ובאה לקראתנו, חרף כל הנסיגות הלאומיות 

והמשברים הציבוריים שעברו ועוברים עדיין על כלליותנו הישראלית.

נדע מניין שאב לבו, לב ארי, את הכוחות הנפשיים של "סבלנות" ללא ליאות בעמידתו מול 

1. עיין רמב”ן על ויקרא יט.

2. ויקרא יט, ב.

3. לשון הזוהר, מובא בנפש החיים לר’ חיים מוולוז’ין, שער ג’ פרק ד’.
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מחרפיו ומגדפיו, מול אלו שמיררו ודיכאו את רוחו בשצף קצף4.

ונדע מהו קו-המנחה הארוג באלפי-דפי-כתביו5, את השלד המרכזי ממנו ישתרגו ויתפשטו 

ענפי מחשבותיו, שרעפותיו וסעיפיו. עלינו לתפוש, “את הנקודה”.

מציאות מוחלטת ומציאות מדומה

"ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו )ה' יתברך(6 מצויים, הוא  כתב הרמב”ם: 

לבדו יהיה מצוי... שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. 

והוא שהנביא אומר ‘וה’ אלוהים אמת’ הוא לבדו האמת... והוא שהתורה אומרת ‘אין עוד מלבדו’, 

כלומר, אין עוד מצוי אמת מלבדו כמותו”7. הרמב”ם מלמד אותנו שהמציאות היחידית המוחלטת 

היא אך ורק הקב”ה, כי הוא לבדו “הכרחי-המציאות”. כל דבר אחר, המוגדר “נברא, אחרי שלא 

היה", אין לו מציאות מוחלטת, אלא חולף ועובר, אין בו ממש, אין לו קיום אלא במידה שיתקשר 

וישתייך לאותה מציאות מוחלטת.

וזהו ההבדל בין קודש לחול, בדברי רש"ר הירש על ויקרא יט: "קדושה": להיות מוכן ומזומן 

לכל מעשה טוב8... במוסריות צרופה... שליטה בכל הכוחות והכשרונות, ובכל הגירויים והנטיות 

הקשורים לאלה, להיות מוכן ומזומן לעשות את רצון ה’... משמעות )של קדושה( איננה להזניח 

החושניות שבהם,  ועד  הרוחניות  מן  וכשרונותיו...  מכוחותיו  אחד  אף  ולהשמיד  להמית  ולנוון, 

ה’  רצון  את  בהם  לעשות  נעלות:  למטרות  ניתנו  כולם  טוב.  ולא  רע  לא  בהם  אין  כשלעצמם 

עלי אדמות... ‘כי קדוש אני ה’ אלהיכם’ אתם יכולים וחייבים להיות קדושים, כי קדוש אני ה’ 

אלוהיכם, הקדושה במהותה המוחלטת, התואר של הווייתי...”. נוסיף לכך שהמלה “חול” מזכיר 

גם “חלל”, העדר וריקנות, והוא הניגוד של “קדוש” “גדוש”. תפקידו של האדם להאציל ולרומם 

את החול, על ידי מעשים המקדשים, ושרשיהם במציאות המוחלטת היחידית, המתגלה לנו על 

ידי מעשיו והופעותיו.

וכתב הרב: "כל ההווייה כלולה היא בנקודה אחת... )שהיא( נטף של ניצוץ אלוקי"9. 

4. מאמר הרב משה צוריאל, ניב המדרשיה, פרדס חנה, כרך י”ג דף 213.

5. הרב מ. צ. נריה, בספר “חיי הראי”ה”, דף רלו, מוסר עדות שמרוב כתיבה, כאשר השתתק שריר יד ימין היה  

הרב ממשיך לכתוב ביד שמאל, כמעיין המתגבר.

6. כל המוקף בסוגריים הוא תוספת של מחבר המאמר.

7. הל’ יסודי התורה פ”א, ה”ג, ה”ד.

8. עיין ברכות ח ע”ב “צויתי למקודשי”: המקודשין ומזומנין. 

9. אורות הקודש ח”ב, דף שצא. העמ’ מסומנים לפי מהדורת תשכ”ג-תשכ”ד.
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“חכמת האמת )סודות התורה( מלמדת אותנו את האחדות העולמית, את הצד של השיווי שיש 

למצוא בהווייה כולה עד למעלה למעלה, לדימוי צורה ליוצרה )דימוי האדם, על-ידי מעשיו, אל 

קונו ית'(... זאת היא המגמה של הדביקות האלוקית הבהירה"10.

נטיותיו השליליות, הנוטות להתרכזות בענייני עצמו; על-ידי התעלותו לדאוג  בהתגברו על 

דאגת הזולת )כ"ש אם יטפל בצרכי הרבים!( מתעלה ומתרומם ומתקדש האדם להידבק במידותיו 

של ה', כפי כושר  יכולתו המוגבלת. ודוקא על-ידי תנועה–נפשית זו, לצאת ממיצרי ענייני גופניות-

עצמו, זוכה האדם להילה של נצחיות וקיום. וכדברי הרב:

"בקטנות הדעת מונח ארס פנימי שנדמה על ידו שכל הנתקה )ניתוק( מן החול אל הקודש 

הוא דחייה מיישות אל אפסיות )כלומר, התקרבות לחדלון(. ואף על פי שההודאה החיצונה )וידוי 

פיו של אדם( מנגדת לזה, מצד קבלת האמונה )מצד מסורת אומתנו( שמסעדת כל כושל... )אבל( 

הנשמה טבועה כולה בהכרתה העליונה שכל הנתקה מן החול אל הקודש היא בריחה מחורבן 

ואפסיות אל היישוב, המילוי, והיישות הכבירה האיתנה"11.

יתירה מזו, כאשר האדם מתגבר על נטיותיו השליליות, הנוטות להצטמצמות בענייני עצמו, 

ועולה לעשות למען הכלל, הריהו מתקרב בזה לאלוהיו, וכדברי מהר"ל: "כי כל עניין הציבור הוא 

רצונו ית'... במה שהם ציבור יש להם כח כללי ומצד הכלל אין חטא"12. “כי התורה היא שכלית, 

אינה דבר גשמי ואינה מצטרפת לאחד כמו בשניים )הלומדים יחדיו(. ושלושה, יותר משניים”13.

וכתב הרב: "התכלית האחרונה של כל ההווייה כולה היא גילוי אור ה', ברום תענוגו העליון, 

באחדות עליונה כזאת שלא יהיה שום ניצוץ חיים שהיש העצמי שלו לא יתעלה”14. ורעיון כזה; 

“מענג את הלב מאוד!”15.

הגדרת ה”קודש” : האידיאות האלוקיות

ה”קודש” הזה, שהרב ִהְרָּבה לבאר ולפאר, אינו אלא ביסוס ומימוש “האידיאות האלוקיות” 

)זוך, טוהר, ענוה, חסידות וכדומה( אשר אך ורק על ידם יוכל האדם להידמות לאלוקיו )והייתם 

10. שם, דף שצג.

11. שם, דף שח.

12. פי’ על אבות, פרק ב משנה ד, דף עד.

13. שם, פרק ג משנה ד דף קכג; ע’ מהר”ל, נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק ה, דף כו, אם האדם ילמד בצוותא, 

ולא ביחידות יזכה “לשכל נבדל”.

14. אורות הקודש ח”ב, דף שצד.

15. שם, דף שצו; ועי’ דברין שם בסוף דף שצה וראש דף שצט.
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קדושים כי קדוש אני”(. וכבר כתב רמח”ל שכאשר אנו מדברים על אלוקים, עלינו להבחין בין 

עצם האלוקות, שאותה לא נדע ולא נבין בשום פנים ואופן )וכדברי “ספר העיקרים”16: “אילו 

ידעתיו, הייתיו”(, לבין הרצון של ה’, המתגלה לנו על ידי פעולותיו17. מניעותנו מלדון בעצמותה 

לו  מייחסים  לה’  תוארים  שבנתינת  הקובע  נבוכים”18  ב”מורה  די-צרכה  נתבררה  האלוקות  של 

גשמיות, או תכונות אנושיות )כדברי הרמב”ם19 שביטויי התורה על שמחתו של ה’ וחרון אפו 

וכדומה הם רק משל, כדי לשבר את האוזן(. וכמה גער הרמב”ם בטועים בזה20. מכשול זה בא 

להמון-העם כי לא יבינו ולא ישיגו בשכלם אלא דבר מוחשי. ולכן כתב הרמב”ם21 כי רק כאשר 

האדם יתעלה מתאוותיו, תושגב הבנתו למושגי אמת על טוהר-יחודו של הבורא.

נמצא  אותן  האלוקיות”,  ב’אידיאות  להתעסק  לנו  הקורא  הרב,  דברי  את  יותר  נבין  וכעת 

בקרבנו, והן ניטעו בנו על ידי המציאות המוחלטת ית”ש. זאת אומרת, נוסף על הענווה הגדולה, 

שאותה נרכוש על ידי ההתבוננות במהות הארעית שלנו, מול יוצר כל, עוד נזכה לקדש את חיינו, 

למצוא ניצוץ-אלוקים ממעל שיש בנו, על ידי מימוש האידיאות האלוקיות, אשר הן שמוליכות 

אותנו לאלוקות22. )ושוב עלינו להסביר שאין בכל דברינו הנ”ל שום הכחשה ח”ו שיש במציאות 

עצם האלוקות ית”ש. לא באנו אלא לברר שאין בכוחנו להשיג אותו, אם לא מצד האידיאות של 

פעולותיו. ובהם “כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו”(. כלשון צבי ירון23 “המציאות 

המוכרת לנו היא הוויה זמנית וחומרית, והוא ניצוץ מן ההוויה הנצחית האלוקית”.

“מהלך  בשם  קב-קיח(  עמ’  ב”אורות”  שוב  )ונדפס  תרע”ב  בשנת  מקיף,  מאמר  כתב  הרב 

בישראל  והאלוקית.  הלאומית  אידיאות:  שתי  בעמים  שיש  ביאר  שבו  בישראל”,  האידיאות 

מתמזגת בצירוף מוצלח שתי האידיאות הללו. כי גם דואגים את דאגת החברה, וגם עולים על 

פסגת-הרוח למה שמתחייב מן האידיאה האלוקית, לעשות הכל עבור הצדק והמישרים )וכאשר 

סטו מכך, בהיסטורייתנו, נענשו על כך, וחזרו לתיקונם(. ובזה היינו סמל לעולם ומלואו, היותנו 

“עם הספר” ועם מקודש, אשר גם אויבינו הארסיים ביותר היו נאלצים להודות בייחודנו. ובזה 

יצגנו את השאיפה של  האנושות כולה. וכדברי הרב בעניין אחר: “כנסת ישראל אינה אומה כפי 

16. מאמר ב’ סוף קטע ל’.

17. דעת תבונות, פסקא מו עמ’ לו ד”ה סוף דבר, עיין בזה “נפש החיים” לר”ח וולוז’ין, שער ב, סוף פ”ב.

18. ח”א פרק נא.

19. בהל’ יסודי התורה פ”א, הי”א והי”ב.

20. במו”נ ח”א, פרק לו ועוד בפרק מו.

21. שם, בסוף פרק נ.

22. “אין אנו מכירים את ה’ מן העולם ועל ידי העולם, כי אם מתוך נפשנו פנימה, מתוך תכונתנו האלוקית!” 

)אגרות ראיה, ח”א דף מה(.

23. משנתו של הרב קוק, דף 87.
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המובן הרגיל, אלא התמצית האידיאלית של )כלל( האדם... ונקראת לאום רק בדרך השאלה”24. 

“האידיאלים האלוקיים שהם חיי התורה והנבואה, הינם ברוחנו העתיד של העולם, שתחייתנו פונה 

היא להגשימם בחיים”25. עם ישראל הוא “לב” לכל הגויה-הכלל-אנושית26. אמנם, אצל אומות 

העולם הידרדרה האידיאה האלוקית ל”נטייה עכורה פראית, מלוא רשע וכסל ושפלות חומרית” 

)אפשר לציין לדוגמא, המלחמות השוביניסטיות, השיטות האימפריאליסטיות, מאסרים פוליטיים, 

משטרים צבאיים-ודיכוי-הפרט, וכן כל מיני רדיפות ועינויים של האינקוויזיציות למיניהן בכל דור 

ודור, והכל בגיבוי של הדת או למען “התיקון החברתי”, כמו שנראה בפירסומיהם של התועמלנים 

שבכל דור ודור(.

במצבו של ישראל בגלות, נצטמצמה האידיאה האלוקית לצל קלוש ושריד חיוור ונהייתה רק 

אידיאה דתית, כלומר ציות לצורת חיים פורמאלית ]=רשמית[, למעשים סטריאוטיפיים ]=נוסח 

קבוע[ וחיצוניים. מעשים המנותקים ִמרּום וגובה, ללא חזון ושגב, ללא נתינת לב להיות “ממלכת 

כהנים וגוי קדוש”. האידיאה הדתית, שיש בה ללא ספק הרבה מאוד דברים חיוביים, וכילכלה 

את עמנו בימי מרודיה וענייה, לא תוכל להתיימר לתת אותו מעוף-רוחני, גדלות נבואית של הדר 

אלוקי כמו האידיאה האלוקית. בו בזמן שהאחרונה תובעת “מה הוא, אף אתה”27  הצטמצמה 

האידיאה הדתית למצב של שמירה על המצב הקיים, על הנורמות המקובלות.

"הנועם האלוקי של החיים המתרומם בעליונותו... וטבעיותו של עם ישראל,  הרב:  וכתב 

באור האידיאה האלוקית הנטועה בה, היא עושה את החיים נוחים ועדינים מתוקים וענוגים, 

בתכנם העצמי... הנועם האלוקי הזה המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, הוא מכשיר 

להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה ובשמחת צדיקים, להכיר כי כל אשר עשה האלוקים 

הרעה  "עינו  ולכן(...  נועם–אלוקי-זה,  מחוסר  האלילי  העולם  זאת,  )לעומת  מאוד".  טוב  הוא 

מוצאה בכל מקום מבטה רק מארה, והיא ממלאתו זעף וחימה אכזרית על עצמו, על הווייתו, 

על הכל. והוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו... שאין שום ניגוד ומעצור לכל התכונות 

מנוחתה  מגמת  את  מוצאת  שהיא  הבודאית  מחבוא  אל  האליליות  באה  לפיכך  הברבריות... 

באפיסה ובאבדן מוחלט" )ויש, ליודע דבר, מדה גדושה של שליליות כזאת בנצרות הקלאסית 

ההיסטורית(28. 

כאשר האדם עובד את האלוקים, ללא האידיאות האלוקיות, הוא “מרגיש פלצות וזעזוע”, ולא 

24. אגרות ח”ב דף סה-סו.

25. שם, דף רי.

26. כוזרי ח”ב, ל, לו.

27. שבת קלג ע”ב; סוטה יד ע”א.

28. עיין אגרות ראיה ח”א, דף קסד; אורות, עמ’ קיב-קיג.
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יראת כבוד המגדילה את הנפש, מעשירה ומרהיבה )בשימת לב בקשרו של האדם לאלוקיו(29.

עוד כתב הרב: "התכונה של... אהבת היושר והצדק והשאיפה האמיצה לאידיאלים האלוקיים 

הללו ברום עוזם נמצאים בסגולה בטבע של עם ישראל. רק צריכים את הטיפוח של "דת משה 

ויהודית" בפועל30. לעומת זאת מה שהושגר שם שמים בין עמים רבים בסגנון דתי )אידיאה דתית( 

שהם  האלוקיים”  האידיאלים  של  הטהרה  מעל  האלוקי  המושג  את  להרחיק  ביותר  הועיל 

סילפו ועיוותו וקילקלו את המושגים עד שנהיו "היפך המוסר האידיאלי, עד שאחר כך מוכרחת 

מסקנתית(  )שורה  אחרונה  שיטה  )ולומר(  לגמור  ומתפתחת...  העולה  האנושית  התרבות  היא 

נוסד... אצל כל העולם  שהדת מזקת את המוסר האנושי)?!( וכל זה בא להם רק מפני שלא 

עומק התביעה של האידיאלים האלוקיים"31. “המושג המלאכותי הכהה “דת” של עמי הקולטורה 

)התרבות( שבזמננו... שהוא בא לשתף אותנו ואת העמים דוקא במה אנו נבדלים מהם!”. ניצוצי 

תורת היהדות נהפכו )אצל האומות( לזוועה ופלצות... “הרגש הדתי” שבא לבדו תחת האידיאה 

האלוקית הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם עשר מעלות בשפל. חדל 

הששון הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה, המנצחתו בנגינותיה ושירת עוזה, ויבוא סגנון 

ירד  ורפיון...  זוועה  בעבדות קטנה מלאה  ואעשנה”32   חובתי  “מה  )מזוייפות( של  פרישות  של 

גם הרעיון הלאומי... להיות “המדינה היא חברת אחריות גדולה” )במקום להיות חברה מתוקנת 

השואפת לתועלת האמיתית לזולת של כל פרט מחבריה( לצרף את הרעיון האלוקי עם הרעיון 

הלאומי, שיחדירו זה לזה, יאירו זה לזה, יתהדקו זה בזה “לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו 

המיוחדת” )אורות, דף קיד(. “הקדושה היא כללית, בכל המציאות היא מופעת, אלא שהיא עלומה 

ומסותרת מצד גסות החיים. ובאה כנסת ישראל לעולם לגלות את הצפון )ו’ שרוקה( ולהראות 

את בהירות הקודש”33. אמרו חז”ל על מעלות עם ישראל “אפילו סוריהם )מקולקלים שבהם( 

29. אדר היקר, דף קמז. נעיר כאן, שגרעין למחשבות הנ”ל אפשר למצוא ב”ספר המידות” לרבי נפתלי הירץ 

וייזל, ברלין, מהדורת תקמ”ה, עמ’ 35, 64, ובמהדורת קניגסברג שנת תרי”א, עמ’ 32, 37; ומהד’ תשס”ב עמ’ 

רעא, רעג. רעיון זה, שאי אפשר לדבר אודות האלוקים אם לא על ידי האידיאות האלוקיות, נמצא בדברי חז”ל. 

“’ואהבת--- והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך’, שאיני יודע באיזו צד אוהבים את הקב”ה, 

‘והיו הדברים’, למוד תורה ומתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, ומדבק בדרכיו”.  תלמוד לומר 

)ספרי, פ’ ואתחנן(; ובהערת הנצי”ב, שאי אפשר לו לאדם לאהוב את מה שאין הוא מכיר?! וזהו פשט בברכות 

דף כ”א קבעו חיוב ברכת התורה ע”פ פסוק “כי שם ה’ אקרא, הבו גודל”, כי כל התורה כולה שמותיו של 

הקב”ה. זאת אומרת, על ידי העיון בציוויו, ובמעשיו בהיסטוריה, לומדים את שמותיו של ה’, כינוייו ותואריו, 

ובזה, אמר הספרי, באים לידי אהבתו.

30. אדר היקר, דף קמח.

31. שם.

32. סוטה כב ע”ב.

33. עולת ראיה ח”א, דף לז ועי’ בזה שם ח”ב, דף קנח-קנט.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"א על הקודש
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גומלי חסדים”34. ניצוצות אלוקיים טמונים אפילו ברשעי ישראל35 ועלינו לפעול להבלטת הנקודות 

עליונים,  לרעיונות  מתרומם  “כשהאדם  הרב:  וכלשון  בוראו.  את  האדם  יכיר  שבזה  עד  הללו, 

ומתאים את דרכיו על פיהם, במעמקי רוחו הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה, שמגמתה 

היא להרים את העולם לעליונותו המעותדת לו. וממילא כל מה שהוא לומד מפרטי התורה איננו 

דבר חידוש אצלו, כי אם הזכרה למה שיש כבר בכוחו”36. אמנם כל זמן שהמושג של עבודת 

האלוקים עומד בתור עבודה מתייחסת לעצם )האלוקות, בלי עיון בדרכיו ותכונותיו( ערום ומגולה 

מהכרה אידיאלית... עוד לא יצא הדבר מכלל ההשקפה הילדותית הנפגשת מיד רק עם עצמים... 

והדבר מפורסם וידוע שאפילו השמות האלוקיים אינם מסמנים, על פי עומקה של תורה, את עצם 

האלוקות, כי אם את האידיאלים האלוקיים, את דרכי ה', את חפציו... והחפץ היותר אדיר הצפון 

במעמקי נפשו )של האדם הישר( הוא להוציא את האור הצפון ההוא תמיד, מן הכח אל הפועל... 

מדרך-לא  להשתחרר  עלינו  אדרבה,  הכללי"37.  הקיבוץ  ושל  האיש  של  עצמם,  החיים  בצורות 

דרך של חקר מטפיזי בהבנת העצם האלוקי38, וכסגנונו של רבי יהודה הלוי: חכמה “אשר אין לה 

פרי כי אם פרחים”39. כותב הרב: "על כן מונח הדבר בטבע האדם, שאם יאמר אדם לדבר על 

עצם האלוקים בלא חזיון האידיאלים האלוקיים, שעל ידם מדמים צורה ליוצרה... יאחזהו איזה 

רגש חשוך ועצוב אשר לא ידע שחרו )לתארו( ולא יוכל להחזיק מעמד כזה בחייו התמידיים... 

)ובגלל נמיכות-רוח זו, יצטמק( יקציע לזה בחייו זמנים וגבולים מצומצמים )כלומר, זה מקטין את 

מכסת ההתמסרות לעיון בקודש(... אבל לא כן היא כשאדם רוצה לדבר על דבר האלוקות, על 

דבר האידיאלים האלוקיים, אז יימלא בטבע )שלו( עוז וחפץ חיים ושמחה, הוא ירגיש אז שנפשו 

מתנשאת ושוטטת במרחבים רחבי ידיים, להיעלות ולהינשא40.

תוצאה ברוכה אחת, מגישה זאת, תהיה למצוא חיוביות בכל היצור שמסביבנו. “כל הנקרא 

בשמי, ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו”41 וזהו עומק פשט הכרזת קריאת שמע. כלומר, ה’ הוא 

אחד )המציאות היחידה המוחלטת( וממילא, ברוך שם כבוד מלכותו, רתימת כל היצורים לתכנית 

עליונה של האלהת החיים42.

34. במדבר רבה ג’.

35. עיין תניא, פרק יח.

36. אורות התורה פרק ו, ס”ק ד.

37. עקבי בצאן, אדר היקר, דף קמח.

38. אורות הקודש ח”א, דף סה.

39. רבי יהודה הלוי, הוצאת מחברות לספרות 1964, שירי חול, כרך ג’ דף א.

40. אדר היקר, עמ’ קמו-קמז.

41. ישעיה מג, ז.

42. נפש החיים, שער ג, סוף פרק יא, בהגהה. ועיין שם פ”ג.
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בהבנה טהורה זו אין שום בריאה לבטלה, לא עלה לא פרח, ולא כנף של זבוב, ונצדק קודש43. 

רמח”ל כתב מפורשות שאין שום בריה בעולם לשוא44. גם הבילבולים שאנו רואים בהשגחת ה’ 

וההנהגה, משמשים תפקידים חיוביים45. מחשבה זו המברכת על קיום כל תא-חי, מביאה רננה של 

שיר לשפתותיו של כל הוגה.

תוצאה נוספת, משובחת מהקודמת, היא שהאדם מוצא חיוביות בכל שאר האנושות. וכדברי 

מהר”ל: “מי שאוהב )את( ה’ יתברך, אוהב את הבריות, שהם ברואיו יתברך... אשר שייכים לו 

ומצורפים אליו”46.

וכך כותב הרב: "אני אוהב את הכל. אינני יכול שלא לאהוב את כל הבריות, את כל הבריות, 

את כל העמים. רוצה אני בכל מעמקי בתפארת הכל. אהבתי לישראל היא יותר נלהבה, יותר 

עמוקה. אבל החפץ הפנימי מתפשט הוא בעזוז אהבתו על הכל. ממש אין לי כל צורך לכוף את 

רגש אהבה זה. הוא נובע ישר מעומק הקודש של החכמה, של הנשמה האלוקית"47.

 והודה הרב שגישה כוללנית זו מטילה מאמצים נפשיים כבירים על בשר ודם בעולם-הזה: 

אבל  שלם.  הוא  הדומם  רק  קרועה.  היא  בודאי  אמר,  יפה  קרועה,  נשמתי  כי  עלי  שאמר  “מי 

האדם הוא בעל שאיפות הפכיות, ומלחמה פנימית בקרבו תמיד. וכל עבודת האדם היא לאחד 

את הניגודים שבנפשו על ידי רעיון כללי שבגדלותו ורוממותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה 

גמורה. כמובן, אין זה אלא אידיאל שאנו שואפים אליו, אבל להגיע לידי זה אי אפשר לכל ילוד 

אשה. אלא שבהשתדלותנו אנו יכולים להתקרב אליו יותר ויותר, וזה מה שהמקובלים קוראים 

בשם 'יחודים'"48.

אהבה נשגבה זו היא כלי ביטוי לאלוקות שבנפש האדם:

"עצמות החפץ של היות טוב לכל, בין בכמות הניטבים )מקבלי ההטבה( ובין באיכותו של 

43. עי’ “שבחי הראי”ה” לפרופ’ חיים ליפשיץ, מכון הרי פישל, תש”מ, עמ’ פט, צט, התנהגותו של הרב. וכן 

בשער המצוות לאריז”ל, פרשת נח.

44. קל”ח פתחי חכמה, הפירוש לפתח נ’; ועי’ בספרו “דעת תבונות”, מהדורת בני ברק, תשל”ג, דף קמח, ס”ס 

קנ.

45. שם, דף קה, סי’ קכד.

46. פירוש על אבות, דף לח.

47. ערפלי טוהר, מהדורת תשמ”ג, דף לא; קבצים, קובץ ב ע”ו. “אהבת עולם, אהבת ההוויה כולה--- שואבים 

מאהבת ה’ העליונה” )אורות הקודש ח”ב, דף תמב(; ע”ע דברי הרב, אורות דף קמט; מדותהראי”ה, אהבה ס”ק 

ה; ועניין שיר מרובע אורות הקודש ח”ב, דף תמד; וכן מאמרו המאלף של הרב דוד כהן )הנזיר( זצ”ל “הראייה”, 

שנת תשכ”ו; “יסוד הכללות”, עמ’ י-יט. 

48. המחשבה הישראלית, ר’ אלחנן קלמנסון בשם אז”ר ששמע בע”פ, ירושלים תר”ף, דף יג; וכן מובא בספר 

“תפילות ישראל” לר’ פלטיאל בירנבוים, דף 125.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"א על הקודש
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הטוב )שגומלים( זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל... כנסת ישראל בעומק 

חפצה אינה מחולקת מהאלוקות כלל... של טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו"49.

ונחזור לראשונות, בכך האדם מעלה את חייו אל הקודש,  ובזה נסגור את מעגל המחשבה 

בכל פועל, בכל מלל, בכל הרהור. כלשון הרב: “הרמת החול כולו אל הקודש, זאת היא מידת 

המעולים שבצדיקים, והמידה הצפונה לעולם )כולו( בעתיד הנשגב”50. “יש עולם של חול, ועולם 

נבין  הנ”ל  דברינו  הצעת  כל  ואחרי  )בלבד(”51.  סובייקטיבית  היא  הסתירה  כמובן  קודש...  של 

לעומקו אחד מהשירים היפים ביותר בו ביטא הרב מוטיב זה: 

“ַלֲחֵׁשי ַהֲהָוָיה”.

ִּתְלַחׁש ִלי סֹוד, ַהֲהָוָיה ּכּוָלה:                    

"ַחִיּים ִלי ֵיׁש, ַקח ָנא ַקח,                            

ִאם ֵיׁש ְלָך ֵלב, ּוַבֵלּב ָדּם,                            

ֶׁשַרַעל ֵיאּוׁש ֹלא ִזֲהָמהּו.

ְוִאם ִלָּבְתָך ֲעֵרָלה",

ִּתְלַחׁש ִלי ַהֲהָוָיה –

ְוָיְפִיי ֹלא ַיְקִסיֶמָך – 

סּוָרה ֶמִנּי, סּוָרה,      

ֲהֵריִני ְלָך ֲאסּוָרה!

ִאם ָּכל ִצְפצּוף ָעִדין,                                              

ָּכל יֹוִפי ַחי, ֹלא ֲהַדר ִׁשיַרת קֹוֶדׁש                             

ַאְך ֶזֶרם ֵאׁש ָזָרה, ְּבָך ְיעֹוֵררּו,                               

סּוָרה ֶמִנּי, סּוָרה, ֲהֵריִני ְלָך ֲאסּוָרה!"                                       י

49. עיין מנחות נג ע”ב; זוהי תכונת ה’, תכונת התורה, ותכונת ישראל, אורות, דף קלט, )אורות ישראל פ”א ס”ק ד, ה(.

50. אורות הקודש ח”ב, דף שיא.

51. שם, דף שיא; עיין עוד על נושא זה אורות, דף קי-קיא; אדר היקר, דף קמח.
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ְודֹור ָיקּום ָוַחי,

ָיִׁשיר ְליֹוִפי ְוַחִיים,

ְוֶעְדָנה ְּבִלי ַדי

ִייַנק ִמַטּל ָׁשַמִים.

ּוֵמֲהַדר ַּכְרֶמל ְוָׁשרֹון, ִׁשְפַעת ָרֵזי ַהֲהָוָיה

ַתְקִׁשיב אֶֹזן ַעם ַחי,

ּוֵמֵעֶדן ִׁשיָרה ְויִפי ַחִיים, אֹור קֶֹדׁש ִיָּמֵלא

ְוַהֲהָוָיה ּכּוָלּה לֹו ְתּדֹוֵבב: "ְּבִחיִרי, ֲהֵריִני ְלָך מּוֶּתֶרת!"

לפי תפישתנו,

בבית ראשון מביע הרב ביקורת נגד בעלי שיטה פסימית, בעלי יובש לב, בעלי יאוש.

וזו  קובל הרב על מחוסרי אסטטיקה, האדישים ליופי וחינניות-עולמו של אל,  בבית השני 

ש"ליבתם ערלה".

בבית השלישי מתריע הרב נגד הערים מאוד ליופי העולם, אבל שקועים בתאוות זרות )אש 

זרה( ומחוסרי קודש52.

בבית הרביעי מנבא הרב שהתיקון בוא יבוא.

בבית החמישי, מודיענו, שהתיקון, להשתמש ביופיו של עולם, למען הקודש, אינו אלא בארץ 

לעץ  ייהפך  הדעת  עץ  העולם,  מן  הקליפה  תוסר  ואז  רזים",  "שפעת  של  התור  בבוא  ישראל, 

החיים, כמצב שלפני החטא53. 

בשיר מופת זה, מביע הרב מה שכתב במקום אחר: “הצדיקים המופלאים... דוקא הם מוקירים 

וטובו  ויופיו  החיים,  ממקור  טהור  זיו  עליון.  עולם  בו  רואים  שהם  אותו,  ומכבדים  העולם  את 

מתעלים בעילויים גדולים, והרגשת הנועם והיופי שבו מתגדלת אצלם בגודל של קדושה ועדינות 

52. וביאר הרב תפקידו של יופיו של עולם הזה: “לא לצערנו נברא ים היופי, כי אם לעדננו ולרוממנו, ולשום 

אותו עם כל המון גליו מכון למסע של טיול ליופי יותר נערץ ונשגב ממנו” )עולם של האידיאלים(, אגרות ח”ב, 

דף רסג.  

53. אורות הקודש ח”ב, דף תנג.
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עליונה... שיש בהם שיקוי הלשד של כל ההנאות האסטטיות”54. 

“הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון 

להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע55 אינה קדושה שלמה”56.

ההרמוניה האוניברסלית

עד כאן הנחנו יסודות מסויימים בעניין זהות המציאות המוחלטת והמציאות המדומה, הגדרנו 

“קודש” ו”חול”, הסברנו את מהות האידיאות האלוקיות שבאדם המוסרי מוצא בנפשו-הוא ועל 

ידי כך מוצא את אלוקיו בכל פינות ההווייה, וסיימנו בגילויי הקדושה וההדר שבהווייה, הבולטים 

נקודה  אחד,  עניין  מבטא  כולו  העולם  שכל  ההכרה  התחדדה  ארצנו.  בארץ-חפצי-בה  במיוחד 

תואם,  להיות  חייב  הכל  אלא  וחיכוכים,  אי-אפשר שישררו שום סתירות  אחת, את האלוקות. 

בתזמורת אהבתית פועלת בהרמוניה, לשבח את יוצר כל, וזה לשון הרב:

בטל  עצמו  את  מכיר  שהאדם  ההווייה  קדושת  הדומיה.  קדושת  היא  העליונה  “הקדושה 

בפנימיותו הפרטית, וחי חיים כלליים, חיי כל. מרגיש הוא חיי הדומם הצומח והחי, חיי הכלל 

וכל מכיר, כל  )ש’ שמאלית(,  כולו של כל מדבר, של כל איש מאישי האדם. חיי כל שכל 

משיג וכל מרגיש... אם יפיל עצמו קדוש-הדומיה )איש הנ”ל( לעבודה מצומצמת )כלומר, שיטה 

מוגבלת( בתפילה בתורה... יסבול וידוכא. יחוש כי נשמה מלאה-כל היקום )נשמתו הוא( לוחצים 

)פרטית,  מיוחדת  דרך  התוויית  של  מדה,  של  מצומצמת  במועקה  להסגירה  בצבתים  )עליה( 

מוגבלת(, בשעה שכל הדרכים יחד הינם לפניו פתוחים, כולם מלאים אור, כולם אוצרים חיים”57.

והחשוך,  האילם  הוא את העולם,  מקשר  העולם.  ובין  האלוקים  בין  עומד  “והצדיק תמיד 

להדיבור והאורה האלוקית. כל חושיו של צדיק אמיתי נתונים הם להקישור האלוקי של העולמות 

כולם.  תאוותיו חפציו נטיותיו הרהוריו פעולותיו שיחותיו מנהגיו תנועותיו עצביו שמחותיו צעריו 
עינוגיו, כולם בלא שום שיור הם אקורדיום )תזמורת מתואמת( של המוסיקה הקדושה"58

54. שם ח”ג, דף שו; ושם בח”א, דף קנא כתב: “אורו של משיח--- והננו נתבעים ממעמקי נשמתנו לחוש את 

הגודל הזה --- ותכונת אורה היא--- הופעת הקודש באור כל החול כולו; הופעת הרוחניות המזוככת בתוך כל 

החומריות; הופעת הנפש בתוך כל הבשר; העלאת ערך כל החיים--- בכל התנועות של היש”.

55. ב”ח על טור או”ח סימן רח, ד”ה לאכול מפריה ולשבוע מטובה; ר”ן שפירא, מגורי האריז”ל, “טוב הארץ” 

דף ל, מהד’ יריד הספרים, עמ’ פז-צא; ע”ע דברי הרב, אדר היקר, דף קיד, אורות הקודש ח”ג, דף רצה, בעניין 

אמירת “שיר המעלות” בסוף הסעודה.

56. חזון הגאולה, דף ט.

57. אורות הקודש ח”ב, דף רצז.

58. שם ח”ג, דף רכט.
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הבריות,  לכל  נאמנה  ידידות  היצור,  לכל  פנימית  וחיבה  גילו.  היא משוש  קץ,  לאין  “אהבה 

ואהבה מסורה לכל דרגותיה; למשפחה לחברים לעם לחי ולצומח ולכל יש ומצוי, היא חקוקה בכל 

מלוא צדקה במורשי לבו”59.

ולראות רק את חוגו הקטן. חייבים  נסכם את דבריו הללו כך. אסור לצדיק להיות צר-עין 

יבוא על  להשקיף על כל הקוסמוס כחטיבה אורגנית מאוחדת60. מכיוון שלבסוף, ממילא הכל 

תיקונו, העיכוב של סדר זמנים, ההשתהות הסידורית, הוא אך ורק מצד האדם. ומי שיתרומם 

להסתכל מצד האלוקות, שמעל לזמן, הרי כבר עכשיו הכל מתוקן61. סימפוניה נהדרת זו, נמשכת 

משנות קדם ועד סוף הכל, ללא עצירה, ללא הפוגה, וגם מה שנראה כחטא ופשע, לבסוף כשיתוקן, 

ישתתף בפרסום כבוד שמים62.

“עומד האדם ותוהה, איזה צורך יש בכל המון המעשים והברואים המשונים והרבים? ואיננו 

מבין איך הכל הוא חטיבה גדולה אחת... ָהֵׁשב לנפשך כי כל החיים וכל הקודמים למערכתם, 

הכל שופעים עליך את כל הווייתך. אין נקודה קטנה יתירה )מיותרת(. הכל נצרך, הכל משמש 

לתפקידו, אתה )מקושר( בכל מה שלמטה ממך, והנך קשור ועולה עם כל מה שנשגב ממך, ועולה 

עליך”63; “המחשבה הכללית והמקורית העליונה סוקרת מגמה כללית עליונה, ועליונה שבעליונה, 

סוקרת גם כן מגמות אין סוף, בפרטים ובפרטי פרטים. שואפת שהכל יתאים, הכל יסייע זה את 

זה”64; “מצד המחשבה העליונה הסוקרת עומקם של דברים, אין במציאות כלל הפכים. כל מקום 

שיש הפכים, יש שם בודאי איזה תנאי נעלם, שכשיתפרש נמצא ששני המשפטים )תואמים זה 

את זה(”65.

59. שם ח”ג, דף רל.

60. והרבו לדבר על כך הקדמונים; עיין “תורת העולה” לרבי משה איסרליס, חלק ב’ הצעה ג’, וחידושי אגדות 

למהר”ל ח”ג, ק”נ. האדם הוא משתתף זוטר בתזמורת רבת משתתפים, אשר כולם תורמים את חלקם למטרה 

ר’ צדוק הכהן, “צדקת הצדיק”,  )עיין בדברי  ואחד מתקן בדבר אחר  האלוקית ללא כפילות, אלא כל אחד 

קטעים מט, נג, קסה(.

61. אגרות ראי”ה ח”ב, דף לח.

62. ר’ צדוק הכהן, רסיסי לילה, עמ’ 26, 34 מהד’ הר ברכה עמ’ 29, 39; וכן בספרו “פרי צדיק” שמות, דף 

-198 עיין מעין זה בדברי ראי”ה, אורות התשובה, פרק טז, פסקא א*, מהד’ מוסד הרב קוק, עמ’ נד. אף שאסור 

בהחלט לעשות כך לכתחילה, כי האומר אחטא ואשוב אין מספיקים בידו; רסיסי לילה, עמ’ 79, 119 מהד’ הר 

ברכה עמ’ 93, 139. ובכיוון זה כתב הרב באורות הקודש ח”ג, עמ’ שלט, שנו, ובעוד מקומות.

63. אורות הקודש ח”ב, דף שסא.

64. שם ח”א, דף קכב.

65. אגרות ח”א, דף קלג.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"א על הקודש
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ההרמוניה החברתית

השקפת-עולמו של הרב, כפי שתוארה לעיל, אודות ההשגחה האלוקית המדוקדקת יפה יפה, 

המקיפה כל פרטי ההווייה, הנחתה את הרב להתייחס באורך-רוח וסלחנות אין-קץ להתקפות 

מרורות של קיצונים מסויימים66. על-פי הבנה עמוקה בסתרי תורה הגיע הרב לידי אצילות, שם 

אין פירוד, שם אין רע. וממילא סערת רוחות, למראה תנועות ציבוריות כפרניות, היא מיותרת 

ומקלקלת.

"אין אנו מצטערים אם תוכל איזה תכונה של צדק חברותי להיבנות בלא שום  וכתב הרב: 

ניצוץ של הזכרת האלוקות. מפני שאנחנו יודעים שעצם שאיפת הצדק, באיזו צורה שתהיה, היא 

בעצמה ההשפעה האלוקית היותר מאירה"67.”המהומה הכפרנית כל זמן שהיא עסוקה במגמות 

מוסריות, הרי היא ממש דרישת ה’!”68.

הרב הצדיק והחסיד, היה בעל אמונה צרופה וחסונה, לעילא ולעילא מכל מציקיו ומתנגדיו. 

לכן לא נפגמה אמונתו בתורת ישראל סבא )חז”ל והמקובלים האחרונים( בגלל שלמראית-עיניים 

נראות סתירות ופירכות. האמת התיאורטית אינה מתערערת בגלל תנאים עכשוויים, המנענעים 

ומרעידים נשמות שאינן מוצקות, והרי הנביא מנבא מראש: “באחרית הימים, תתבוננו בה בינה!”69. 

מתוך יישוב דעת נפלא זה, פונה הרב לבני דורו:

“מתוך קטנות אמונה נדמה שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם )החילוני( להילחם 

נגד הרעות )הסוציאליות( בעולם. לרכוש להם מדע, גבורה, יופי, סדר, שכל אלה הינם דברים 

היוצאים מחוץ לתוכן האלוקי שבעולם )שלפי טעות בעלי קטנות אמונה צריך תוכן זה להיות 

כולו תלוש מענייני העולם הזה( ומתוך כך, עין צרה צופה מתוך כמה אנשים )בעלי קטנות אמונה 

כנ”ל(... שונאים את התרבות, את המדעים, את התחבולות המדיניות, בישראל ובעמים70. אבל 

כל זה טעות גדולה היא, וחסרון אמונה. )אלא( הדעה הטהורה רואה היא את ההופעה האלוקית 

בכל תיקון-חיים, יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. היא מודדת את העניינים רק במידת התועלת שהם 

מביאים, או הקילקול שהם מקלקלים. ובמידה זו, לעולם לא תהיה )שום( תנועה חייבת )רשעית( 

כולה, כשהיא עוסקת לברוא איזה דבר, בין גשמי בין רוחני. יוכל הדבר שיהיו בה מגרעות, אבל 

בכללותה הכל הוא מכלל היצירה האלוקית ההולכת ופועלת”71. “רוב גדולי הזמן, ה’ ישמרם, שהם 

66. עיין אגרות ראי”ה ח”א, דף נד ודף שס, וכן בח”ב, דף עג.

67. אגרות ח”א, דף מה.

68. מאמרי הראיה, ירושלים, תש”מ, דף 41.

69. ירמיה כג, כ.

70. ע”ע על זה דברי רש”ר הירש, אגרות צפון, מוסד הרב קוק, דף נז, כמה חסידות מוטעית יש בזה; עי’ שם דף נד. 

71. ערפלי טוהר עמ’ סז, סח; קבצים קובץ ב פסקא קצ; עי’ אגרות ח”א, דף שנד.
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חפצים ללכת רק במסלול הישן, להתרחק מכל כשרון ומכל תנועה של חיים, מה שהיא לדעתי 

נגד דרך ה’ לגמרי!"72. הויכוחים המרים שאנו עדים להם בחברה הישראלית, בנויים על חוסר 

הבנה לראות את התמונה הכללית, מה תורמים כל הפלגים לבניית העולמים. וכך כתב הרב:

והרוחניות שבעולם, הכל בא מפני שכל פרט משיג רק צד אחד  “כל המגרעות החומריות 

מהמציאות, הטוב בעיניו. ויתר הצדדים שהם בלתי מושגים לו הינם בעדו ראויים להיות אבודים 

מן העולם... ומתוך כך הסיבוכים מתגדלים בדיעות ואמונות ושיטות החיים... )מה( שאין רגש 

אחד פוגש את חברו בחיבה הראויה... לכל אלה הפגעים... קרואים הצדיקים, מייחדי הייחודים, 

לתקן... על ידי הטלת שלום בנשמתם פנימה... זאת היא מגמת )ה(עובדים נאמנים, שרזי עולם 

שאי אפשר להם שיעשו על ידי  הולכים ומתגלים בהם, ועל ידם”73.”ישנם תיקוני עולם כאלה 

צדיקים, כי אם על ידי רשעים ואנשים פגומים בדיעות ובמעשים... תיקונים הללו כוללים תיקונים 

חברותיים כמו מכשירי עבודת אדמה, מלחמות שישנן מהן שהן דרושות הרבה לעולם, המצאות 

מעשיות, וישנם מהם תיקונים רוחניים של כמה חכמות מעשיות ושכליות שהנשמה המעוטרת 

בחסידות ובהתנשאות נפש לקדושה אינה יכולה לחדור לפרטים הללו"74. ולמבקרי-מומים, “היאך 

תיתכן גאולת ישראל ע”י בעלי עבירות”? ענה הרב75 שיעיינו בנחמיה פרק י”ג שם מתואר טיב 

72. אגרות ראיה ח”א, דף שי.

73. אורות הקודש ח”א, עמ’ קכ-קכא

74. ערפלי טוהר, דף סח, קבצים, קובץ ב’ פסקא קצא

75. עיין אגרות ח”א, דף שמח.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"א על הקודש
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ובקידושין )דף ע’( “תל מלח77; אלו בני אדם  ידיהם נבנה בית המקדש השני76.  האנשים שעל 

שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלח”, ִאָּתם עלה עזרא לבנות את בית המקדש 

השני. כלומר, אין שום פעולה אנושית שתהיה מחוץ לתכניתו-המקפת של הקב”ה, ובעל אמונה 

תורנית-אמיתית לא תזוז מפיו אמרתו הנפלאה של רבי עקיבא “כל מה שעושה הקב”ה, הכל 

לטובה”78, וע”י גישה תמימה זו מחזירים אנו לה’ את בעלותו על העולם, שהכל מתנהל על ידו. 

והרמב”ם פסק שהאב או הרב גם כשהם כועסים, “כדי שיחזרו למוטב, ַיְרֶאה עצמו בפניהם שהוא 

כועס כדי לייסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה )נראה( כועס בשעת 

כעסו, והוא אינו כועס”79, וזוהי אחת מאידיאות האלוקיות, מהמושגים שיש לנו על התנהגותו של ה’.

76. א( “בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולתקן בהיכל )בית המקדש( או להוציא משם את הטומאה, מצוה שיהיו 

הנכנסין כהנים תמימים. לא מצאו תמימים, ייכנסו בעלי מומין, ואם אין שם כהנים, ייכנסו לויים. לא מצאו 

לויים, ייכנסו ישראל. מצוה בטהורים, לא מצאו טהורים, ייכנסו טמאים--- שהטומאה דחויה בציבור” )רמב”ם, 

הלכות בית הבחירה, סוף פרק ז(.

ב( “כערכם של הצידונים היודעים לכרות עצים מן הלבנון לבניין בית ה’” )מלכים א פרק ה’, אגרות ראיה ח”ג, 

דף קנו(.

לרוחנו  מרוצים  כלל  היו  לא  שנושאי המשרה  רבות  תקופות  לנו  היו  כבר  ההיסטוריה---  של  “והאירוניה  ג( 

כך  בשביל  לא  מקום  ומכל  מרה  יותר  היא  המקדש  את  בונה  בתור  הורדוס  של  האירוניה  והרי  הפנימי--- 

)נכשלנו(--- בסובלנות למעשיו של הורדוס והליכות חייו ושאיפותיו” )אגרות ראיה ח”ג, דף קנח(.

ד( “הצלחת הציונים אי אפשר לבטל לגמרי, אף על פי שיש בזה כמה חסרונות, מכל מקום ודאי רוח ממרום יש 

כאן לבנות נַׁשמות ארצנו הקדושה, ‘ועל הכל הקב”ה עושה שליחותו’ )ב”ר י’(. ומי בא בסוד ה’ לדעת למה יהיו 

העסקנים דוקא אלה שמהם נמצאים אשר לבם הוטח מבית ומחוץ בכופר?” )אגרות ח”ב, דף קיד(.

ה( “שהרי הננו רואים יד ה’ נטויה לטובה לצמיחת קרן ישועה לישראל בארצנו הקדושה ואין שום ספק דלא 

עביד קוב”ה ניסא לשקרא )ברכות נח(. ובוודאי יש גם בליבם של אחינו הרחוקים לכאורה מקדושה איזה טוב 

נסתר פנימי, שסופו להחזירם למוטב, ועל כן עלינו להמשיכם בחבל אהבה והתקרבות וסבלנות גדולה, שהוא 

יותר קרוב להצליח מדרך האיבה והתלהבות בזעם”. )אגרות ח”ב, דף קסא(.  

ו( “ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל, נגד עצת ה’ העליונה אשר דיבר טוב על 

ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו, העתידים להיות כולם שבי פשע” )אגרות ח”ב, דף לז(.

ז( “כי פקד ה’ את עמו ממזרח וממערב ומצפון ומים באים אחינו הנידחים, ‘ציון ישאלו דרך הנה פניהם’ )ירמיה 

חייבים  ואנו  אמן,  בימינו  במהרה  שתבוא  דגאולה  אתחלתא  היא  הזאת,  הגדולה  שהתנועה  ספק  ואין  ה(  נ, 

להתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו בכל האומץ האפשרי”. )אגרות ח”ב, דף קעו; ע”ע אגרות ח”ג, עמ’ קל, 

קמג, קנה, רטז, רצא(.    

77. נחמיה ז, סא.

78. וכן נפסק בשו”ע או”ח, סימן ר”ל.

79. הל’ דעות פ”ב ה”ג.
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גישת הרב לאומות העולם, הוסברה על ידו כך:

"אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד ואהבת כל העמים 

כולם, ֵחֶפץ עילויָים ותקומתם הרוחנית והחמרית. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמא 

שבעולם... בכל מקום שאנו מוצאים )בתנ"ך ובדברי חז"ל( רמז שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה 

רק אל )עצם( הרשעה... אבל עלינו לדעת כי נקודת החיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם 

האלוקי... וחוננו בו כל עם ולשון... וגרעין קודש זה ירומם את הכל"80.

סמוכין לדברי הרב אנו נמצא בספר תניא, פרק לב, שאפילו אלו “שמצוה לשנאותם, מצוה 

לאהבם גם כן, ושתיהן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם 

שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם”. ובעניין יחס חיובי לגויים, מצאנו דברים יפים בפירוש רש”ר הירש 

על ויקרא )יט, יח דף שיט(, ובספר הברית )לפני כמאתיים שנה( )ח”ב מאמר יג פ”א דף 338(, 

ובדברי רבי יעקב עמדין, מגדל עוז )עליית האהבה פרק יב( והחזון-איש )על או”ח דף פב ד”ה 

ומ”מ וכו’(. ומפורש כתב המקובל הגדול רבי חיים ויטאל “ויאהב את כל הבריות, אפילו גויים”81.

הדרכתו של הרב, להילחם בשיטה המוטעית, ולא באנשים הטועים, בעלי השיטה ההיא, 

זהה לדעת החת"ם סופר, שהעיד על עצמו: "אמנם נזהרתי מאוד שלא ללחום עם שום אדם, ולא 

נזכר שם אדם באגרת שלי כלל. ולא ייראה שום התגרות אדם באדם, כי אם האמת לוחם עם 

השקר"82.

והרבה הטיף הרב להשתלמות במידת “לימוד זכות”:

“ולדון לכף זכות את כל האדם, אף בדרך רחוקה ונפלאה. לעולם לא נכון לשכוח כי בכל 

מלחמה ממלחמות הדיעות, אחרי שהתסיסה עוברת, מוצאים המבקרים )כלומר, המעיינים( בכל 

ויראת ה’ נדע שכל עלילות מצעדי גבר וכל הגיוני  וגם צללים. וברוח דעת  הצדדים גם אורות 

רוח איש ופעלם בעולם, בחוג גדול או קטן, הכל ערוך מקורא הדורות מראש )הקב"ה( לעזור 

לשכלול העולם וקידמתו, להזרחת אורו"83. 

80. מדות הראי”ה, אהבה, סעיף ה’, דף נז.

81. שערי קדושה ח”א שער ה’; ויש להעיר כאן, שהרב גם ידע שמציאות החיים שונה מן האידיאל הטהור, יש 

רצוי ויש מצוי. התורה מכירה בשניהם. עיין אגרות ח”א דף צד ודף ק.

82. שו”ת חתם סופר, חלק ו סי’ פ”ה; חוט המשולש, מהדורת תל אביב, תשכ”ג, דף עה.

83. אגרות ח”א, דף שנד; “כל הכפירות המושכלות )כלומר, הבאות מתוך מערכת שכלית( אינן מתייחסות כי 

אם לאותו הצד הדמיוני )כלומר, מוטעה ומוגזם( הנמצא מקושר בטבע לרגשי האמונה. והצד הדמיוני הזה מוכרח 

להיות כלה ואבד!” )ובזה משמשת הכפירה מטרה תועלתית( )אגרות ח”א, דף נ(. “כל שיטה שבעולם אינה צדה 

נפשות בצד הרע והשפל שבה כי אם בצד הטוב וניצוצי האורה שבה. על כן עבודתנו היא למצוא את ניצוצי 

האורה שבכל שיטה, אפילו במהרסת, ובטוחים אנו שכל מה שהוא טוב מסכים הוא עמנו” )אגרות ח”א, דף 

רכט; עי’ שם, דף מה(.
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“מה שאין הצדיקים... מכירים יפה את התפקידים של העולם הגשמי )ומתרחקים מכל ענייני 

החומר(... אף על פי שגורם להם התרוממות נפשית, מכל מקום לעולם הוא גורם ירידה והשפלה... 

)החודרות( אחר כך גם אל אותם גדולים עצמם... )הירידה( חוזרת ופוגעת בהם, והם סובלים מזה 

עם  העולם  את  ולהניח  קדושים,  בגנזי  להתבודד  מוכרחים  הם  שהיו(  )ממה  כללית...  מועקה 

זוהמתו להתפשט, כפי הטבעיות הגסה שלו”84.

ההרמוניה ההיסטורית

עד כאן התבארה בהרחבה המשמעות המלאה של בטחון בהשגחתו של הקב”ה, אשר “את 

הכל עשה יפה בעתו”85.

גישה זו מסלקת מן האדם בלבולים שטניים, טשטושים וערפולים המטריפים את יישוב דעתו, 

למראה צרות החיים והשליליות שנדמית להיות בענייני העולם. על ידי השקפה זאת מתחסנת 

אצל האדם האמונה שהקב”ה שליט בכל, בשעת מעשה, לפני ואחרי, ושהו הנקרא “בטחון”. ככל 

שהאדם יתבונן בתהפוכות ההיסטוריה במבט לאחור, יווכח שלא היה דבר גדול או קטן אשר קרה 

לעם ישראל שלא הזיז את ענייני הכלל לכיוון של תיקון ותועלת, כשמביטים בטווח ארוך. ואין 

כאן מקום להאריך בפרט זה.

וכתב רמח”ל: “שאין לך מעשה, קטן או גדול, שאין תוכיות כוונתו לתיקון השלם. וכעניין כל 

מאי דעבדין מן שמיא, לטב86 ... איך אפילו התוכחות והייסורין לא היו אלא הזמנות לטובה והכנה 

ממש לברכה”87. “שבאמת אין הקב”ה מואס יגיע כפיו לעולם ח”ו ואינו עוזב ומניח את העולם. 

אלא בשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו. העניין הוא שאדרבה, הוא מחדש טובה לעולמו, 

ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום רק לתיקונו של עולם ולא לקילקולו, אלא שהוא מסתיר 

עצתו הסתר גדול מאוד!”88.

רוצה  גדול  יותר  ששלימות  לומר  רוצה  )בזה(  מתחזק,  שהרע  מה  “כל  רמח”ל:  כתב  ועוד 

להתגלות )כדי שיתגבר עליו(... כי אי אפשר להבין השלימות בלא חסרון שקודם לו, שהשלימות 

מתקן אותו”89.

84. אורות הקודש ח”ב, דף שיח-שיט.

85. קהלת ג, יא.

86. ברכות ס’ בנוסח עין יעקב.

87. דעת תבונות, מהדורת בני ברק, תשל”ג, ח”א דף מה.

88. שם, דף קמג.

89. קל”ח פתחי חכמה, פירוש על פתח מ”ט; ועי’ בנושא זה במהר”ל נצח ישראל פרק כו, ההעדר קודם להווייה.
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ובזה נבין דברי הרב זצ”ל: “להרבה דברים גדולים זכה העולם על ידי המועקה של ההכרח. 

הרבה נפילות היו סיבות לעליות גדולות והצלחות נעלות. בייחוד מלומדת היא בזה כנסת ישראל 

מאז ומעולם – 'אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. כי אשב בחושך, ה' אור לי'90. לולא נפלתי, 

לא קמתי, לולא ישבתי בחושך, לא היה ה’ אור לי”91. והירידה הרוחנית והחומרית של הדור, גם 

הנה ודאי פתח-תקוה לעלייה ורוממות”92.

דרכי ה’ נסתרות. מי היה מעלה על דעתו שאי יכולתו של שאול המלך להמשיך בשושלת 

מלכות נעוצה בהיותו ללא שום דופי93? לעומת דוד, הבא מזיווג של לוט עם בנותיו, יהודה וכלתו 

מאחוריו”94.  לו  תלויה  שרצים  של  קופה  כן  אם  אלא  הציבור  על  פרנס  ממנין  “אין  וכדומה.  

ומה מגונה בתכלית הגינוי מאשר הנצרות, אשר הסבה הרבה סבל ויגון לעולם ומלואו, ואעפ”כ 

המקדש  ובנה  שסביביו,  האומות  כל  וניצח  והצליח  עשה  אם  “)המשיח(  הרמב”ם:  עליה  כתב 

במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג, בידוע שאינו זה 

שהבטיחה עליו התורה... אף אותו )ישו( שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין95, כבר נתנבא בו 

דניאל, שנאמר ‘ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו’96. וכי יש מכשול גדול מזה? שכל 

הנביאים דיברו שהמשיח גואל לישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם. וזה )ישו( גרם 

לעבוד  העולם  רוב  ולהטעות  ולהחליף התורה  ולהשפילם  ולפזר שאריתם  בחרב  ישראל  לאבד 

דרכיו  דרכינו  לא  כי  כח באדם להשיגם.  אין  בורא העולם  אך מחשבות  ה’.  אלוה מבלעדי 

ולא מחשבותינו מחשבותיו97, וכל הדברים האלו )של ישו הנוצרי( ושל זה הישמעאלי )מוחמד( 

שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה’ ביחד, 

שנאמר 'כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד'. כיצד? כבר 

נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים הרחוקים 

ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים: 'מצוות 

אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות )עולם(' ואלו אומרים: 'ודברים נסתרים 

יש בהם, ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח )ישו( וגילה נסתריהם'. וכשיעמוד המלך המשיח באמת 

ויצליח וירום ויינשא, מיד הם כולן חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם 

90. מיכה ז, ח.

91. ילקוט שמעוני על תהלים ה’.

92. מאמרי הראיה, דף 86.

93. יומא כב ע”ב.

94. שם.

95. עיין סנהדרין מד ע”א, בש”ס בלתי מצונזר.

96. דניאל יא, יד.

97. על פי ישעיה נה, ח.
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ידם  על  כי  ומוחמד,  ישו  בתעלולי  מסויימת  תועלת  היתה  הרמב”ם  שלדעת  נמצא  הטעום"98. 

נתפרסמו אמונת המונותיאיזם, שכר ועונש, ההשגחה, נצחיות הנשמות, ותועלת התפילה )אע”פ 

שהרמב”ם לא הזכיר את כל הפרטים הללו( ומילאו תפקיד בהתפתחותו הרוחנית של העולם.

כוח נועז זה לדרוש עניין ישו לשבחו העקיף, מצאנו אצל חז”ל בגיטין נז ע”א: “אסקיה בנגידא 

לפושעי ישראל... תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם”. מהר”ל99 מלמדנו שהכוונה 

לישו, ע”פ רמזי סוטה מז ע”א בש”ס בלתי מצונזר. 

הרב זצ”ל המשיך בכיוון מחשבתי זה100, בדברו אודות ישו. ובמהדורה קמא של אגרות הרב 

שנדפסו בשנת תרפ”ג, נמצא מכתב מספר יא, אשר משום מה לא נדפס שוב במהדורות הבאות 

של אגרות הרב, ושם הוא דן בניצוצות הטובים של המן, אשר בני בניו למדו תורה בבני ברק, ובני 

בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, ויש גם ניצוצות בטורקבימדה, ראש צוררי ישראל בימי 

האינקוויזיציה, והוא פלא101.

על  המלמדת  הקבלה,  בשרשי  מושרש  הרע,  בעומק  גם  הטוב  את  למצוא  כזה  עליון  מבט 

אחידות העולם. אין ספק שלטווח רחוק, גם הרע יתן חלקו למטרה הטובה, בסוף הכל. “כשם 

שקילוסו של הקב”ה עולה מגן עדן מפי הצדיקים, כך עולה מגיהנום מפי הרשעים”102. וכתוב 

בזהר103: “מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא )כלומר, 

מי הוא שנהג כך עוד בחיי-חיותו עלי-תבל(... מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא )עולם 

הגופות( לית ליה חולקא הכא )בהיכלו של משיח(”. וכדברי הרב: “תוכן אורו של משיח... בנוי 

הוא על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית”104; “ההשקפה המאחדת רואה את כל הנמצאים... 

כי הכל ביחד בודאי הוא טוב בתכלית הטוב, והוא עוד הרבה יותר טוב, על ידי התגלות החלקים 

הרעים שלו מאילו היה חסר אותם דרכי גילוי”105. הרב רואה ע”פ הקבלה, שני רבדים בנשמות 

98. רמב”ם הל’ מלכים פי”א, ה”ד )נדפס במהדורות ראשונות, והושמט במהדורות הבאות ע”י הצנזורה(. 

99. בחידושי אגדות ח”ב סוף דף קט.

100. אגרות ח”א, דף לד, עיי”ש.

101. לאור זאת יובנו דברי הרב, אודות העלאת הדתות הזרות לתלם האמת, על ידי צירוף סיגיהם: “ואת עשו 

שנאתי” )מלאכי א, ג( דרשו “את הטפל לעשו אבל עיקרו, שהוא ראשו, בהדי אבהן דעלמא )במערת המכפלה( 

הנכרכת  המהומות שהרשעה  אותן  כל  על  תעלה  וישמעאל,  יצחק  של  ויעקב,  עשו  של  אחים  ואהבת  גניז... 

בטומאת הגוויה גררה אותן” )אגרות ח”א, דף קמב(.

102. שמות רבה ז.

103. ח”א דף ד.

104. אורות הקודש ח”ב, דף תנז.

105. שם, תנו.
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ישראל. הצד המגולה- לפי מעשיהם, והצד הפנימי- לפי סגולה הבאה ממורשת אבות מדור דור106. 

“בדורנו נתרבו נשמות רבות שאף-על-פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה )החופשית( ועל כן 

הם נגועים במעשים רעים רבים, ובדעות רעות מאוד, ה’ ישמרנו, מכל מקום אור הסגולה מאיר 

ובכמה דברים  בהם. ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, 

טובים ויקרים מהמידות, שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצויינים מאוד. ונשמות 

כאלו, אם יזדקק לקרב אותם מי שאין בו דעה עמוקה של טביעת עין לחלק בין הצד הסגולי 

הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם שהוא מקיף את נפשם כחוחים וקוצים 

הסובבים שושנה, הוא יכול להתקלקל הרבה ח"ו וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם 

והתרחקות  זו של שנאה  ומחשבה  זה  נותן בלבבו רצון  והשי"ת  והוא מחוייב להתרחק מהם. 

כדי שלא יבולע לו! אבל מי שהוא תמיד שקוע ברעיונו בהסתכלות פנימית, באור תורה וקדושה 

ויראה עילאה, מצד רוממות ריבון כל העולמים חיי החיים ב"ה, ולא ח"ו ביראה תתאה לבדה מצד 

עונשי עוה"ז או עונשי עוה"ב, שהיא יראה חיצונית שאסור לת"ח העוסקים ברזי תורה פנימית 

להרבות בה... ת"ח כאלה יודעים להפריד ממנה בדביקות מחשבתם את הקליפה הבחירית, והם 

חייבים ומוזהרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר 

את הכח הטוב הצפון בהם עד שיתגבר לגמרי על הרע הבחירי ויכניע אותו107. ופעולת חכמים 

לוקחי נפשות108 כאלה אינה חוזרת ריקם בשום פעם... )לפעמים מיד, ואם לא( כבר בטוחים הם 

שלא ייפטרו )הרשעים( מן העולם בלי תשובה... )או( יפעל כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ונפיק 

מיניה זרעא מעליא שישוב בתשובה ויתקן גם כן את נפש אביו ‘ברא מזכה אבא’109... וספרים 

גדולים צריכים לכתוב בזה כדי לבאר גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה.”

“ועל אותם שכבר אבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי אמר דוד המלך: ‘הלא משנאיך 

כלל  בועט בטובת  הוא  )כנ"ל, אם  זה  על  סימנים  חז”ל  לנו  כללית מסרו  ובדרך  ה’ אשנא’110, 

ישראל(, והמינים והכופרים )בדורות שעברו( על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. ומידה זו 

נוהגת ברוב דורות. אבל דור של עקבא דמשיחא הם יוצאים מכלל זה שהם כדברי תיקוני זהר111 

‘טוב מלגאו וביש מלבר’ והם ‘חמורו של משיח’, שנאמר עליו ‘עני ורוכב על חמור’112  והכוונה, 

106. ע”ע נצח ישראל למהר”ל דף סו-סז.

107. “צריך לדון את כל אדם לכף זכות ואפילו מי שנראה שהוא רשע גמור ח”ו צריך לחפש ולמצוא בו איזה 

דבר טוב שבאותו המעט אינו רשע ועל ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה על ידי זה” 

)האדמו”ר מברסלב, ליקוט עצות, תוכחה ס”ק ט”ז(.

108. הגר”א על משלי יא, ל.

109. סנהדרין קד ע”א.

110. תהלים קלט, כא.

111. תיקון ס.

112. זכריה ט, ט.
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כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיו”ב, 

שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים, ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי 

הוא קדוש בבכורה... כן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבתא 

דמשיחא ולהם יש תרופה, אף-על-פי שיש בהם סרחון גדול וחושך רב וכבד מאד. אמר על זה 

רב יוסף: ‘ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה’113)כלומר אפילו בצל של גללים- דבר 

מאוס- של חמור הנ"ל(. ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות114.”

“ומפני כך היתה מדתו של משה רבנו לקרב הרחוקים, עד שקירב אפילו את הערב רב115 

ואע”פ שזה גרם אריכות הגלות, מכל מקום סוף כל סוף יתעלו גם הם, כי בוודאי יתקיים ביה 'יתן 

לך כלבבך וכל עצתך ימלא' והשי"ת 'מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים', ואמרו בזהר שחסדיו 

של משה היו גדולים משל אברהם"116. 

להבין “מי יתן טהרו מטמא, לא אחד?” )איוב יד( )יחידו של עולם, ית”ש( היא מהמלאכות 

לסוף  לרדת  חז”ל  חבריו  יכלו  שלא  המופלא  התנא  מאיר,  לרבי  ונתגלתה  שבמקדש,  הקשות 

דעתו117,  ואשר תלמידו הפתיע שיוכל לטהר את השרץ במאה וחמישים טעמים. רבי מאיר היה 

כותב )כפרשנות( “כתנות אור” ולא “כתנות עור” )בראשית רבה כ(118– פירשו המקובלים כי מצא 

את האחדות המאחדת )א’( בשבעים האומות )ע’(. כי יש ברוח האדם “שמרים ורפשים אשר על 

יצמיח פרי תנובתו המשמח אלהים ואנשים”119. אותו רבי מאיר מלמד לומר תמיד “כל  ידיהם 

דעבד רחמנא, לטב”120 והוא בעל ההלכה “כשם שמברכין על הטובה )בנפש חפצה( כן מברכין 

על הרעה”121. “והיה ה’ למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד”... “בעולם הזה 

על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב. ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. לעולם 

הבא כולו הטוב והמטיב” ]עד כאן לשון הגמרא[. וממילא מובן שם ההמשך, בעוה”ז נקרא בשם 

אדנ-י, מדת דין, אבל לעתיד לבא כולו יקו”ק וחסד. ועל אחדות זו אנו מכוונים בקריאת שמע, ה’ 

אלוקינו אחד! יכירו את החסד שבתוך הדין122. ולכן יכול יוכל רבי מאיר ללמוד תורה מאלישע 

113. סנהדרין צח ע”א.

114. חגיגה יג ע”א. עיין כאן באריכות בדברי הרב.

115. תנא דבי אליהו סוף פ”ה.

116. אגרות ח”ב, עמ’ קפו-קפח.

117. עירובין יג ע”ב.

118. עיין אגרות ח”א, דף קמב; בראשית רבה כ’.

119. אורות הקודש ח”ב, עמ’ תג-תד.

120. ברכות ס ע”ב.

121. ברכות מח ע”ב; פסחים נ ע”א.

122. ע”ש מהרש”א.
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אחר, רמון מצא, תוכו אכל123. והוא רבי מאיר שבכוח הפסוק “בנים אתם לה’ אלוהיכם” קבע 

שאפילו “בנים לא אמון בם”, “בנים משחיתים” אפילו פלחו כוכביא, עובדי עבודה זרה )ממירי 

דת!( עדיין בנים הם124. והוא רבי מאיר שדרש “בשעה שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת? 

קלני מראשי, קלני מזרועי”125. ומדובר שם באדם רשע, מן הסוג הגרוע ביותר, מחרף ומגדף! )מה 

שחבריו של ר’ מאיר לא הבינוהו, מזכיר את עניין רבי זירא, שהיה מקרב בריונים שבשכונתו, 

והקפידו רבנן עליו, ואף-על-פי-כן הוא שהחזירם בתשובה, לבסוף126(. ולכן יובן, שכשנפטר רבי 

מאיר בחו”ל, שלחו לבני ארץ ישראל “הא משיחכון דידכון!” כי זוהי תכונתו של משיח ע”פ זהר 

ח”א דף ד127.

רוחב לב, דעה צלולה, ראייה ברורה: אלו הם המענקים הנהדרים שנותן לימוד תורת אמת 

)בעומק הבנת הנמשל שבדברים(. וכמו שגילה לנו הרב: “המסתכלים העליונים )כלומר, לומדי 

מכירים את הכיעור שברע בעומק יותר  דברים העומדים ברומו של עולם( אזורי חסד תמיד, 

עמוקה  הבנה  להם  מתוך שיש  )כלומר,  רוחם  הוא שלטון  והכעסנות  מאותם שהרוגז  גדול 

בתוקף הטוב של כלליות עולמו של ה’, הרי הם מרגישים וטועמים מלוא-הטעם הפגם לאין-

שיעור יותר מאשר אותם הזועפים או מבחינתם הפרטית שעשו נגד דעתם ורצונם, או מתוך 

חוסר ידיעת האספקלריא המנהירה בחיוביותה(. ומתוך שהם יודעים, שהרע מצד עצמו הוא 

דבר שאי אפשר כלל שיתקיים בעולם, אינם מתייראים לעמוד נגדו בגודל נפשית פנימית, 

ודולים הם מעומק תוכיותו את כל הנקודות הטובות שנמצאות בקרבו. ומתוך שעינם פקוחה 

לחפש את נקודת הטוב, לא תוכל שום שנאת הבריות לשלוט בהם. כי בכל מקום מוצאים 

הם נקודת הטוב, שמעריכים את ערכה יותר מכל החפצים, והיא בזוהר גודלה מחפה על כל 

הכיעור שברע, עד שאינו נראה כלל לעיניהם” )כלומר, מתוך שהם נותנים ממשות עצומה, 

בהכרה מתוך לב ושכל, לעצמיות הטוב, יודעים הם לשקול את משקלו, ולא לזלזל בערכו 

בשום פנים(128.

"אבל הצדיקים שאינם גמורים... מרגישים הם בצערם של כל מיני בלבולים בדיעות ובמדות, 

שבאים להם בעטיים של רשעי העולם, הם בשביל כך מלאים קצף ושנאה על הרשעים, ואוחזים 

123. חגיגה טו ע”ב.

124. קידושין לו ע”א; עיין פירושו במהר”ל נצח ישראל, עמ’ סו-סז.

125. סנהדרין מו ע”א.

126. סנהדרין לז ע”א.

127. ירושלמי כלאים פ”ט, ה”ד, וע”ע התנהגות ר”מ בעניין תיווך השלום בגיטין נב ע”א, וירושלמי סוטה פ”א, ה”ד.

128. אורות הקודש ח”ג, דף שכח.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"א על הקודש



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 584

במידת הדין129”. כי לומדי סוד הרי הם מלאי אור חסד, כדברי הרב באורות הקודש ח”א דף ל ועוד 

מקומות. ועל ידי ההבחנה הדקה הנ”ל בין נקודות הטוב לנקודות שברע, שיש באנשים, מלמדנו 

הרב שיטה חינוכית, איך להעלות את הטוב: “כל שיטה שבעולם אינה צדה נפשות בצד הרע 

והשפל שבה כי אם בצד הטוב וניצוצי האורה שבה. על כן עבודתנו היא למצוא את ניצוצי האורה 

שבכל שיטה אפילו המהרסת, ובטוחים אנו שכל מה שהוא טוב, מסכים הוא עמנו”130.

“אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת, אלא שכל זמן שאין מבררים את אותו הקצת, ומעמידים 

כל מה שיסברו  זה,  ולעומת  הוא כח השקר על הכל.  ובביאור על מכונו, מתפשט  בגלוי  אותו 

הלוחמים נגד השקר להכחיש ביותר את קצת האמת שיש בו, הרי הם מחזיקים בזה גופא את כח 

השקר”131. כלומר, אם מתקיפים כללית, חזיתית, את התנועה הטועה, סוף כל סוף יכחישנו הצד 

השלישי השומע את דברינו, כי הרי רואה הוא שיש קצת אמת, בכל זאת, בתנועה המותקפת על 

ידינו. )וגם אנשי התנועה ההיא טועים מהסיבה הזאת( ואין עצה אלא לבודד בצלילות הדעת, 

ולהכריז ולומר: “בזה ובזה הם צודקים, ואנו תמימי דעים איתם. ובכל זאת, בשאר דברים יש לנו 

חילוקי דעות וביקורת”. ובצורה מאוזנת ושקולה ניכרים דברי אמת ונשכנע.

ונחזור לדברינו על המשיחיות. כתב רבי יהודה ליב המוכיח מפולנאה )תלמיד מובהק של ר’ 

ישראל בעל שם טוב( אודות מדת לימוד זכות: “צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב 

רשעים גדולים. אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות אפילו על רשעים גמורים. וכל מי שמלמד 

זכות על הברואים, הוא מבחינת משיח”. )אמרי פנחס, תלמיד של הרב פנחס שפירא, ח”א עמ’ 

תעד(

ההרמוניה של כל החכמות

השיטה האחדותית, שאותה ביארנו בתחומים שונים, מאירה אור גם בעניין לימוד החכמות. 

שיטה זו מוצאת את החיוב ואת הברכה בכל חכמות העולם, אשר בסופו של דבר )אחרי כמה 

וכמה סיבות ותוצאות( גם הן מפרסמות בעולם את כבודו של השי”ת. ואף שכבר דובר בנושא זה 

רבות בשנים האחרונות, נשנה פרק זה כעת בגלל החידוש המיוחד שהרב מוסיף בו. ונחל בדברי 

הקדמונים.

129. שם, דף שכט. והודיע הרב: “שכמאז כן היום הנני מתעב את הרע של הרשעים, ואת החלק הטוב שבהם 

לעולם הייתי מוקיר ואוהב כי חלק ה’ הוא )עיין תניא פרק לב(. ומי שזוכה לטעום באמת טעם רזי תורה יודע 

הוא כי כל העבודה השלימה רק על זה היא בנויה, לקרב רחוקים וללקט ניצוצי הקדושה מכל מקום שנתפזרו--- 

ובעוה”ר העוסקים רק בלבושי התורה )עי’ זהר ח”ג, דף קנב( הינם טועים בזה מאוד. ה’ ירחם עליהם ויסלח להם 

כגודל חסדו” )אגרות ח”ב, דף קנג; ע”ע שם, עמ’ קפז-קפח(.

130. אגרות ח”א, דף רכט.

131. חזון הגאולה, דף קח. ועיין מאמרי הראיה עמ’ 288.
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הרמב”ם כתב: "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו )של ה'(? בשעה שיתבונן האדם במעשיו 

ומשבח  אוהב  הוא  מיד  ולא קץ,  לה ערך  ויראה מהן חכמתו שאין  הגדולים  הנפלאים  וברואיו 

וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא  גדולה לידע השם הגדול ---  ומתאוה תאוה  ומפאר 

נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה לפני תמים דעות 

--- כמ"ש חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם"132.

ונראה שיש למצוא מקור לדברי הרמב”ם במדרש ספרי, עקב, ס”ק מט: “ולדבקה בו, למוד 

פזי שם, שהבנה בדברי  בן  יודה  ור’  חגיגה פ”ב ה”א  בירושלמי  ישמעאל  ר’  והיא דעת  הגדה” 

הטבע, הם הגדה, והם מעשי בראשית133. עוד עיין תשובות הרמב”ם, מהד’ בלאו, סי’ ק”נ.

המקובל הגדול רבי יוסף חיים מבבל, המכונה “בן איש חי” הסכים שהדברים המכונים “אגדה” 

ועוד כתב  בפי חז”ל: “הן חכמת הטבע, הן חכמת הנדסה, צומח, חי, הן חכמת הגיאוגרפיה”. 

דברים חריפים נגד בורים הבוזים ידיעה מבוססת בתגליות מדעיות. וכתב: “ואל יאמר האדם למה 

לי להטריח עצמי להבין )איך פועל פטיפון וכו’( --- האומר כן טועה מדרך השכל, שנחשב בזה 

כבהמה. יען כי הקב”ה נתן לאדם שכל כדי להתבונן בו בכל דבר ודבר, וידע בו גם פליאות הטבע 

שברא הקב”ה בעולמו --- חיוב ללמוד שבע חכמות אשר מצינו לגדולים חכמי ישראל שטרחו 

בהן ללמוד אותן. ואע”פ שבוודאי פיזרו זמן רב בעבורם”134. ]בספרו של חיד”א “מדבר קדמות”, 

ערך: חכמה, פסקא י”ח כותב שהכוונה לר”ח ויטאל. ובספרו של מחבר “תורה תמימה” “מקור 

ברוך” ח”ג דף תרנ”ט כותב שר”ח ויטאל עסק בזה שנתים וחצי[. 

מהר”ל, אשר גם הוא נמנה בין המקובלים135, לא הכחיש  את מעלתן של החכמות הטבעיות. 

)ויש להבהיר שבכל פרקנו כאן אנו מדברים על מגמות ריאליות ולא הומניות, כגון ספרות יפה 

וכדומה, שלא להן כיוונו הגדולים המנויים פה(. ועל הפסוק במשלי ט, א פירטו שבע החכמות: 

חשבון, הנדסה, מוסיקה )ע”פ כללי החכמה, ויש בתיקוני זהר סודות בעניין(, אסטרונומיה, טבע, 

אלוקות )מטפיזיקה(, מדינאות )ניהול מדינה(. וכך כתב:ׁ )מה שאמרו חז”ל לברך ברכת “אשר נתן 

132. הל’ יסודי התורה פ”ב, ה”ב; הרמב”ם ממשיך שם בכמה יסודות ועקרונות, עד שפרק ד’ בהלכה י’ הוא 

מסכם: “הוא הנקרא מעשה בראשית” ובהלכה י”ג קורא לכל העניינים הללו “פרדס”.

133. וכן הסכים הרמ”א בהגהותיו לשו”ע יור”ד סי’ רמו. לקרוא דברים הללו “פרדס”. והחכם הגדול רבי יצחק 

אברבנאל, שמות כד, יח, מבאר שארבעים יום ולילה שמשה עסק בשמים בהתכוננות לדברי תורה, היו בלימוד 

של ארבעים חכמות שונות, בטבעי העולם. ושנים הללו, רמ”א ור”י אברבנאל, ידעו בקבלה )תורת העולה ח”ג, 

פ”ד(, ולא טעו ח”ו בהבנת הביטוי “פרדס”, כדברי המשיגים בכסף משנה שם, כי התכוונו להבנה מדוקדקת ברב 

גווניות חכמת הטבע, דברים המביאים את האדם לאהבה ויראה גדולות, ולא התכוונו לצורות חיצוניות ושטחיות 

שבהן נלמדת חכמת הטבע מימי אריסטו ועד זמננו אנו.

134. “אמרי בינה”, דף רנב; “עוד יוסף חי” חלק הדרוש, סוף פתיחה ראשונה, ד”ה והנה יש עוד חלוקה שלישית 

וכו’.

135. רבי דוד כהן, קול הנבואה, דף קעז.
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מחכמתו לבשר ודם” כאשר רואים אחד מחכמי אומות העולם( “מזה נראה כי יש ללמוד חכמות 

בוודאי מותר  וסדר העולם,  --- החכמות לעמוד על המציאות  מן הש”י  כן  גם  )היא(  האומות 

ללמוד --- כי חכמה זאת כמו סולם לעלות בה אל חכמת התורה"136.

ללימודי  והכשרה  כהכנה  לימודי הטבע  את  גדול, החשיב  כמקובל  ידוע  שהיה  הגר”א,  גם 

תורה. וכן כתב בשמו רבי ברוך משקלאוו, בהקדמתו לתירגומו לעברית של ספר "אוקלידיס", 

ששמע מפי הגר"א: "כי כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משאר החכמות, לעומת זה יחסרו לו מאה 

ידות בחכמת התורה, כי התורה והחכמה נלמדת יחד"137. וכן הובאה דעת הגר”א ע”י תלמידו רבי 

הלל משקלאוו בסוף ספרו קול התור138.

גם מקובל גדול אחר, בן דורו של הגר”א, רבי פנחס אליהו מווילנא, כתב גדולות ונצורות על 

מעלת לימוד חכמות הטבע139, ככל הדברים שכתב הרמב”ם לעיל, ועוד הוסיף שעל ידי זה יגיע 

חיים ויטאל, אשר כתב כן  האדם לידי רוח הקודש! ותמך דבריו בדברי המקובל הראשי, רבי 

מפורש בספרו140. והחיד”א כתב, אחרי שהזכיר חלק מ"שבע החכמות", "וידעתי נאמנה בבירור 

גמור שרבנו מהרח"ו היה בקי בחכמות הנזכרות"141. ודעת רמח”ל על לימוד חכמת הרפואה נוכל 

לשער מדבריו על תלמידו ר' יקותיאל, שהעיד עליו "שהוא חסיד גמור"142 ואעפ”כ הוגד לרמח”ל 

על-ידי מגיד שלוח משמים, שימשיך ב”לימודים חיצוניים” כי “אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך”143.

וכעת נבוא לדברי הרב זצ”ל: “כי אם אי אפשר לו לכל בן תורה להיות חכם רשמי )מובהק( 

בכל מקצועות המדעים, אבל אפשר לו להיות איש יודע את המצב הכללי של החכמות בעולם 

ואת פעולתן על החיים”144.

“התורה עושה היא ממש את הנשמה הישראלית. והחכמה בכלל, אותה שהיא חוץ למושג 

בר”א  כן  גם  מופיע  זה  לענין  “סולם”  הכינוי  בהסתייגויות.  עיי”ש  יד,  פרק  סוף  תורה,  עולם,  נתיבות   .136

ולא  ה’,  לעבודת  להגיע  כדי  הטבע  חכמות  לומדים  כאשר  שמדובר  להדגיש  ויש  ג.  ו,  הושע  על  עזרא  אבן 

כשמשתמשים בחכמת הטבע להכחיש את מציאות הבורא, ועל כגון זה נאמר “כי ישרים דרכי ה’, וצדיקים ילכו 

בם ופושעים ייכשלו בם” )הושע יד, י(. 

137. מובא ב”באדר היקר” דף קכט, בהערה שבתחתית הדף, והרב זצ”ל משתמש שם בציטוט זה.

138. ושלא כמו שצנזר כל הקטע בספר “התקופה הגדולה”. וכן כתב, בכיוון חיובי על לימוד החכמה, תלמידו 

של הגר”א רבי ישראל משקלאוו, בהקדמתו לספרו “פאת השולחן”, סוף דף ה’.

139. בספר הברית, הקדמה ראשונה, דף 4 ודף 7.

140. שערי קדושה, שער ג’ ח”ב ועוד בסוף עץ חיים; ועיי”ש כל הקדמתו של ספר הברית.

141. מדבר קדמות, סוף ערך “חכמה”.

142. ירים משה, דף רכג.

143. שם, דף צב; ע”ע סוף מאמרו “דרך חכמה”.

144. אדר היקר, דף קכט.
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‘תורה’, עושה היא את הנשמה האנושית. וכשמסתכלים בפנימיותה של הנשמה האנושית במהותה 

נמצא את רוח ישראל בקרבה. וכן המהות הפנימית של כל שכלול וחכמה אנו מוצאים בה אור 

התורה --- ואם אנחנו אוטמים את אזנינו משמוע לקול ה' הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי 

שהיא נחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה  הטבעיים  האורה 

אין אנו מבינים  ובנשמת האדם בהדרה,  הקרועה מכל אור החיים הפרושים בעולם בפנימיותו 

בזה את ערכה של תורה. ועל זה נאמר "עם נבל ולא חכם"145כדמתרגם אונקלוס “עמא דקבילו 

אורייתא, ולא חכימו” )כלומר, יש להם תורה אבל אין להם החכמה הכללית(146.

והרב מוסיף הסתייגות, לבל יפרשו דבריו שלא ככוונתו:

“שלשלימות תורתנו הקדושה צריך גם כן ידיעות של חכמות העולם בכמה עניינים, ובייחוד 

כדי להשיב לאפיקורוס --- אחרי הזהירות של התמדת התורה, ותיקון המידות והמעשים, בייחוד 

מהכעס מהגאוה והעצבות, שהם ראשי המידות הרעות, ועם הקביעות התמידית בכל יום בפנימיות 

התורה, כל אחד לפי השגתו. ובזה בדוק ומנוסה הוא שאחרי כל אלו ההקדמות לא יזיקו לו ח”ו 

כלל ידיעות החכמות, כשילקחו בשיעורים )מדודים( לשם שמים, אדרבה, יוסיפו לו אומץ בעבודת 

השי”ת בשמחה רבה ובגדולת המוחין”147.  

)כלומר,  דברים בטלים  ולא  דברי רשות148  שייך אצלם  אין  “הצדיקים העליונים  ועוד כתב: 

כאילו ה’ ברא דבר שלא לצורך( --- קל וחומר שכל החכמות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, 

הטהורות והטמאות, הן לגבי דידהו כולן מכוונות כוונה עצמית )כלומר, שאין התועלת שלהן רק 

"קרדום לחפור בה" להתפרנס או לשימוש, אלא יש בהן ניצוץ-ידיעה-אלוקית( וכל מה שנכנס 

)האדם( בחוג ידיעתם, הרי הוא מתעלה בעילויין. אמנם במעשה לא יגיע שום אדם לידי מדה זו, 

שהתורה גדרה גדרות עולמים לכל. אבל מה שנוגע למחשבה )הכרה תיאורטית( שם אין תחומין 

למעלה מעשרה, ואין שטן ואין פגע רע, ואף מלאך המוות מסר לו149 )למשה רבנו( דבר”150. 

עוד כתב הרב, שגם בידיעות הטמאות ישנן ניצוצות קדושות )למי שיודע אופני העלאתם, 

לבל ייכשל(. “לא תלמד לעשות151, אבל אתה למד כדי להבין ולהורות”152. )הצדיקים העליונים( 

“כשהם יורדים להסתכל על העולם הסתכלות חיצונית, כשהם פונים להתעסק בחכמות חול, גם 

145. דברים לב, ו.

146. אורות התורה, סוף פרק יב.

147. אגרות ח”א, דף מב.

148. עיין חובות הלבבות שער עבודת אלוקים, פרק ד.

149. עיין שבת פט ע”א.

150. ערפלי טוהר, דף כז; קבצים, קובץ ב פסקא ס”ה.

151. דברים יח, ט.

152. שבת עה ע”א.
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בדרכים זרים ככשפים, באמונות זרות וטמאות, מהכל הם שואבים קרני אור, ניצוצות חיי קודש 

המפוזרים, מהכל הם עושים עטרות חן ---”153.

אופטימיות ולא פסימיות

גישתו  את  המשקף  הרב,  מדברי  נאמן  לקט  הבאנו  הקודמים  בפרקים  שנידונו  בעניינים 

היא  האנושית  תפישתנו  וכל  האלוקות,  היא  וההחלטית  היחידית  שהמציאות  למדנו  המאירה. 

לקדש את החיים על ידי מימוש האידיאות האלוקיות, שהבנו בו ית”ש. ולמדנו שתכניתו של ה’ 

מתפשטת בכל היצור, בו אנו רואים התקשרויות הדדיות, חטיבה מאוגדת, צעידה בצוותא לקראת 

היעוד האלוקי של האלהת החיים. ראינו אחדות-מחשבתית זו בהרמוניה אוניברסלית, חברתית, 

היסטורית וחכמתית.

אין ספק שכל אדם בעל-שאר-רוח מתרונן ושש לקראת חזיון אדיר-בקודש הזה, ומתמלא 

עוז ותקוה לקראת הבאות לקראתנו. הצדיק אשר השקפות עולמו בנויות ב”פיו ולבו שווים”, על 

האמונה ובטחון שהשגחתו של הקב”ה פועלת ושליטה בכל, חי במרגוע ושלוות נפש. ופרי גישה 

זו הוא, שאין הוא מתעצב, ואין הוא מתקצף. כל מיני גלים גועשים ורועשים של תנועות אנושיות 

שבעולם לא יטשטשוהו ולא יערבבוהו. כדברי המתייסר ושומר על תומת צידקתו: "ואני ידעתי כי 

גואלי חי"154. הצדיק הינהו עץ עבות, ששרשי אמונתו נטועים בעומק תורת ישראל, וכל הרוחות 

שבעולם לא יזעזעוהו.

לכן, גם כאשר הגיעו לידי הרב שמועות על חילולי שבת פומביים, או על פריצות וכדומה, 

לא איבד את בטחונו שהכל הולך לכיוון טוב, על-ידי “חושב מחשבות העליון ית”ש”. )“מקובלים 

אנו שמרידה רוחנית תהיה בא”י ובישראל, ובפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבא”155(. 

הרב סבר שגם זה הוא אחד מתהליכי הגאולה. גם כאשר למראה עיני-בשר לא ברור איך תבוא 

אל  הפרטים  כל  את  יתאם  בוודאי  ולכן  מראש,  קבע  כבר  שהקב”ה  הרמח”ל  מבאר  הגאולה, 

המטרה הסופית156.

וכתב רבי צדוק הכהן: "אל יתמה האדם אם יראה רשעים מתרבים בעולם והולכים ומתגדלים 

בכל יום, כי ידע שהש"י הוא בעל הכרם157 ויודע טיבו של כרם יותר ממנו, ומתקן צרכיו בכל 

153. ערפלי טוהר, דף ד; קבצים קובץ ב פסקא ז.

154. איוב יט, כה.

155. אורות, דף פד.

156. דעת תבונות, ח”ב פסקאות סא-סב, בספר הנקרא “גנזי רמח”ל” בני ברק, תש”מ, עמ’ נט-סב; עיין דברים 

נפלאים של הרב ב”מאמרי הראיה”, עמ’ 72-73.

157. בבא מציעא פג ע”ב עיי”ש.
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עת ורגע. והנה רז”ל אמרו שבן דוד אפשר שיבוא בדור שכולו חייב158. דיעמיד מלך קשה כהמן 

שישובו בתשובה. והרי אמרו ז”ל איזה דור חביב מכל הדורות? --- ואין צריך לומר, דורו של 

יביאם  שהש”י  על-ידי  חביב  לדור  ויתהפכו  חייב  כולו  שיהיו  ואפשר  חביב.  יהיה  ודאי  משיח, 

לתשובה. ועל כרחך ששרש נשמתם ממקום גבוה יותר מכל הדורות --- ויתגלה שגם מה שקודם, 

היה הכל לצורך”159.

וכך היה דברי הרב: "הרשעה באדם הפרטי או בחיי החברה האנושית, בכל שלילתה ורעתה, 

יש לה תפקיד, אמנם תפקיד עובר. יש ברשעה אומץ מיוחד, תוקף הרצון ועומק החיים, שהם 

הרשעה  תעבור  סוף  כל  שסוף  אנו  ובטוחים  והטוב,  היושר  את  בהם  לשכלל  נדרשים  תכנים 

וישוכלל האדם ותשתכלל החברה ואז יעמוד הכל על בסיס הטוב"160.

“כשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום 

ועמדה לשפעת החיים כולם --- הלבבות רועשים למראה התסיסה, וינוח הלב וישקוט במכונו 

רק למראה העתיד, ההולך ועושה את מסילתו, במפלאות תמים דעים, “מי יתן טהור מטמא, לא 

אחד?”161.

הרב הסביר מדוע העצבות היא הגרועה שבכל המידות הרעות:

“כל המידות אפשר להעלותן, מפני שיש להן שורש בקדושה, חוץ מהעצבות שאין לה שורש 

זו נמצא בדברי האריז”ל: “אסור לאדם להתפלל  כלל. כי עוז וחדוה במקומו”162. תוכן הערכה 

תפילתו בעיצבון, ואם נעשה כך --- נמשך לו נזק נפלא )ונורא( גדול על ידי עצבותו. אבל צריך 

להראות לפניו ית’ הכנעה גדולה באימה ויראה, אמנם תהיה בשמחה גדולה ויתירה בכל האפשר 

--- ואם משמשו בעצבות, עבודתו נמאסת לפניו. וכמעט שעיקר המעלה ושלימות והשגת רוח 

הקודש תלויים בדבר זה )עבודת ה’ בשמחה( בין בעת התפילה בין כשעושה איזה מצוה משאר 

המצוות--- ואל תבוז לעניין זה, כי שכרו גדול  מאוד”163.

שמחה  רק  היא  ענן,  וצל  סייג  ללא  שמחה  והשורשית,  המקיפה  שהשמחה  לומר  אפשר 

הממתיקה כל עצב וכל בעיה בהבנה עמוקה שאין שום רע מוחלט בעולם כלל. אלא “הרע מעמיק 

158. סנהדרין צח ע”א.

159. צדקת הצדיק, קטע נב.

160. אורות הקודש ח”ב, תעח.

161. אורות, דף פה.

162. אורות הקודש, ח”ג דף רמג.

ב; “שנואה היא העצבות”  ומלהיבים בשער המצוות, דף  נוספים  זירוזים  עוד  ויש  ב.  163. שער הכוונות, דף 

)אורות הקודש ח”ג, דף קה(; ע”ע אגרות ח”ב, דף ג ודף רע”ו; ובאריכות ח”ב בדף רס”ב וח”א, עמ’ כו, לט, צב.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"א על הקודש
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ההסתכלות  אותה  “)נגד(   ,165“ הרע  ידי  על  הטוב  “יתעמק  אותו”164,  ומאלם  מרשם  הטוב,  את 

הרשעה, הפסימיסטית שנתבטאה בפילוסופיה החדשה... יש לה מקום, והכל בכלל “אין לך דבר 

שאין לו מקום”166.

גישה אופטימית זו יכולה להימצא רק אצל בעלי רזי תורה, השוללים את רעתו המוחלטת של 

הרע, ומוצאים בו טעם לשבח על-ידי המבט הכוללני האחדותי. וכבר אמרו בתיקוני זהר167 “כולהו 

ובתחילת מדרש  רזא דאורייתא”.  בינייהו  בינייהו כחדוה כד אתחדש  בני מתיבתא דלית חדוה 

שוחר טוב: “נתת שמחה בלבי”168 “ואין שמחה אלא חכמה”. והענין, כי כאשר יש רגשות סותרים, 

אין שלימות לשמחה. ובזה ההבדל בין “צדיק” רגיל ל”ישרי לב”. “אור זרוע לצדיק, ולישרי לב, 

שמחה!” )תהלים צז, יא( ולכן, אמרו בזהר: “כל חדוה דישראל, דלא משתתפי בה לקוב”ה, לאו 

איהו חדוה”169. בכוח זה יכול הרב לעבור בהצלחה את מערבולות החיים ואת נסיונותיו הקשים, 

באמונה לוהטת ללא הפוגות. “ותשחק ליום אחרון” )משלי לא, כה(.

כלל  יש  שלא   --- מכירה  היא  כלל,  הפירוד  ממהות  יודעת  אינה  הרוחנית  “האידיאליות 

במציאות רע, כי אם כולה היא טובה. 'וירא אלוהים את כל )כלל( אשר עשה, והנה טוב מאוד'. 

הניגודים  את  גם  וממילא  שבמציאות,  הנושאים  בין  הפירוד  את  עושה  היא  הגופנית  החמרנות 

שבהם"170. ובמיוחד כאשר הרב הכיר וידע שעל פי פנימיות החכמה “כל מטרה צריך להקדים 

לה איזה מניעה”171, מה שהמהר”ל כינה “העדר קודם להווייה”172, קיבל הרב את הכל בסבר פנים 

יפות. “ומתוך  האהבה העמוקה והעליונה שאנו אוהבים את עמנו הגוי כולו ואנו חרדים בכל לב 

לגורלו ועתידו הננו שואפים ליתן את רוח ה’ על כל צאצאיו ומתוך כך יש לנו כוח סבל גדול 

מאוד לבוא במשא ומתן עם כל פלגות עמנו ועם כל יחידיו"173. 

164. אורות, דף כד.

165. אורות הקודש, ח”ב, תעה.

166. אבות ד; אורות הקודש ח”ב, דף תפב. 

167. מהדורה עם פירוש הגר”א, דף 23.

168. תהלים ד, ח.

169. זהר ח”ג, דף ריט.

170. אורות הקודש ח”ב, דף תנג; ע”ע אורות, עמ’ כב-כג.

171. שם, דף תסד.

172. נצח ישראל, פרק כ”ו.

173. אגרות ח”ב, דף ע”ח.
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חלק ב - על תורת הנסתר:

הבעיה שבהבעה

לעתים, בני אדם שונים מבינים משמעויות שונות במלים דומות. זאת, כיוון שכל אחד מהם 

מייחס לתוכן המלה אסוסיאציה )=ֶהְקֵׁשר( הקשורה להווי היחודי שלו,  הבנתה של המלה בנויה 

על השתייכותה לקונטקסט )=התחברות המלים במסגרת מסוימת( מסוים; לפי הצטרפות מקרים 

ושימושים של כל אדם, גם גוון ההבנה יתחלף. עם כל ההתקדמות בחקירת-שפה להבחין בין 

שמות-נרעמ’, הבדלים דקים בהבנתם, בני אדם מבינים רק “בערך” את מה שהם שומעים וקוראים. 

בהתקשרות ודיבור מעניקים לכל מלה ומלה מרווח מסויים של הכללה, מה הן המשמעויות השונות 

האפשריות למלה מסויימת, מה אפשר להבין בה, ומה אינו שייך להבין בה, והודות לכך, מגשש 

השומע או הקורא את דרכו להבנה ממוקדת, חציו מתוך “ניחוש מוצלח”, וחציו עדיין בעירפול.

בעיה זו של ההבעה תחריף, כאשר מדובר בהעברת מושגים בנושאים “איזוטריים” )=בלתי 

שגורים בקהל הרחב(. בנושאים הללו אין אוצר-מלים משוכלל כדי לתאר את המושגים הנדירים. 

בגלל מיעוט העוסקים בעניין, לא התפתחה לשון מדויקת כל צורכה, וצריכים להשתמש בהשאלות 

ממקצועות אחרים.

במיוחד יקשה עלינו בבואנו לעולם של “פנימיות התורה” אשר מעצם מהותה בנויה בצורה של 

העלמה והסתרה. ברור הוא שהדברים יובנו רק לאלו שטרחו ועמלו והתייגעו והגיעו לדרגה כלשהי 

של הבנה-עצמית, אשר בשומעם את דבריהם של מעמיקי-חקר יבחינו בהד מחוזק לערכים אשר 

בהם הגו גם הם עצמם בחדרי-לבותיהם. וכמה קולעים דברי ר’ צדוק הכהן174, “טעמו וראו כי טוב 

ה’, נקרא סוד, שאי אפשר להסביר לחברו טעם )מאכל( שהוא מרגיש בחיכו --- כי הטעם אין 

שווה בכל אחד וזה נקרא סוד כידוע מה שאי אפשר להגיד כלל"175. וכך מהר”ל: “ודברים אלו 

באמת עמוקים מאוד, אי אפשר לפרש דבר זה יותר, רק אם יבין הדברים מעצמו”176. 

174. ראה מאמרו של הרב ישעיה הדרי, “שני כהנים גדולים”, בקובץ “הראיה” בעריכת יצחק רפאל, מוסד הרב 

קוק, תשכ”ו, עמ’ קנד-קסח, שבו הוא מבאר את הזהות הרעיונית שבין הרב ור’ צדוק.

175. צדקת הצדיק, קטע קעז; וע”ע דבריו ב”דברי סופרים וספר הזכרונות”, מהד’ הר ברכה, עמ’ 290-292; 

שהמקובלים שהעלו דבריהם על הכתב לא עברו על חרם הקדמונים לא לגלות סודות, כי הקורא מתוך הכתב 

לא הבין מאומה, אלא קורא מלים בלבד.  ההבנה היא פנימית, אישית, וצריכה התחכמות מצד השומע, לא פחות 

מאשר צד המשמיע. עיי”ש עוד. והדברים מבוססים על “כתר שם טוב” לבעש”ט, בני ברק, תשט”ז, דף מא 

ומובא באגרות הרב ח”ב, דף סט. 

176. נצח ישראל, סוף פרק מח; ובחידושי אגדות ח”ג, דף קמז: “ומי שיש לו חכמה, יבין הדברים כי הדברים 

שאמרנו הם פתח להבין הדרוש”.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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תֹוָבָנה פתאומית

ההבנה ב”פנימיות התורה” צריכה להיות כוללנית, מקיפה ושלימה, ובפסיכולוגיה החינוכית 

היא ידועה במונח “גישטאלט”, והיא תפישה וקליטה מחשבתית, כאשר כל חלקי המבנה-הרעיוני 

מסתדרים יחד, משתלבים זה עם זה, בו זמנית. כל זאת, אחרי שהלומד אגר לעצמו רכוש של 

ידיעות מפורטות, אשר בבינוי כל פרטיהם כמערכה מסודרת, תצטייר לו תמונה שכלית מסויימת. 

ובלשונו של הרב: "אין האמת מתגלה לאדם קטעים קטעים, אלא על-ידי הופעה כללית בבת 

וכל טורח הלימוד של הקטעים הוא בא להכשיר את האדם להופעה כללית זו177. וכמה  אחת. 

קולעים דברי הרב: “כי סוף כל סוף אין לאדם כי אם ידיעה צללית מכל דבר"178, כי אנו חיים 

בעולם של מוחשים, ובבואו לדבר על עולם רוחני, מופשט בלי חוויה אישית, אין האדם אלא 

ממלמל מלים, בלי כל הבנה אינטימית.

פיוטית179, לב  כדי להיות מקובל בקבלה לבבית-אמיתית, צריך הלומד להיות מחונן בנפש 

ַרָגׁש ושירה נפשית. תיאורים מלבבים של אהבת-עולמים בין בורא לנברא – לא ניתן להבין אלא 

באמצעות תיאורים של אהבה יוקדת בין חתן וכלה; היובש הֶמַכִני מהווה חציצה ומסך. וכמו שאי-

אפשר ללמד אדם להיות צייר ָאָמן, אלא אם כן נולד עם כישרון אינטואיטיבי)=כושר מולד, בלי 

שהיה לזה גורם אנושי( לכך, כך לא נוכל ללבב את הדוממים, המנועים מן ההחייאה הפנימית של 

יציאה ממגבלות גידים ועצמות של אנוכיותו, ולעלות אל-על. להבהרת דברינו נביא דברי הרמב”ם:

“וכיצד היא האהב הראויה? הוא שיאהב את ה’ אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו 

קשורה באהבת ה’ ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה ‘חולי אהבה’, שאין דעתו פנויה מאהבת 

אשה, והוא שוגה בה תמיד, כמו שציוונו ‘בכל לבבך ובכל נפשך’. והוא ששלמה אומר דרך משל 

‘כי חולת אהבה אני’180, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה"181.

אם נדרג את בני האדם לפי תפיסתם את המשל של הרמב”ם, ניווכח כי יש צעירים אשר 

ותקיפותו של  חריפותו  את  הצורך  די  להבין  יוכלו  לא  והם  זוג  בת  באהבת  התנסו  לא  מעולם 

המשל. אמנם הם שמעו על תופעת “חולי אהבה”, אבל אחרי כל מאמציהם ההגיוניים, עדיין לא 

יבינו איך יוכל האוהב להתאבד, או להתנזר משאר כל האינטרסים של העולם הזה, בשביל יצור, 

זוכר את השתלהבותו בתקופה  אשר בעצם יש הרבה דומים לו. לעומת זאת, אדם נשוי, אשר 

177. אורות הקודש ח”א, דף קעז; וע”ע שם, דף קפו.

178. שם, דף רלה.

179. כתב הרב: “ורבים מהדברים העיוניים אי אפשר להבין על בוריים אם לא יהיה הרגש גם כן מוכשר כראוי, 

ועל כן נקראת התורה ג”כ שירה” )נדרים לח ע”א(- אגרות ח”א, דף צד. ועיין מאמרי הראיה ח”ב עמ’ 290 

“בעלי לחות נפשית ופיוטית”.

180. שיר השירים ב, ה.

181. הל’ תשובה, פ”י, ה”ג.
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הראשונית של היכרותו את בת זוגו אמנם ידע במה מדובר, אבל זו לא תהיה אלא במדה פושרת; 

רק אותו אדם שהתלבט קשות, והתנסה באשליות ובאכזבות עד שמצא את “יחידתו”, והיא גומלת 

לו בריכוז כל מאווייה, כמו שהוא חש אליה, רק הוא יבין לאשורם את דברי הרמב”ם ואת המשל 

שנקט שלמה המלך, החכם מכל אדם. )ועוד נרחיב על מושג הבעתי זה כשנביא דעת הרב על 

כוח המדמה להלן(.

נוסיף עוד קושי בבעייתנו. גם כאשר האדם זוכה, ומושג מסויים מתבהר לו, הרי לאחר זמן 

פג הרושם, כדברי הרמב”ם: “ופעמים נוצץ לנו האמת עד שנחשבהו יום, ומיד יעלימוהו החמרים 

וההרגלים עד שתשוב כלילה אטום, קרוב למה שהיינו בו בהתחלה --- כמו ברק שהבריק בלילה 

--- שהדבר מופיע וצץ ושוב נעלם”182. 

ואין  לךלבדך  'יהיו  וסברא,  הגה  בשום  נמסרת  אינה   --- הנסתרת  "וההשכלה  הרב:  וכתב 

לזרים אתך"183.

“היחידים )שיש להם השגה פנימית( את הרזים הפנימיים 

מדברים,  אנו  לגלות!"184.”ואם  יוכלו  ולא  מגלים,  אינם 

והמושגים  מבטאים  אנו  אם  אותנו;  תוקפת  והאילמות 

נטבעים בדומייתנו, מפני שאין בנו כוח להדריר )לתת דרור( 

את הדיבור, לחפש את המילול; לא בשביל כך ניבהל ונסוג 

אחור מחפצנו הקבוע”185.

“קטן הוא הדיבור שלנו לעומת תעופת המחשבה”186.  

182. מורה נבוכים, מהדורת הרב יוסף קאפח, מוסד הרב קוק, דף ז; ע”ע אודות “ברקים” הללו אורות הקודש 

ח”א, עמ’ קפד, קפו.

183. משלי ה, יז; אורות הקודש ח”א, דף צט.

184. אורות הקודש, ח”א דף פו. “בהרבה מקומות ישנם עניינים כאלה שרק אם נמעך אותם, אם נטשטש את 

צורתם עד שיהיו קטנים --- אז אנו יכולים לבטאם בבירורם, אבל כל זמן שנחדור אל פנימיות הנשמה שבתוך 

הדברים ונשתוקק לעניינים בעצם גבהם בשום אופן לא נוכל לברר את הכל --- )לא נוכל להתנגד אל( הכוונה 

האלוקית ששמה את הדברים הנשגבים עליהם בטבע ‘עלמא מתקיימא ברזא’ )זהר ח”ג, דף קכח( --- ולפעמים 

תכופות מאוד נוכל להרגיש שמי שבא לגלות ‘את הכל’ נותן לנו תעודה נאמנה על עניות רוחו פנימה. )ולכן( 

ילכו נא דברינו בהדרגה” )אגרות ח”א, דף רסז(.

185. אורות הקודש ח”א, דף ו.

186. אגרות ראיה ח”א, דף רסז.
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בזה נטעם משירו הנלהב של הרב, “מרחבים”:

ֶמְרָחִבים, ֶמְרָחִבים,

ֶמְרֲחֵבי ֵאל ִאְוָתה ַנְפִׁשי,

ַאל ִּתְסְגרּוִני ְּבׁשּום ְּכלּוב,

ֹלא ַגְׁשִמי ְוֹלא רּוָחִני.

ָׁשָטה ִהיא ִנְׁשָמִתי ְּבַרֲחִבי ָׁשַמִים,

ֹלא ְיִכילּוָה ִקירֹות ֵלב

ְוֹלא ִקירֹות ַמֲעֶׂשה.

מּוָסר, ִהָגיּון ְוִנימּוס –

ֵמַעל ְלָכל ֵאֶלה ָׁשָטה ִהיא ְוָעָפה,

ִמַּמַעל ְלָכל ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ְבָכל ֵׁשם,

ִמָּמרֹום ִמָּכל עֶֹנג,

ִמָּכל נַֹעם ָויִֹפי

ִמָּמרֹום ְלָכל ִנְׂשָגב ְוֶנֱאָצל.

חֹוַלת ַאֲהָבה ֲאִני –

ָצֵמאִתי, ָצֵמאִתי ֵלאֹלַהי,

ָּכַאָיל ַעל ֲאִפיִקים.

הֹוי, ִמי ְיַמֵלל ְּכֵאִבי,

ִמי ִיְהֶיה ִכנֹור ְלִׁשיֵרי ְיגֹוִני,

ִמי ַיְׁשִמיַע קֹול ְמִרירּוִתי,

ַצַער ִּביטּוִיי ָהָרָחב ִמן ֶמְרֲחֵבי ָכל ַיִּמים.
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ָצֵמאִתי ָלֱאֶמת, ֹלא ְלַהָׂשַגת ָהֱאֶמת.

ֲהֵרי ֲאִני רֹוֵכב ַעל ְׁשָחָקיו,

ֲהֵריִני ֻכִלי ְבתֹוְך ָהֱאֶמת ֻמְבָלע,

ֲהֵרי ֲאִני ֻכִלי ֻמְכָאב ִמַצַּער ַהִּביטּוי:

ֵאיְך ֶזה ֲאַבֵטא ֶאת ָהֱאֶמת ַהְּגדֹוָלה

ַהְּמֵלָאה ֶאת ָכּל ְלָבִבי?

ִמי ְיַגֶלּה ְלַרִּבים, ְלעֹוָלִמים,

ִלְברּוִאים, ִלְמֹלא כֹל,

ְלגֹוי ְוָאָדם ַיַחד,

ֶאת ַהִּזיִקים

ְמֵלֵאי אֹוְצרֹות אֹור ָוחֹום,

ֶׁשֵהם ֲאצּוִרים ְּבִנְׁשָמִתי ְפִניָמה?

רֹוֶאה ְאִני אֹוָתן ַׁשְלָהבֹות עֹולֹות,

ּבֹוְקעֹות ְׁשֵמי ְׁשֵמי ָׁשַמִים.

ּוִמי ָיחּוׁש, ִמי ְיַמֵּלל ֻעָזם?

ַוֲאִני ֵאיִני ִגיּבֹור-ֵאל ְּכַאַחד ַהִגיּבֹוִרים,

ֲאֶׁשר ְמֹלא עֹוָלִמים ָמְצאּו ְבתֹוָכם ְפִניָמה,

ֵיַדע ָהעֹוָלם ָעְׁשָרם, אֹו ֹלא ֵיַדע ---

ַהכֹל ָלֶהם ֶאָחת.

ֵאֶלּה ֶעְדֵרי ַהּצֹאן ַההֹוְלכִים ַעל ְׁשֵתּי ַרְגָלִים,

ַמה ּיֹוִעילּו ִאם ֵיְדעּו ִמגַֹבה ִאיׁש,
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ּוַמה ַיִזיקּו ְבֹלא ָיְדָעם?

ִהְנִני ָקׁשּור ִעם ָהעֹוָלם,

ַהַחִּיים, ָהֲאָנִׁשים, ִהָנם ֲחֵבָרי,

ֲחָלִקים ַרִּבים ִמִנְׁשָמִתי ִעָּמם ְמֻׁשָלִבים,

ּוַבֶמה ֶזה אּוַכל ְלָהִאיָרם ֵמאֹוִרי?

ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר

ֵאינֹו ֶאָלּא ְמַכֶסה ֶאת ָזֳהִרי,

ֵמִעיב ֶאת אֹוִרי.

ָּגדֹול ַצֲעִרי ְוָגֵדל ַמְכאֹוִבי,

הֹוי, ֵאִלי, ֶעְזָרה ֱהֵיה ְבָצָרִתי,

ַהְמֵצא ִלי ַמַעְרֵכי ָלׁשֹון,

ְּתָנה ִלי ָׂשָפה ְוִניב ְׂשָפָתִים –

ֲאַסֵּפר ְּבַמְקֵהלֹות ֲאִמֵּתי ֲאִמְּתָך, ֱאֹלָהי!

אין כאן תפקידנו לנתח את השיר על חלקיו, לדלות את כל פניניו; די לנו אם נציין בזה 

כמה פרפראות. “צמאתי לאמת” הוא כינוי להקב”ה )וה’ אלוקים אמת( וחותמו. “אלה עדרי 

הצאן” הוא ביטוי של אותם משוררי-קדם מופנמים, שלעגו ובזו לשאר בני דורם. לעומת זאת, 

הרב, איש קודש, מרגיש זהות עם כל היקום “שלא יש נשמה בודדת, גרגרית, גדועה בהווייה 

כולה; אלא הכל מחובר משורג וארוג”187 )כדבריו בבית המתחיל “הנני קשור”(, והוא חייב חובה 

דיבוריו  מחשבותיו,  בהשתפך  אשר  צערו,  רב  מה  אבל  מאורו.  להם  להאיר  אינסטינקטיבית 

עצמם משמשים הסתרה והסוואה לצלילות ציוריו. מין קריקטורה שטחית בלבד )כדבריו בקטע 

"כל אשר אדבר"(. ולבסוף, פונה הוא לה' לעזרה, כדי לפרסם עומק פנימיות האמת "אמתי 

אמתך!".

187. אורות הקודש ח”ב, דף שלט.
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הרב כתב על עצמו: "הגיונותיי הנם מני ים רחבים, בשפה פרוזית להביעם בל אוכל. שלא 

לנחושתים של  להיות קשור  אוכל  לא  להיות משורר, אבל משורר חפשי.  מוכרח  הנני  בטובתי 

המשקל והחרוז. הנני בורח מן הפרוזה הפשוטה, מפני הכובד שיש בה, מפני צימצומה. ולא אוכל 

הפרוזה,  של  מהמועקה  ומעיקים  גדולים  יותר  הינם  שאולי  אחרים,  בצימצומים  עצמי  להכניס 

שממנה אני בורח"188.

מהות תורת הנסתר

לאדם יש לבוש המכסה אותו מבחוץ. יש לו גם נשמה המחיה אותו מבפנים. כך יש לתורה 

מלבוש של סיפורים, בכדי שהפחותים יוכלו להתקשר לענייני התורה, במידה מסויימת. יש גוף 

אמור  זה  דבר  והסודות189.  הנסתר  התורה,  נשמת  ויש  מוסריות,  והדרכות  הלכות  של  התורה, 

בתורה שבעל-פה לא פחות מאשר תורה שבכתב190. 

וכך הסביר השל”ה )השלם, מהד' כ"ץ, ח"א, תולדות אדם, פסקא כ"ט(:

"אין הנגלה עניין בפני עצמו מהנסתר, כמו שמבינים )האנשים( ההמוניים. רק הנסתר נשתלשל 

לוחות הברית", מהד' אמשטרדם, שנת תנ"ח, דף קסב.,  "שני  )וכן  )בלבושו החיצוני(  ונתגלה 

ומהד' של"ה השלם, ח"ב דף קצח, פסקא ש"נ(. וקרוב לזה כתב "מורה נבוכים" "תפוחי זהב 

במשכיות כסף"191.

ומה יפה כתב הנצי”ב: "בנדרים ל"ח )אמרו חז"ל( 'כתבו לכם את השירה הזאת'192 שהוא כל 

התורה)שבכתב(. ויש להבין היאך נקרא כל התורה ‘שירה’, והרי לא נכתבה בלשון של שירה? 

אלא על כרחך יש בה טבע וסגולת השירה, שהיא הדיבור שבלשון מליצה --- דבשירה אין העניין 

מבואר יפה כמו בסיפור פרוזי, וצריך לעשות הערות מן הצד, דזה החרוז כיוון לזה הסיפור, וזה 

החרוז כיוון לזה, ולא מקרי ‘דרוש’ )דבר הנוסף מן הצד, אשר לא היה בכוונתו המקורית של בעל 

השיר( אלא כך הוא טבע השיר, אפילו של הדיוט --- ועוד דבשיר יש סגולה לפארה ברמזים מה 

שאינו עניין )לפשטות תוכן( השיר --- ודבר זה )נמצא( ממש בכל התורה כולה, שמלבד העניין 

המדובר בפשט המקרא, עוד יש בכל דבר הרבה סודות ועניינים נעלמים אשר מחמת זה באו כמה 

פעמים המקרא בלשון שאינה מדויקת כל כך --- ואין מקום על פי שכל אנושי והשערה לדעת 

מקום המטמון, אם לא שמתגלה בסייעתא דשמייא”193.

188. משנתו של הרב קוק, צבי ירון, עמ’ 23 )מן יומנו של הרב( ראה שם הערה 7.

189. זהר ח”ג, דף קנב.

190. זהר ח”ג, דף רמד ע”ב.

191. מהדורת מוסד הרב קוק, דף י.

192. דברים לא, יב.

193. העמק דבר בראשית, הקדמה הנקראת “קדמת העמק” ס”ק ג.
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ובכן, אם התורה הכתובה ומסורה לפנינו היא רק רובד-חיצוני של מלבוש, מה היא התורה 

הפנימית?- הופעת האלקות בעולם! כלשונו של הרמח”ל:

“יש השפעה אחת, עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר 

שיימצא בנמצאים, והיינו שהוא  תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות, מעין המציאות האמתי 

שלו )השי”ת( ויקר ומעלה מעין אמיתת מעלתו ית’ והוא מה שמחלק האדון ית"ש מכבודו ויקרו 

אל ברואיו. ואמנם קשר הבורא ית"ש את השפעתו זאת בעניין נברא ממנו ית' לתכלית זה, והוא 

התורה"194.

אשר  והאופנים  הלימודים  ההסברים,  ההדרכות,  את  בתורתו  לנו  מסר  ה’  אחרות,  במילים 

יקנו לנו את האפשרות הטובה ביותר להיות כמוהו ית’ )במידת האפשר(. ככתוב “אני אמרתי 

אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון”195, וכדברי “נפש החיים”: “שבהעסק ועיון 

לבד )בתורה( האדם דבוק ברצונו ודיבורו )של השי”ת(. והוא ית’ ורצונו ודיבורו חד, כמ”ש בשמות 

רבה, פרשה ל”ג. ובזהר ח”ג דף ע”ג )“קודשא בריך הוא ואורייתא חד”( ובזהר ח”ב דף ס’ ע”א 

)“ואוליפנא דקוב”ה ‘תורה’ איקרי, ואין תורה אלא הקב”ה”(196. ומפורש אמרו חז”ל בשבת קה. 

על תיבת “אנכי” )של עשרת הדיברות( נוטריקון “אנא נפשי כתבית יהבית”, כלומר: ה’ מודיע לנו 

שעל-ידי מסירת תורתו מסר לנו את רצונו197. את שאיפותיו ודרישותיו.

ומפורש אמרו כך חז”ל בספרי )ואתחנן( "'והיו הדברים האלה': לפי שהוא אומר )קודם לזה( 

'ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך', איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב"ה? תלמוד לומר 'והיו 

הדברים האלה )זו תורה( אשר אנכי מצוך היום על לבבך', שמתוך כך אתה מכיר את הקב”ה 

ומדבק בדרכיו”. וכך כתב הרמב"ם בספר המצוות, עשה ג'. וכל ענייני התורה ניתנו בכדי לרומם 

את האדם מארציותו ובהמיותו; לעדן את האדם ולשגב את כוחו, עד שיהא דומה לאלוקיו!.198 

זולתה  ואין  לבדה חכמה,  היא  היא חכמה”,  ה’  יראת  “הן  בהקדמתו,  ישרים”  “מסילת  כדברי 

)קרויה( חכמה"199. וכאן יש לחלק “ושבתם וראיתם --- בין עובד אלהים לאשר לא עבדו”200; 

בין “מקיים” דת, לבין העולה בדרגות האמונה הצרופה, רב מעש ורב הגות, להיות “שומר בכל 

194. דרך ה’ חלק ד, פ”ב.

195. תהלים פב, ו. עיין מלבי”ם שם.

196. שער ד, פרק י.

197. “אם יש את נפשכם” – בראשית כ”ג, ח.

198. עיין שבת קלג ע”ב; סוטה יד ע”א.

“מדות  בספרו  חכמה”,  לבדה  “היא  מושג  על  ועמוקים  נפלאים  דברים  כתב  והרב  ע”ב;  לא  שבת  ע”פ   .199

הראי”ה” מהד’ מוסד הרב קוק, מדת יראת ה’,  עמ’ יח, פסקא ב עיי”ש.

200. מלאכי ג, יח.
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לעצם  עבודה מתייחסת  בתור  עומד  אלוקים  עבודת  זמן שהמושג של  "כל  הרב:  לב"201. כתב 

)אישיות של אלוקים( ערום ומגולה מהכרות אידיאליות בפנימיות --- עוד לא יצא הדבר מכלל 

ההשקפה הילדותית הנפגשת תמיד רק עם העצמים --- וזהו הוא עומק הידיעה )אידיאלים( 

של 'עם חכם ונבון אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת'202 המלאה אידיאלים 

נישאים ועצות אלוקיות אדירות ונאמנות איך להוציאם מן הכוח אל הפועל. והדבר מפורסם וידוע 

שאפילו השמות האלוקיים )שדי, צבאות וכדומה( אינם מסמנים, על פי עומקה של תורה, את 

עצם האלוקות, כי אם את האידיאלים האלוקיים, את דרכי ה’, את חפציו --- )כדי לחנך ברואיו( 

לקרבם תמיד יותר ויותר לאותה השלימות הבלתי מוגבלת של האידיאלים האלוקיים, בצורות 

החיים עצמם, של האיש )הפרטי( ושל הקיבוץ הכללי"203.

המלבוש החיצוני של התורה חל על מעשים, חוקים, דינים. רק מי שהשכיל להגיע אל התוך, 

את  ימצא  הענוה. שם  הטוהר, החסד,  המוסר,  את  ימצא  ברוח,  האלוקות. שם,  לרוח  יבין  הוא 

היישות האמתית והנצחית. “שכל מה שמתגלה בתור עולם )גשמי( והווייה, הוא כעין צל קלוש 

לגבי היישות הטהורה והאדירה שבמקורה האלוהי”204.

וזהו הנמשל של כל חקר רזי תורה:

תורה  רזי   --- ובמציאות  בחיים  האידיאלית  המטרה  היא  תורה  רזי  התגלות  של  “המגמה 

והוא  נותנים לו אפיקים רחבים --- להקשיב את הקשב של קול ה’ ---  מרוממים את הרוח, 

)הלומד רזי תורה( מתאחד באחדות נישאה עם כל המון העולם”205.

“אחת התעודות של התגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף גם על החול מתוך אספקלריא של 

קודש, לדעת שאין באמת חול מוחלט בעולם”206.

רוב האנשים אינם מתקדמים ונשארים במושגיהם הילדותיים על עבודת העצם ית”ש, ואינם 

מפתחים לעצמם דעות אודות האידיאות האלוקיות: “יאחזהו איזה רגש חשוך ועצוב אשר לא ידע 

201. תהלים קיט, לד.

202. דברים ד, ו-ז.

203. אדר היקר, דף קמה.

204. אורות הקודש ח”א, דף ב; ע”ע אגרות ח”א, דף קי”א.

205. שם, דף קמב.

206. שם, דף קמג.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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במקום  ושמחה”  חיים  וחפץ,  “עוז  האידיאות:  לתודעתו  יאירו  כאשר  זאת,  לעומת  שחרו”. 
“פלצות וזעזוע”207

ומי שלומד רזי תורה בגישה עמוקה, בהתבוננות מודרכת, בלי ספק ימצא פתרונות להמון 

בעיות מחשבתיות המטרידות את בני דורנו. על ידי רזי תורה ניתן להבין איך “עולם חסד יבנה” 

)אורות הקודש ח”א, דף ל(. במתינות דעת שבמבט הרזיי, אין ירא ה’ מתמלא זעם וקצף208 למראה 

פורקי עול; אדרבה, לדברי ר”צ מלובלין עוד ימצא שההתפרקויות ההן מתוכננות הן מפי עליון – 

אף שאסור לו לאדם לחטוא בידיעה מראש ובמזיד209.

וכתב הרב: "חכמת האמת מלמדת אותנו את האחדות העולמית, את הצד של השיווי שיש 

למצוא בהווייה כולה עד למעלה למעלה, לדימוי הצורה ליוצרה210, ואיך ללכת בדרך אורה זו בלי 

מכשול. הגשמיות והרוחניות, הציור והשכל, השפל והנישא, איך הם כולם תואמים, מתאחדים, 

207. אדר היקר, דף קמז; וע”ע זהר ח”א, דף יב, לא לעבוד מתוך יראה תתאה, יראת העונש, אלא מתוך יראת 

הרוממות, ואז “למנדע דלית בהו פירודא --- וכד ינדע בר נש דכולא חד, ולא יש פירודא, אפילו ההוא סטרא 

אחרא יסתלק מעל עלמא” )עיין מהר”ל נתיבות עולם ח”א, דף קמד( כלומר, המבין את לימודי יראת ה’, הוא 

הוא העובד האמיתי. וכך כתב הגר”א על משלי ל, יב, שהעוסק בסודות התורה, לא יוכל יצרו הרע להתגרות בו; 

וכן במורה נבוכים ח”ג, פרק נא )מוסד הרב קוק, דף תד( במשל שכתב בעניין ההתקרבות למלך, שבעל הסוד 

נמצא במושבו, אחרי שטיהר את עצמו מגסותו וחומריותו. 

משתווים  איך  וכן  התורה?  סודות  על  ידע  הרמב”ם  וכי  לרבים,  תמוה  הנראה  דבר  לבאר,  צורך  יש  כאן 

האידיאלים האלוקיים, שעליהם דיבר הרב, עם מושגי “סודות התורה”? ונשיב, על פי דברי הגאון המקובל רי”א 

חבר, נאמן ביתו של הגר”א, בפירושו לזהר ח”ג, דף קמג ע”ב, שאמר רשב”י “מלין אלין לא אתיהיבו אלא למארי 

מדין” )לא נמסרו סודות אלו אלא לבעלי מידות( “רוצה לומר לאותם הצדיקים שיש בהם כל מידות טובות 

שמנו בהם חכמים כמ”ש זהירות מביאה לידי זריזות וכו’ עד רוח הקודש )ע”ז כ ע”ב( וכמ”ש ‘סוד ה’ ליראיו’ 

והם שנתקנו בכל מידות טובות לפי שורשם בתיקוני אצילות, ואז הם בצלם אלקים ומתגלים להם כל תיקוני 

העליונים” )בית עולמים, דף 513(. וכבר פיענחו לפי זה סדרי פרקיו של מסילת ישרים )אשר הם מבוססים על 

מאמר חז”ל בע”ז כ ע”ב הנ”ל( ומתאימים לסדרי עשר ספירות, החל ממלכות )“חובת האדם בעולמו”( ועד 

כתר )“קדושה”(. למבין דבר, זהו חלק הנמשל שבדברי האריז”ל. כמ”ש נפש החיים שער ג, פ”ז, אשר כל דברי 

האריז”ל הרי הם משל; וכן כתב הרמ”ק )שיעור קומה, סוף פרק ד, סוף פרק יא, סוף פרק יח, סוף פרק נח(; 

וכן כתב רמח”ל )שערי רמח”ל, עמ’ ת”ד, ג’ ידיעות, על עניין ההטבה(.

208. וזה אסור ע”פ התורה; עיין רמב”ם הל’ דעות פ”ב, ה”ב.

209. רסיסי לילה, מהד’ הר ברכה, אות כ”א עמ’ 29, וסוף אות כ”ה עמ’ 39, ע”פ שבת פט ע”ב, אם יהיו חטאיכם 

כשנים הללו שסדורות ובאות. המבין ברזי תורה לא יתפלא לראות תיקונים גדולים ועצומים יוצאים ממעשים 

נבזים ושפלים )שער גלגולים לאריז”ל, דפו”ח, דף קסב, סוף הקדמה לח(. הלומד רזי תורה יווכחשהכל נעשה 

לתועלת )דעת תבונות לרמח”ל ח”א, מהדורת בני ברק, תשל”ב, עמ’ מה, קמג, רצד, רצט, שכא ועוד. ע”ע 

אגרות הרב ח”א, דף קפו-קפח(.

210. והלכת בדרכיו, ע”פ שבת קלג ע”ב וסוטה יד ע”א.
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ומוקשים )היקש( --- זאת היא המגמה של הדביקות האלוקית הבהירה”211.

צורך הדור ללמוד תורת הנסתר

מהר”ל  אמרנו שהתורה מכילה תורת מעשים )ההלכות( ותורת מחשבות )הרוח הפנימית(. 

ביסס את העמדה שישנה סמכות תורנית, פסיקתית, בחלק אחרון זה. מה שכתב הרמב"ם שאין 

צד לפסוק ההלכה בדבר שאין בו צד מעשי212, אינו גורע אלא מוסיף על ערכו של החלק הזה, כי 

"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" ושניהם גם יחד משקפים את האמת213. גם רש”ר הירש התאונן על 

שבגלות ישראל בארצות, נשארה להם רק האות הכתובה, תנ”ך, משנה וגמרא, והזניחו טיפוחה 

של הרוח, עד דילדול והתנוונות יהדותנו214. 

הדור מהציות  בני  רוב  זה, התרחקו  תורני  העיסוק בתחום  וקובע שבגלל העדר  חוזר  הרב 

לדברי תורה ומן ההערכה וההערצה לעסוק בלימודה. אחרי שכתוב בתיקוני זהר, ל, נתיב תנייתא, 

"...אינון דמיכין, דשינתא בחוריהון, סתימין עיינין, אטימין דליבא, קומו ואתערו לגבי שכינתא, 

דאית לכון לבא )אבל( בלא סוכלתנו למנדע בה --- כולא אינון כבעירן דאכלין חציר, וכל חסדו 

כציץ השדה, כל חסד דעבדין, לגרמייהו עבדין, ואפילו כל אינון דמשתדלין באורייתא --- דאלין 

נביעו  ולא בעאן לאשתדלא בחכמתא דקבלה, דגרמין דאסתלק  יבשה  אינון דעבדין לאורייתא 

דחכמה --- וי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדון בעלמא".

211. אורות הקודש ח”ב, דף שצג.

גדולה,  היותר  האורה  נטיית  היא  ודור,  דור  בכל  האנושיות  ביחידי  הנמצאת  לנסתר,  התשוקה  “ואותה 

שבמקורה היא נטיית החרות העליונה, החפצה לנתק כל חבל מצמצם ומתיש כח. בייחוד תגדל השאיפה להיות 

נפדה מהצימצוםהדלותי בעולם הרוח, ברגשי המוסר, האהבה, היופי, העוז והצדק, ונשמתו של אדם מתרוממת 

אל האור האלוהי ומורידה ממקור עוזה סדרי חיים כאלה, הרגשות עדינות כאלה, שרעפי גבורה כאלה, שהם 

משחררים את החברה הציבורית כולה מגסותה ומופיעים עליה אורה” )אגרות ח”א, דף רלב(.

“תחיית הנסתר בעולם הקולטורי, תחיית ישראל בלאומים, תחיית ארץ ישראל בארצות, המלאות כולן רזי 

עולם, דופקות בקרבנו את דפיקתן בחזקה. ההיליניות )היווניות( עשתה את השכלת המערב, ההולכת אחרי 

עיניה, החפצה להיות שביעה בגלוי שבהווייה. אבל כל זמן שהבלתי-מוגבל לא יגבל לא תאמר הנשמה די בגלוי. 

הציבור האנושי יחל כמאז להרגיש את מכאוביו, כי חסר לו הכל, כי חיי החברה, הממלכה, הדת והמוסר שלו, 

בנסתר, בסתר  הגנוז  הגדול, המעיין שמימיו מפכים תמיד,  הוא העושר  ואיה  מוגבלים.  גולמים  רק  הם  כולם 

עליון?” )שם, דף רלג(. 

212. פירוש המשניות לסוטה פ”ג מ”ג, ולסנהדרין פ”י מ”ג.

213. באר הגולה, דף כ, וכן דף קלה.

214. אגרות צפון, אגרת יח.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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והגר”א בפירושו שם, ציין מקור התקוני זהר לשבת לג ע"ב "בעוון ביטול תורה, חרב וביזה 

החיצוני-  הצד  שידיעת  למד  הגר"א  התורה,  סודות  בלימוד  מדובר  לא  שבגמרא  ואע"פ  וכו'" 

)כמובן,  תורה"  ל"ביטול  חז"ל  בעיני  נחשב  לעשות,  למה  הפנימי-  הצד  בהזנחת  לעשות,  מה 

באופן יחסי(. ללמוד על מנת לעשות הוא מין "הכשר מצוה", ולא עצם "תורה דלעילא", עולם 

אלא  “פלטרין של מעלה”216  בניין  לשם  “תורה לשמה” שהיא  אינה  היא  ולכן,  האידיאות215. 

לבא  שלעתיד  לשכר  עצמם  את  לַזכות  עצמם,  לטובת  ואנוכיי,  חלקי  באופן  לגרמייהו”,  “חסד 

בלבד. גם ראש המקובלים, רבי חיים ויטאל, התלונן שמחוסרי סוד לומדים תורה “לא לשמה”217 

והאריך שם, שבזה החליפו בין עץ החיים לעץ הדעת טוב ורע. ותלה בזה אורך גלותנו, וכל הצרות 

הנמשכות ממצבנו זה218. 

כמובן, כל בר דעת לא יטעה לחשוב שיש כאן שלילה מוחלטת ח”ו, אלא שינוי ערכין, בין 

הטוב והטוב ביותר219. מדובר כאן אודות דרגות שונות של עסק התורה, עד לשופרא דשופרא. 

כלילת  ושירה  ברגש  ממוזגים  טהורים,  עיונים  של  גדולה  הרחבה  מתוך  לנכנס  יש  גדול  “עינוי 

תפארת, אל תוך הקצובות ההלכתיות, שהן שחורות כעורב220.

אע”פ שזהו יופיו ועזוז קדשו למשול בעולם המלא מחשכים, זוהמות ותסיסות מהומיות. אבל 

בעל הנשמה, המפוארת בהדר קדשה, הוא מרגיש את ענותו הנוראה, את כל חבלי המאסר, בעת 

יציאה מתלמוד אל תלמוד”221. 

ואוסיף מובאות אחדות מדברי הרב לנושא זה:

"מהו הלימוד היסודי של חכמת האמת, אם לא הפירוש המקובל של אמונת ישראל, שבכל 

מה שהעזיבה הולכת ומתרבה, ותורה דלעילא מופרת, הולכים קוצים וברקנים וצומחים מאליהם 

--- הצמחים הרעים אינם צריכים עבודה, מתוך עצלות מעצמם הם גדלים. והדור הזה הלקוי כל 

כך במחלת הכפירה שהיא רפיון האמונה, האם אין לנו יסוד לומר שלתשועתו אנו צריכים להרבות 

בתורת האמונה? וכל זמן שהאורטודוקסיה אומרת, בעקשנות דוקא, לא! רק גמרא ופוסקים לבד; 

לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר, לא דעת העולם ולא חסידות, ועם כל זה אנכי אחזיק 

את מלחמתי נגד כל הקמים עלי מעברים, הרי מדלדלת את עצמה! וכל האמצעים שהיא לוקחת 

215. ע”ע שם בסוף הספר, תיקון ט, דף 342.

216. סנהדרין צט ע”ב.

217. הקדמת עץ חיים, דפו”ח דף ה’ ואילך עד דף יד.

218. אגרות ראיה ח”ב, דף קכד. ודברים חריפים בנושא זה יש ב”תקט”ו תפילות” של רמח”ל )בני ברק, תשל”ט( 

תפילות קא, קד, קפח, קצח; ע”ש באריכות.

219. כדברי חז”ל בסנהדרין כד ע”א.

220. עיין ויקרא רבה יט.

221. אורות הקודש ח”א, דף כח; על פי חגיגה י ע”א.
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בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה, הם לה לא 

לעזר ולא להועיל. והיא מתמלאה על זה בקצף אין איל, ומתמלאות מחשבות של משטמה ומדנים, 

המקוצף, שכל  הצמצום  של  התוצאה  באה  ומזה   --- וכשל  הולך  וכוחה  עצמה,  לבין  בינה  גם 

תיקון עולם, וכל כח חיים מתגלה, הכל הוא נראה לה כבא לבלע אותה, להוריד עוז מבטחה 

--- עד שהיא מוכרחה להיאחז תמיד במלחמה שלילית לבדה --- ואנחנו רואים שבדורות שהיו 

טובים מאלה קרא רח"ו בהקדמת ספר 'עץ חיים' את הקריאה הגדולה נגד יבשות התורה, על ידי 

המתגדרים רק בנגלות לבד ---222. 

“והוא הדבר מה שאני בעניי ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים: 

עזבנו את נשמת התורה! וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים מימי הנביאים... 

גדולי הכשרון שבנו, פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים 

--- )אבל( הצד ההרגשי, ויותר מזה הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו ובא אחריו ממילא הקדשי 

ייחשב גם מי שבא  ולגס רוח ומשוגע  גנוזה, אותו עזבו לגמרי.  והישועה  ההופעי, שבו הגאולה 

ותובע את העלבון הגדול הזה מרועי האומה --- ובקרב המחנה שהתורה והאמונה היא היא דגלה, 

שמה ושערוריה, צלמות ואין סדרים, אין חפץ ברור ולא אידיאל מחוור ומסודר. עוד המחשבה 

חזקה היא שב'סגולות' ירפאו את שברנו --- ובכל זמן שאנו נדדים, נשחטים ונטבחים, כצבאות 

וכאילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו )כדלעיל בשם תיקוני זהר( באים אנשים קטנים 

ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים. ואת סם החיים העיקרי, אותו מניחים 

בקרן זוית. אלה מתוך טימטום הלב וקטנות אמונה, ואלה מתוך גאוה וחסרון ידיעה --- חושבים 

)להשאיר תורה( באותו המובן הצר ויבש שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו )בעבר( --- בעת 

כזאת, אנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות!"223.

“אחינו היקרים, חכמי תורה, סופרים משפיעים! גם אנו נואלנו וחטאנו, למדנו וחקרנו, פילפלנו 

לקול  אמת,  נביאי  לקול  שמענו  לא  ועוזו.  האלוקים  את  שכחנו  אבל  וציירנו;  כתבנו  וחידשנו, 

מעולי-חכמי-דורות עולמים, לקול הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי עיון הרזים, שצווחו 

והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות חרב ויבש, אם לא נמשוך 

לתוכו מים מני ים, מַיָמא דחכמתא וקבלה, מים דעת אלוקים, מים טוהר 

האמונה הטהורה, הנובעת מנשמתנו פנימה, משרשה, ממקור החיים"224.

“כי קשה לי מאוד לבא לעמק השווה עם רוב גדולי הזמן, ה’ ישמרם. שהם חפצים ללכת רק 

במסלול הישן, להתרחק מכל כשרון ומכל תנועה של חיים, מה שהוא לדעתי, ברור נגד דרך ה’ 

222. אגרות ראיה ח”ב, עמ’ רלב-רלג.

223. שם, עמ’ קכג-ה; עיי”ש באריכות.

224. לוח ארץ צבי, תרס”ח; מובא ב”מועדי ראיה” לרב מ. צ. נריה, דף תל”ח. מאמרי הראיה עמ’ 327.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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לגמרי --- ואוי לנו מענוותנותם של אלה225 אע”פ שכוונתם רצויה --- הנני נתון בסבך המלחמה 

מימין ומשמאל )מהחרדים ומהחילונים( --- כי מתוך שאין רוב הלומדים, אפילו הגדולים שבדור, 

משימים לבם להיות גדולים בהלכות יראת שמים, בהרחבה גדולה הראויה למנהיגי הדור, על כן 

אין כוחם יפה ללכת בשבילים חדשים הראויים לפי הזמן ולכוונם כלפי הקודש. והם )הגדולים( 

אנוסים לפי דעתם לעמוד על הנקודה של הסגנון הישן, בלי לקחת כל נקודה טובה מהדרכים 

החדשים --- ובשום פנים לא ירצו ליתן תודה )ע"פ סנהדרין מד ע"א פירושו: להודות( שמקצוע 

הננו  כך  ובשביל  מהם  עזוב  הוא  )הקבלה(,  כולה  האמונה  וכל  התורה  כל  כולל  שהוא  עיקרי, 

מגששים בצהריים כאשר יגשש העיוור באפלה, ועל כן הולך ההמון ותועה, הולך ומתפקר. והם 

)החילוניים( אינם אשמים כלל, כיוון שאין מי שיראה להם דרך ישרה, בחיבור קדושת התורה 

והאמונה עם החיים, הולכים הם ומתפקרים..."226.

והרב העיד על עצמו: "אין שום דבר מהדיעות והמחשבות שלי שאין לו מקור בכתבי האר"י 

ז"ל"227.

“להעסיק את המוחות במחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון הכרח 

גמור לקיום היהדות!"228.

“עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים כי אם על פי הרחבת הצעת 

רזי עליון שהם עומדים ברומו של עולם”229.

ובזה מצא הרב טעם לשבח בחוצפה המצויה בדורנו:

“החוצפא שבעקבתא דמשיחא באה מתוך תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה, וסוף 

שתגיע לה. כי עתידין ישראל להיות עומדים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת --- בני החצפנין 

פורצי הדרכים והגדרים עתידים להיות נביאים מהמדריגה היותר עליונה, ממדריגתו של משה רבנו 

ומזיהרא עילאה דאדם הראשון”230.

ידי  “בלא החוצפא דעקבתא דמשיחא לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. רק על 

התעבות ההרגשות שעל ידי החוצפא יהיה אפשר לקבל הארות שכליות עליונות מאד. וסוף סוף 
שהכל ישוב לתיקון גמור”231

225. עיין גיטין נו.

226. אגרות ח”א, עמ’ שי-שיא.

227. שלושה באלול, שנת תרצ”ח ס”ק מו.

228. אורות הקודש ח”א, דף קמ”א.

229. שם, דף ז.

230. ערפלי טוהר, דף יז; קבצים, קובץ ב פסקא ל”ה

231. אורות התורה, פרק י ס”ק טז )ע”ע אורות, עמ’ פב-פג(
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בכל זאת ישנה קצת הסתייגות מהנ”ל: “אני סומך עצמי על ‘עת לעשות לה’’ לדרוש בפומבי 

כולו(  הציבור  )=של  פופולרית  לגמרי  בצורה  הרעיונות  אלה  ליתן  אבל   --- בראשית  במעשי 

לעשותם מוכשרים לטיפולו של כל שוגה המתיימר לחכם לב, עד כדי הרשאה כזאת לא באתי 

עדיין”232.  

עוד כתב שהלימוד מתוך ספרים, אין זה בכלל “נסתר” כלל233. וכבר הזכרנו זאת למעלה )עיין 

הערה 175 לעיל(.

מה בין חכמי ארץ-ישראל לחכמי חוץ לארץ

אמרו חז”ל: “אוירא דארץ ישראל מחכים”234, ועוד שיבחו את חכמי א”י, שאחד מהם שווה 

לשניים מבבל235, והעריכו את שיטת הלימוד. תלמידי חכמים שבא”י נקראו “נועם”, ואלה שבבבל 

)!( תלמוד  כדי שישכח  צומות  )ויש אומרים מאה(  זירא צם ארבעים  ורבי  “חובלים”236.  נקראו 

בבלי, בעלותו ארצה ללמוד תורת א”י237. וגינו את הנוטשים תורת א”י כדי ללמוד תלמוד בבלי238. 

כל אלו צריכים ביאור; וכי המקום הגיאוגרפי גורם? והרי בשני המקומות לומדים אותה תורה, 

ויונקים מאותה מסורת הנמסרת מסיני? חז”ל ענו על שאלה זו, כי אכן התכונות והאופי של בני 

דדגלת”239,  מיא  דשתו  משום  מחוזא,  בני  טפי  דחריפא  “האי  לאקלים.  מאקלים  אדם משתנים 

“יש מעיינות מגדלין גיבורים ויש מגדלין חלשים ויש מגדלין נאים ויש מכוערין, ויש צנועין ויש 

שטופים בזימה. ומעיין שיטים של זנות היה”240. וכן אמרו בזהר ח”ב דף ל’ על נהרות מצרים. 

ובפסחים ל”ד שיושבים בארץ חשוכה וכו’. ויש ביאור בארוכה על מעלת אקלים א”י להחכים את 

יושביה בכוזרי, מאמר ב קטע י, בפירוש “קול יהודה” שם, וב”עקידת יצחק” על בראשית, דף נו. 

הרמ”א בספרו “תורת העולה” ח”ג פרק עא, ובספורנו על בראשית יב, ה: “ארץ ישראל מוכנת 

להתבוננות ולעבודת השי”ת”. ומה שהובא למעלה, שת”ח בבבל נקראים “חובלים” נראה שהוא 

232. אגרות ח”ב עמ’ יא

233. אגרות ח”ב, דף יא.

234. בבא בתרא קנח, עיי”ש ההוכחה.

235. כתובות עה ע”א.

236. סנהדרין כד ע”א.

237. בבא מציעא פה ע”א.

238. חגיגה י ע”א. עיין רש”י.

239. ברכות נט ע”א.

240. תנחומא בלק, יז.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש



אוצרות הראי"ה - כרך שביעי 606

מפני רוגז הגלויות241. ויותר מזה כתב מהר”ל על הסוגיא ההיא: “וזה מפני כי אויר דא”י שהוא 

חוץ  יוצאת  היא  ומפני כך החכמים שבה ממוצעים בהנחה בהשקט, אבל בבל  וממוזג,  ממוצע 

למיזוג, ומפני כך היו נוטים אל הכעס”242. “בבל ארעא דחשוכא, תלמוד בבלי שיש בו רוב פלפול, 

בשביל כך אין הלכה ברורה בה, כי תמיד יש לפלפל ולהקשות עד שאין הדבר ברור כל כך”243.

ובזהר כתב: “אמר רבי שמעון, כשאני בין החברים מבבל, הם מתאספים אלי ולומדים הדברים 

בגלוי, והם מכניסים אותם בתיבה חתומה מברזל קשה הסתום בכל הצדדים --- כמה פעמים 

לימדתי אותם, אלא הם לומדים בגמגום ככבדי לשון, אבל אני דן אותם לזכות, כי אויר הקדוש 

)של א”י( ורוח הקודש, סר מהם”244.

ביקורת קפדנית זו נגד גישתם של חכמי בבל למדנו שוב בירושלמי פסחים פ”ה ה”ג:

“רבי שמלאי אתי גבי רבי יונתן, אמר ליה: אולפן אגדה. אמר לו: מסורת בידי מאבותיי שלא 

)חוסר כושר  ומעוטי תורה  )מידות רעות(  גסי הרוח  ולא לדרומי, שהן  ללמד אגדה לא לבבלי 

אינטלקטואלי( ואת נהרדעי ודר בדרום”. וכתב שם “קרבן העדה”: “שאינן עוסקין בתורה כראוי 

ויש לחוש שיוציאו טעמי המקראות לעניינים זרים או ילעיגו עליהן ח”ו”245.

על פי דברי חז”ל הנ”ל נבין ביתר שאת דברי של”ה בדברו אודות תורת א”י:

“חכמי א”י אינם מתחממים כל כך בפלפול כמו בבבלי, על כן עוסקים הרבה יותר בסודות 

מעשה מרכבה, שהוא דבר גדול246”. ותלמידי חכמים שבבבל להיפך, עסקם מרובה, וכמעט כולו 

בדבר קטן, הויות דאביי ורבא.

עתה נעיין בדברי הרב:

"בחוץ לארץ צריך לעולל במחשכים --- לדמות מילתא למילתא )אבל( והנקודה התוכיית, 

המיוסדת במעמקי קודש העליון, אי אפשר )להם( לתפוש מובן הדבר --- )כשבאים להשפיע על 

חכמי א"י לנהוג כחמי חו"ל, זוהי( השפלה של הגבירה נגד שפחתה247, ושהיא עוד מלובשת בתואר 

כבוד  למרמס  בזה  שנותנים  ב”ה,  כבודו  עיני  למרות  מה שהיא  )מזויפת(  יראת שמים  מין  של 

241. עיין נדרים כב ע”ב על “ונתן ה’ לך שם לב רגז”; ועיין מהרש”א על סנהדרין כד ע”א.

242. חידושי אגדות ח”ג, דף קמג.

243. שם, דף קמד.

244. זהר ח”א, דף רכד והבאנו כאן לפי תרגום ה”סולם”.

245. ולהלן בשליש האחרון של מאמרנו זה, נבאר ש”אגדה” ו”סתרי תורה” הם היינו הך. לפי אספקלריא של 

חז”ל. לעת עתה, די לנו לציין כמקורות תניא דף קל”ז והגר”א על משלי כד, ל. ומהר”ל באר הגולה דף קלד. 

246. עיין סוכה כח ע”א; עיין שני לוחות הברית, מהד’ אמשטרדם, שנת תנ”ח, דף קסג. )פסחים, מצה עשירה, 

דרוש ראשון לשבת הגדול, פרשת מצורע(; של”ה השלם, פסחים דף ר, פסקא שנ”ח.

247. הביטוי לקוח מתענית כא ע”ב.
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ארץ חמדה --- הדברים נעשים עמומים, ות”ח שבא”י חוזרים להיות שפופים ושפלים, ועוזבים 

את חילם, וסוברים שלא נוצרו כי אם למגרם גרמי )לנגוס עצמות(248 אצל חכמי חו”ל, ולחקות 

פלפולים נמוכים הבאים מתוך מחשכים, ובזה באמת כוחם של חכמי א”י חלוש, מפני שהם נוצרו 

לגדולות מאלו! --- )דהיינו( חכמת היראה, האמונה, והעבודה, הרחבת המוסר וחכמת החיים 

עם עמקה של תורה וגדולתה באופן גאוני אמיתי. ביסורין גדולים עומדים ת"ח וצדיקים שבחו"ל 

המבקשים ְלַאֵחד המקצועות הנפרדים, והכל מפני שאין ההארה העליונה של האחדות האלוקית 

מאירה שמה --- גם הבדל גדול יש בין הזמנים. בימינו, עת לחננה היא --- לדרוש אנו חייבים 

את המעלה היותר עליונה --- לגילוי אליהו ולתחיית המתים"249.

ויש לציין שלא רק מי שנמצא בפועל בא”י, יזכה לרוחה, אלא גם כל המצפה לראותה250.

עד כאן הזכרנו ששערי ההשגה ב”סתרי תורה” פתוחים יותר בארץ הקודש מאשר בחו”ל. 

אבל יש גם הבדל בין המקומות בעניין הגישה והתפישה בלימוד נגלות התורה. וכך כותב הרב:

"בא"י שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת 

מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך אריכות בירורים, והיינו אוירא דא"י מחכים. ותלמודא 

בבלאה הוא מטריד להו251, וחכמת הנבואה שהיא יסוד לחכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של 

שרשי התורה, פעלה בא"י הרבה יותר מבבל, שאינה ראויה לנבואה"252. 

מי ראוי ללמוד סתרי תורה

הדריכונו חז”ל: “לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ”253. חוץ מההסבר הדידאקטי, 

שהתעוררות  המקובלים,  ביארו  אותו,  המעניין  חומר  לומד  הוא  כאשר  יותר  מצליח  שהתלמיד 

נפשית של הלומד משמשת רמז משמים לשם איזה תיקון נועד אדם זה בלימוד תורתו. וכך כתב 

“משנת חסידים” )מגורי האר”י ז”ל(: “ומכל מקום ירבה לימודו לעולם במקום שלבו חפץ יותר, 

כי שמא נתגלגל לתיקון הלימוד ההוא שחושק בו, הן מקרא, הן משנה, הן תלמוד, הן קבלה, 

248. עיין בבא בתרא כב ע”א.

249. אגרות ח”א, דף קיג; וע”ע דבריו ב”אורות התורה” פי”ג ס”ק ו, ז בסגנון אחר קצת.

המצפה  ואחד  בה  הנולד  “אחד  ע”א  עה  בכתובות  מפורש  כמעט  והוא  קלג,  דף  ח”א,  הקודש  אורות   .250

ב”חיי  גוטסדינר  עיין מה שכתב  אודות מהר”ל,  וגם  לא”י.  לבוא  והרמח”ל  געגועי הגר”א  וידועים  לראותה”; 

מהר”ל”, )עמ’ קפט-קצ(; עיין נצח ישראל, פרק כ”ה עמ’ קכט “ולהביאני אל ארץ החיים”; וכן כתב הרב על 

היוצא לחו”ל לצורך העם )אגרות ח”ב, דף קנד(.

251. בבא מציעא פה ע”א.

252. מועד קטן כה ע”א; אגרות ח”א, דף קכג; ועוד יבואר להלן כשנדבר על האגדות, ע”ע אורות הקודש ח”א, 

דף לו.

253. עבודה זרה יט ע”א.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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ולא לתיקון לימוד אחר”254. יסוד זה נרמז במדרש ויקרא רבה טו: “תורה ניתנה במידה”, עיי”ש 

ובתיקוני זהר, המהדורה עם ביאור הגר”א דף סז וכן בספר “שבט מוסר” )רבי אליהו מאיזמיר, 

לפני כמאתיים שנה( בפרקים כד, מא.

חכם  כל  כי  האמת,  חכמי  דיברו  אשר  את  בגרון  לקרוא  והמצוה  "החובה  הרב:  כתב  וכך 

יהיה משתדל  וגנוזה,  ימצא בנפשו הכנה ותשוקה לאור חכמת האמת הברה  ותמים לבב אשר 

לקבוע בה עיקר עסק תלמודו --- ועתים ושעות )בלבד( יקבע למקרא משנה ותלמוד לפוסקים 

לעצה  זכו  אלה החכמים אשר  בפרט  גנוזות.  למאורות  ויזכה  ויצליח  יעלה  ואז  ואגדות.  הלכות 

וזקנה, מבני חמשים וששים ומעלה, שכבר מילאו כריסם לחם ובשר255 פלפול וסברא --- אמנם 

החובה  עליהם  הפנימי,  למאור  חשק  ומיעוט  כבידות  בעצמם  ימצאו  אשר  או  לימים,  הצעירים 

מוטלת לפחות, שלא לגרוע חוק דבר יום ביומו לשיעורים, שעה ושתיים בכל יום, לחכמת האמת, 

ואז בהמשך הזמן תהיה דעתם מתרחבת ושפע הצלחה יחול על הגיונם גם בגופי תורה”256.

ועוד כתב הרב: "אם רואה אדם שלימודו בסתרי תורה מקדש אותו, מעלה את רוחו --- לגרש 

ממנו את גסות הנטיות, אז מופת גמור הוא שתיקונו הוא בלימוד החלק הזה של אור התורה 

הפנימי של חכמת האמת"257.

“בהאי כללא שלא יטייל בפרדס אלא מי שמילא כריסו בבשר ויין, יש לומר דהיינו במי שבא 

לעשות רק כפי חובת התורה מצד הדין. אבל מי שמרגיש בלבו חשק ותשוקה ללמוד הדברים 

הפנימיים, להשכיל באמיתתו ית’, הרי הוא בכלל ‘לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ’ 

--- ומזה עצמו מוכח שזהו רצונו של הקב”ה --- שהם )לימוד פנימיות התורה( קובעים בו את 

היראה, הם עצמם הבשר והלחם המה, ואין זה בכלל טיול בפרדס רק מה שהוא למעלה מכדי 

צורך קביעת היראה”258.

הרמ”ק כתב שאין כוונת "ימלא כריסו" של הרמב"ם לדעת את כל הש"ס, אלא כיוון שהתחיל 

בצורה שיטתית ומסודרת, ויודע את הדינים הנצרכים לו, וקובע לו לכך עיתים ללימוד נגלות בכל 

יום, יוכל כבר להתחיל בלימוד סתרי תורה259.

254. תלמוד תורה פ”ג, ה”ה.

255. עיין רמב”ם הל’ יסודי התורה פ”ד, הי”ג.

יש  256. אגרות ח”א, דף פא-פב בעניין חלוקת שעות הלימוד, כמה לנגלות התורה וכמה לפנימיות התורה, 

דברים קיצוניים וחריפים בשער המצוות לאריז”ל, פ’ ואתחנן )דפו”ח, דף עט( ובאגרות רמח”ל, לתאריך יט 

אדר, התצ”ב, עיי”ש.

257. אורות התורה, פרק י פסקא ג.

258. שם, פרק ט.

259. אור נערב ח”א, פ”ו; וכן מפורש ברמח”ל, סוף מאמר “דרך חכמה” )ספר הדרכים(.
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ובמקום אחר כתב הרב על דברי הש"ך בשו"ע יורה דעה סי' רמ"ו "שלא ללמוד קבלה עד 

שיהא בן ארבעים שנה, ובספר אור נערב לרמ"ק כתב דעד עשרים שנה לא ילמוד, גם לא התנה 

רק עד שיהיה יודע מקרא ופוסקים, דהיינו מקרא ומשנה ויודע דרך הפלפול כראוי. וי"ל דלא 

קאמר )הרמ"ק( רק לעניין קביעות עתים לזה, אבל להשתקע )בלימוד סודות( כולי עלמא מודים 

דבעינן דווקא שימלא כרסו תנ"ך וש"ס ופוסקים בגמרא וסברא כראוי"260.

ואלו דברי עידוד של הרב: "מי שמרגיש בעצמו אחרי כך וכך נסיונות שנפשו בקרבו מתיישבת 

שבעולם,  מניעות  כל  יבהלוהו  ואל  נוצר.  לכך  כי  נאמנה  ידע  תורה,  רזי  בעסקי  רק  במנוחתה 

גשמיות וגם רוחניות, מלהיות רץ אל מקור חייו ושלימותו האמיתית"261.

“אפילו אם נמצאים אנשים גדולים בתורה, ביראה ובחכמה, שאין העניינים של סתרי תורה 

נוגעים להם, מפני גודל מעלתם, מפני שיש להם רכוש רב להעסיק בו רוחניותם במכמני התורה 

והחכמה הגלויים, אל יפול בזה לבו של אדם שהוא מרגיש בקרבו חוש פנימי, ולחץ של עריגה 

נשמתית אל ארחות הרזים. כי אפילו אם נחליט שתשוקה זו באה לו מפני מיעוט כשרונו לעניינים 

הגלויים, מה בכך? סוף סוף זאת היא מתת חבלו, וראוי לשמוח בחלקו. ולא ניכר שוע לפני דל”262.

על המעלה המיוחדת שיש לאלו בעלי “מיעוט שכל” ללמוד נסתרות, מפני “שהניצוץ השכלי 

העליון מסתתר על ידי ההתחכמות. וכשאפס האור המתעה הכהה של ההתחכמות, מתעוררת 

התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל. אבל לא יוכל להגיע לגמר פתרונו כי אם כשישוב ויעמיק 

בחכמה בדעת ובכשרון”263.

ובל יתייאש, אף שאיננו מבין בבהירות תוכן ופרטי העניינים, כי כשלומד רזי תורה “מתוך 

אהבה ורגש פנימי, אע”פ שאינו יכול לתפוס את העניינים בהבנה שכלית בהירה, מכל מקום הם 

מרוממים את כל מהותו”264. “ומכל מקום אחר הלימוד האורה מופיעה עליו”265.

שלא יטעה האדם את עצמו ללמוד נסתרות מתוך חולשת אופי,  הרב  ובמקום אחר מזהיר 

מתוך "בטלנות", מתוך בריחה מבעיות החיים לתוך הסגר של מיסטיקה. וזה מכונה בפסיכולוגיה 

"בריחה מן המציאות": "מעוט ההכשר אל הנסתר בקפיצה לתוכו רק מתוך חולשה של תיאבון 

פנימי, המצורפת עם רשלנות ובטלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת 

260. מצוות ראיה, דף קלט.

261. אורות הקודש ח”א, דף פח.

262. איוב לד, יט; אורות התורה, פרק י ס”ק ד

263. שם, ס”ק ח.

264. שם, ס”ק י’.

265. אורות התורה, סוף פרק ו’. וכתב רמח”ל שיש עניין בהגיון התורה )כלומר גרסה וביטוי( ויש בהשכלת 

התורה )ההבנה( )דרך ה’, ח”ד פ”ב( 

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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את  החי,  העולם  את  לתפוס  הכשרון  וחוסר  החיים  רפיון  רק  האנושיים(,  )שבחיים  הממשיות 

מעשיו, תנועותיו, עלילותיו וזרמיו המקסימים, מלאי ההוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק 

הנסתר, למרות חסרון ההכנה --- )בתוך הכלל( של מילוי כרס בבשר ויין הקודם לטיול בפרדס 

זה כולל גם כן מדע העולם והחיים"266. 

“דע לך יקירי שאין לך דבר המפסיד את יסוד השלמת החברה האנושית כהשפעת עניינים 

נעלים בהמון שאינו ראוי לקבלם. ומי שחשב שיצליח את כל באי עולם ע"י מה שילעיט אותם 

ממוסר התורה קודם שהוכשרו לכך, לא ירד כלל לעומק הכוונה של הטובה האלוקית --- הכל 

הוא מפני שענייני תורה הזכים הם צריכים הכשר, והיא למאמינים בהם סמא דחיי, אבל פושעים 

ייכשלו בה"267.

צורת לימוד סתרי תורה

)1( מעצורים נפשיים לפני הלימוד

פני  על  ונישאה  מרוממת  היא  טיבה,  מעצם  הנסתר,  שחכמת  התבאר,  הקודמים  בפרקים 

אצילות,  )העלמות(  העולמות  בארבעת  אלוקיות”.  ב”אידיאות  דנה  היא  כי  האנושית,  הווייתנו 

בריאה, יצירה ועשיה, “לבי במזרח ואני בסוף מערב”. אנו בעולם התמורות, עולם היצרים, עולם 

הבהרת  את  המונעים  גדולים  מעצורים  נפגוש  אם  איפוא,  נתפלא,  לא  והבילבולים.  החיכוכים 

העניינים הנידונים בחכמת הרזים. ואלה דברי הרב:

"אותה אידיאליות הכמוסה שממעל לכל העולמים --- אותה מגמה שמפני עצם קדשה, גדלה 

וזהרה ורומה, אינה יכולה להיגלות בשום מחשבה מפורטה, בשום רעיון מוקצב )כלומר, אי אפשר 

לצמצם את מושגיה לרצף מלים, כי היא תפישתית כוללנית( אבל היא למעלה מכל הגיון )הגיון: 

הרצאה מסודרת של השתלשלות סיבה ומסובב("268.

והזיו, תפארת  ופלגי מחשבות אודות הנועם  והולך, הינהו שטוף מחשבות  “האדם המיטהר 

והדר האלוקות, וקשה לו להעביר את התחושות הנפשיות למיצרים מוגבלים של מלים”. “לפעמים 

אי אפשר לאדם ללמוד, מפני שהוא עומד במעלה כזאת שההארה הכללית של למעלה מן האותיות 

266. אורות, דף צ”ג פסקא ס.

267. אגרות ח”א, דף צט; ע”ע שם דף קג.

268. אורות הקודש ח”ב, דף רפז.
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היא זורחת עליו, ואי אפשר לו לצמצם עצמו באותיות הלימוד”269.

מאליו  מובן  נסתרים,  הם  החכמה  דנה  שבהם  והנושאים  מופשטת,  היא  שהחכמה  כיוון 

והוא מרגיש את עצמו שט במים  יורד לסוף דעת החומר הנלמד,  שלעתים קרובות אין האדם 

רבים, בלי יכולת לקבוע מדד הערכה או הבחנה, הוא מוצא הכפלת ביטויים, או ביטויים וציורים 

עלומים, ואינו יודע איך לתרגם אותם למונחים שלו. אך הרב מעודדו: "אע"פ שאינו מבינם כראוי, 

ההתעסקות המרוממה, מרוממת את הכל"270.

)2( לימוד אף שאיננו מבין

“מהנפלאות של תלמוד רזי תורה, שבזמן שאדם לומד העניינים הנישאים הללו, מתוך אהבה 

ורגש פנימי, אע”פ שאינו יכול לתפוס את העניינים בהבנה שכלית בהירה, מכל מקום הם מרוממים 

את כל מהותו, ואח”כ מבהיקים העניינים עליו את אורם”271.

וכתב הרב: "לימוד רזי תורה, אע"פ שאינו מבין את העניינים לפרטים, ונדמה לו כאילו הוא 

עוסק בציורים שמענים את נפשו ואת חושו הרוחני השוקק לדברים מובנים, מכל מקום, אחר 

הלימוד, האורה מופיעה עליו"272.

)3( התחזקות באמונה לפני הלימוד

ובכל זאת, מתנה הרב תנאי, שהלומד יתאזר באמונה תמה ברמתם הנשגבת של הקדמונים 

אין  מקום  מכל  )כאשר(   --- תורה  רזי  תלמוד  של  הצעדים  "בראשית  תורה:  סתרי  שלימדונו 

269. אורות התורה פ”ב ס”ק ג. ע”ע מהר”ל על אגדות, ח”ג דף קמ. אורות הקודש ח”ג, עמ’ רעג-רעד על 

הדממה העליונה. עיין “בשדה הראיה”, עמוד 115 סיפור שסיפר הרב חרל”פ  “בקיץ תרפ”א יצא הרב לנופש 

בהר-טוב ובאתי לבקרו שם והמשכנו בסוד שיח עד שעה מאוחרת בלילה. והנה בבוקר הרגשתי שהרב מתאחר 

בתפלתו. ולא עוד אלא שלא כדרכו, שלא לעסוק בשום דבר לפני התפלה, ראיתי שהוא ניגש אל בעל האכסניא 

והתחיל מגלגל עמו שיחה על עניני גידול צמחים, ואיזה עץ פרי ניתן לנטוע בסביבה, ורק אחר כך הלך להתפלל. 

האיחור והשיחה גם יחד הפליאו אותי, והרהבתי עוז בנפשי לשאול את הרב לפשר הדבר. ותשובתו היתה: בבוקר 

זה התלהטה בלבי תבערת צמאון לאלהי, עד שחששתי לכלות הנפש בתפלה, ונאלצתי להקטין את יקוד רגשי 

הקודש, בירידת המחשבה לענינים מוחשיים-מעשיים”. עכ”ל שם.

270. אורות הקודש ח”א, דף פז.

271. אורות התורה פ”י ס”ק י; וע”ע הלכות תלמוד תורה לבעל התניא, סוף פ”ב כתב כן, שדרגת לימוד סודות 

כדרגת תורה שבכתב, שיש שכר טוב אע”פ שאינו מבין. והרב המליץ לקרוא בגירסא ספרו על סתרי אותיות 

“ריש מלין” אפילו בלי הבנה )אגרות ח”ג, דף רב; וע”ע אגרות ח”א דף רלב(; וכבר ציינו לדברי הרמח”ל )דרך 

השם, ח”ד פ”ב( שיש בלימוד התורה עניין הגיון )ביטוי שפתיים, לפי מהר”ל נתיבות עולם ח”א, דף כח(; ויש 

עניין השכלה והבנה. וכל אחד מהם קובע ברכה לעצמו, אפילו שחסר החלק השני.

272. אורות התורה פ”ו, ס”קטז.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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מבינים את תוכן היסוד שבהם, צריכים לצייר יפה איך שכל אלה הדיעות והציורים באו מתוך 

הופעה רוחנית, גדולה ומפוארה, של רוח הקודש, על ידי השרידים אשר ה' קורא --- ואז זורח 

)עליו( אור גדול לישרים, והבינה הפנימית הולכת היא ומתרחבת, "כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת 

ותבונה"273.

)4( גירסא רהוטה

וכתב הרב: " וכשאדם מרגיש בעצמו עניות דעת ומיעוט ַהְפָרָיה רוחנית, מיד ירוץ אל המעיין 

הכמוס )רזי תורה( יחסה בצל שדי, ישתה לצמאו מהבארות העמוקים של גדולי חכמי לב, יגרוס 

אע”ג דלא ידע מאי קאמרי274, ומריח מים העליונים יפריח275 וכוחו הרוחני ישוב אליו --- והיה 

רזי  סתר  בסוד  התעלומה,  במקום  הוא  הברכה  מקור  כי  התורה(  בנגלות  )גם  המתגבר  כמעיין 

הרזים. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין! )רזי תורה("276.

בהצעתו הנ”ל, לגרוס גם בלי הבנה, מחדש הרב הבדל בין “גירסא” ל”ריהטא” )ריצה(277.

רק  לקלוט,  שאפשר  כמה  העניינים,  על  בריפרוף  גדולה  במרוצה  גירסא  מין  היא  “ריהטא 

וקולטים  ועניינים,  תיבות  איזה  מדלגים  ולפעמים  והמחשבה,  הפה  דרך  יעברו  עניינים  שהרבה 

אותם דרך המחשבה, מעשירים בזה את הידיעה בעושר כמותי ומעודדים את חיי הרוח, וחפץ של 

גדלות ורוחב התפשטות. )לעומת זאת( גירסא: היא כבר מוגבלת, לדעת את הפשוט בלא עיון 

ובירור, מכל מקום הרצאת העניין באה בהגבלה ובמהירות האפשרית"278.

הרב מ.צ. נריה כותב על תקופת הרב ביפו: "שהיה שוהה בבית הכנסת כל בוקר משעה חמש 

ועד אחרי חצות היום ולומד חמישים דף גמרא ליום"279. “ולא פעם היה הרב מזרז את מקורביו 

לחזור על תלמודם כשאין באפשרותם ללמוד בעיון כראוי היה אומר “צריכים להתפלל גמרא”, 

273. משלי ב, ו; אורות הקודש ח”א דף קא. ועוד כתב הרב; “ואי אפשר להשיג שום השגה רוחנית באמת כי 

אם על ידי קדושת אמונה שלימה. והחכמה והרחבת הדעת היא רק גורם להשגה ולא עצמותה” )עיי”ש ביאור 

עניין זה(. ונ”ל להוסיף שבעל לב טהור מתוך עצמו ואידיאליו מבין המושג הכללי בבהירות, ורק אח”כ בא לפרט 

פרטי נימוקים. החסר אידיאלים נפשיים, על כל אוסף פרטיו ונימוקיו, “יישאר מוגבל בתפישתו” )אגרות ח”א, 

דף נד(; וכ”כ הרמ”ק: “ואם יסתפק לו עניין בחכמה הזאת, ימתין, כי בהמשך הימים יתגלה לו העניין” )אור 

נערב ח”ג, סוף פ”ג(.  

274. עבודה זרה יט ע”א.

275. על פי איוב יד, ט.

276. אורות הקודש ח”א, דף ק.

277. שם, דף עד; קבצים, קובץ א פסקא תשצב.

278. שם, דף עד.

279. שיחות ראיה, לרמ”צ נריה, דף רמ.
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היינו לעבור על דברי הגמרא בשטף כדרך שרגילים להתפלל”280. 

)5( עיון

ויש לציין שהיה לאר”י ז”ל עוד סדר לימוד, ללמוד נסתרות בעיון גדול. “כי כמה לילות היה 

נשאר בלתי שינה על מאמר אחד של ספר הזהר, ולפעמים ששה לילות של ימי חול היה מתבודד 

ויושב על עיון מאמר אחד בזהר בלבד”281.

בציוריה  בפתגמיה,  באותיותיה,  לדקדק  האמת,  בחכמת  וליתן  לישא  "הרבה  הרב:  וכתב 

ובמליצותיה --- ברוב עמל"282. 

)6( זהירות ממניעים שליליים

מזהיר, שהלומד לא יתור אחרי מיסתורין לשם האקסטזה )=התרגשות בלתי נשלטת(  הרב 

של מיסתורין, עד "שהעולם המוחשי וחוקיו נעשים בלתי בטוחים אצלו ואין לשכלו בסיס ממשי 

לסמוך עליו"283. ויש למצוא אסמכתא להתראה זו בזהר ח”ג דף קמ”ד, שעל יורד למרכבה ליזהר 

נפיק מסתלק מן עלמא בלא עידניה”. פירוש: הנכנס  ולא  ונפיק” כי “מאן דעאל  להיות “עאל 

לעולם טרנסצנדנטלי )=ֵמֵעֶבר לתפישת האדם(, עולם ספיריטואלי, ואינו יודע את הדרך לחזור 

לרמ”ח אברי גופו, לעולם הזה, עלול לצאת מדעתו284.

)7( לא לחשוש ממכשולות בהבנת הסודות

“אע”פ שהרבה נכשלו מההגיון בנסתרות --- אין צריך להיות נסוג אחור... )כי( הולכי תום, 

בטח )לבטח( ילכו דרכם285 --- שהאדם צריך רק לטהר את לבבו ולהתאמץ בתכונת המוסר, וחפץ 

280. שם דף רמא; וע”ע שיחות הר”ן )האדמו”ר מברסלב( ס”ק ע”ו שכתב ללמוד בשיטה כזאת. וגם בדברי 

האריז”ל מצאנו: “עצה לעניין ההשגה --- שילמוד בזוהר דרך בקיאות בלבד, בלי שיעמיק בעיון, מ’ או נ’ עלים 

)עמ’( בכל יום )יש להזכיר כי מהדורת זהר בימיהם הייתה בפורמט קטן, לכל דף ודף( ושיקרא בספר הזהר 

פעמים רבות” )שער רוח הקודש, דף לו ובמהד’ ישנה דף יא(.

281. שער רוח הקודש, דף לו, ובדפו”י דף יא.

282. אורות הקודש ח”א, דף קז; ומצאנו שהרמ”ק התלוצץ ב”מתקבלים” הלומדים קבלה בשטחיות. )אור נערב, 

סוף חלק ד(; ועיין בשל”ה מהד’ אמשטרדם דף קס”ג, ובשל”ה השלם, פסחים, פסקא שנח, על פילפול בסודות 

המרכבה.

283. אורות הקודש ח”א, דף קו.

284. ע”ע זהר ח”ג, דף קכג ע”א: מי שאינו ראוי ללמוד סוד, באים מלאכים רעים “ומבלבלים לדעתו”.

285. ע”פ משלי י, ט.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ב על הקודש
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הטוב שהוא התוכן של הקודש --- ואז יישמר מכל מכשול"286.

“ואל יבהלוהו כל מניעות שבעולם, גשמיות וגם רוחניות, מלהיות רץ אל מקור חייו ושלימותו 

ולעולם  לביתו  יעשה  --- מתי  ברעיונו מהשאלה  יבהל  ואל   --- תורה(  רזי  )בלימוד  האמיתית 

וליתר חלקי התורה הנחוצים למעשה ולהרחבת הפלפול ולמעשה החסד והעבודה המפעלית --- 

)כי( כל העוסק בתורה לשמה דוקא, זוכה לדברים הרבה287 --- ומתוך עומק המנוחה הפנימית 

ידע שגם העתים של הנדידה הנפשית והרוחנית, גם הם ערוכים ושמורים הינם מראש מקדם, 

לטובתו ושיכלולו, ויש אשר ממרחק יבא לחמו"288.

)8( סדר הלימוד

כתב הגר”א שאין לו לאדם "לקפוץ מדריגות" בעבודתו הרוחנית, כדי להשיג במהירות יתירה 

זה אמור כלפי עניינינו, בדרכי הלימוד: “צריך האדם להתעשר בפרטים  יותר מאשר בכוחו289. 

תחילה אחר )כך(הולך הרוח ויוצר לו ערכים כלליים”290.

וכן כתב לעניין אחר: “ומידתו של הקב”ה שכלי ריקן אינו מחזיק, וכלי מלא מחזיק, יהיב 

חכמה לחכימין!”291.

)9( היקף הלימוד

הרב כוללני במושגיו, כן גם בדרכי הלימוד, והוא מציע: “לעסוק בעיון בפנימיות התורה, בין 

במוסר, בכל הדרכים הנמצאים עמנו מקדושי עליון; בין במחקר, בין בקבלה, ע”פ כל הדרכים 

זי”ע, בין על דרך הראשונים, בין על דרך האחרונים, בין על דרך  שהם מורשה לנו מרבותינו 

החסידות, בין על דרך רבנו הגר”א והרמ”ח לוצאטו ז”ל וללמוד את כל הספרים עם דברי זהר 

הקדוש וספרא דצניעותא, ספר הבהיר וספר יצירה וכל מדרשי חז”ל בעיון ובבקיאות, וצריך על 

זה התמדה גדולה, ממש כהתמדת הש”ס ופוסקים”292.

בספרי  להתחיל  "יש  יהודה:  צבי  רבי  הגה”צ  בנו  מפי  מכוונת  הדרכה  לקבל  זכינו  ובזאת, 

רמח"ל, וראשית כל בספר מסילת ישרים. ואח"כ לעבור לספרי הגר"א. אמנם המפתח לחכמה 

286. אורות הקודש ח”א, עמ’ פט-צ.

287. אבות ו’; וכבר הזכרנו לעיל דעת ר”ח ויטאל בהקדמתו ל”עץ חיים” שפירוש “לשמה” היינו רזי תורה.

288. אורות הקודש ח”א, דף פח-פט.

289. ביאורו למשלי יט, ג; כ, י; כה, כז.

290. אורות הקודש ח”א, דף נג.

291. אורות הקודש ח”א, דף סז; לפי ברכות מ ע”א.

292. אגרות ח”א, דף מא.
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הפנימית הוא לימוד ספרי מהר"ל, ה"נצח", וה"גבורה" וה"תפארת"293.

בספרות המחשבה:  קבוע  ובעיסוק  בריכוז המחשבות  את ההתמסרות  בתקיפות  תבע  הרב 

"וכל אותם הספרים, מלאי עניין, שכל כך התעמקו בהם גדולי הדורות בחיבורם ובהפצתם, הם 

מונחים בקרן זווית, או נחשבים לספרי טיול, שמעיינים בהם בדרך עראי. עיון כזה איננו מביא כלל 

את תועלת המבוקש הכללי להתכנסות המחשבות, לקישורן, התיילדותן ובניינן"294.

)10( מבוא ללימוד

צריך לדעת שעוד בטרם יגש האדם ללימוד מרומם זה, עליו להכשיר את עצמו. עליו למצוא 

מידותיו הרעות של האדם.  סילוק  ל”אידיאות האלוקיות”, מתוך  ניצנים  פנימה ראשית  בנפשו 

הקלאסית.  בסיפרותנו  לפניו  פרושים  אח”כ  ימצאם  ונקיות,  בטוהר  המושגים,  הצטללות  אחרי 

פיהם,  על  )למעשה(  דרכיו  את  ומתאים  עליונים,  לרעיונות  מתרומם  "כשהאדם  הרב:  כדברי 

במעמקי רוחו הוא בא לשורש התורה, שמגמתה היא להרים את העולם לעליונותו המעותדת 

לו. וממילא כל מה שהוא לומד )אח"כ( מפרטי התורה איננו דבר חדש אצלו, כי אם כמו הזכרה 

למה שיש בו כבר בכוחו"295.

“חסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם ממקורותיה של 

הכתובים  לימודים  ברמזי  עצמם  את  מלעיטים  הם  אם  כי  האלוקיים.  בעניינים  להשכיל  תורה, 

בספרים, שעל ידי זה אין שכלם מתרומם, כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבם ---”296.

ללבלב,  להתעמק,  אותן  יניח  בנפשו.  הסמויות שמתעוררות  ידחה אדם את ההרגשות  “אל 

להוסיף ציצים ופרחים, גם פירות יעשו”297.

כח הדמיון

“בעלי ההשגה הגדולים, כוח המדמה שלהם הוא גדול ונשגב מאד, והוא מקושר עם החזיונות 

וגבורתו  המדמה  כוח  של  התפתחותו  בעיניך  קלה  תהיה  אל   --- שבמציאות  כלליים  היותר 

וציחצוחו --- כל זמן שעוסקים בתורה ובחכמה ובגמילות חסדים וביישובו של עולם, באהבת 

הבריות ובדרך ארץ, אין להתפחד”298.

293. חיי הראיה, הרב מ.צ. נריה, דף קסח.

294. אדר היקר דף יד )ע”ע שם פרטים מפורטים דף טז( וספר אורות התורה, דף פו; ע”ע אגרות ח”ב, דף קלט.

295. אורות התורה פ”ו, ס”ק ד.

296. שם פ”י, ס”ק ז.

297. אורות הקודש ח”א, דף קכט )ע”ע שם סוף דף קלח, תחילת פסקא קכא(.

298. שם, דף רלג.
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לכאורה, יש להבין מה לו לדמיון ולחכמת הנסתר? והרי אין חכמה שאין בה סדר ומשטר. 

ולהיפך,  כגדולות,  לצייר את הקטנות  הגיונו של אדם.  ומשתלט על  עוור,  זאת, הדמיון  לעומת 

והוא מסלף כל אמת אובייקטיבית. נוכל לומר שהדמיון הוא דיסטורציה )=סילוף, עיוות(, ולא 

פרופורציה )=יחס נכון(. 

גם הרב היה ער לבעיה, והזהיר מ"דמיונות כוזבים"299 המושרשים בחומריות האדם וחולשותיו. 

מה אם כן בין הדמיון המשובח לבין דמיון גרוע? 

“אמיתת הנבואה ומהותה היא שפע השופע מאת ה’... על כוח ההגיוני )של הנביא( תחילה 

ואח”כ על כוח המדמה --- ומצב זה הוא תכלית השלימות )של( הכוח המדמה ---”300.

והכוזרי אומר: “החסיד הוא הוא המושל על חושיו וכוחותיו --- והוא מנהיג אותם --- פוקד 

הוא על כוח הרצון --- שלא יפנה אל שטנים של סברא ודמיון עד שייוועץ עם השכל --- אח"כ 

מטיל החסיד על כוח הדמיון להעביר לנגד עיניו, כחיקוי לעניין האלוקי המבוקש, את המחזות 

הנהדרים ביותר --- כגון מעמד הר סיני, ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה וכגון משכן משה 

)במדבר( וסדר העבודה )של הקרבנות("301.

שימושו של כוח המדמה הוא כדי להמחיש לעצמו, בצורה חווייתית ונועזת, מה שיועילו לו 

להבנת מסקנות שכלו. פעמים אין האדם אלא קורא באופן חיצוני אמרות קבועות, מבלי להבין 

לאשורו מה שהוא מוציא מפיו. במיוחד מצויה תופעה זו בעולם של רעיונות, כשלא מדובר בנוגע 

למעשים.

כגון, הרוצה לעורר  את העם להבנת המושג שהקב”ה הוא “כל יכול ויש לרעוד מפני ציוויו”. 

המאמר פשוט מדי, וכל שומע מסכים לנאמר בו, אך אין הוא סופג את כל משמעותו, אין הוא 

מקבל את כל המטען הטעון בו. ולכן, יאמר הנביא בכח המדמה )כאשר הוא מודרך ומסווג ע”י 

השכל( “אריה שאג, מי לא יירא? ה’ אלוקים דיבר, מי לא יינבא?”302, בני מקומו הכירו את האריה 

הטורף מתוך היתקלויות בו במדבר יהודה של אז, ראו שיניו וציפורניו החדות, שמעו את שאגתו 

המאיימת המקפיצה כל לב, ראו את עיניו הרצחניות ומבטו המלכותי, וגם הספיקו לראות את 

שרידי הנבלות המבותרות של צבאות השדה, שנפלו טרף לחיה תקיפה זו. אלף מילים לא ישמשו 

תחליף לציור אחד כה חי וממשי.

יאמר-  חוד האהבה,  כדי למקד בכך את  ה’ לעמו  בין  נחמות,  להזכיר  רוצה  הנביא  כאשר 

299. שם, עמ’ צ-צא.

300. מורה נבוכים ח”ב, פרק לו; וע”ע שם, פרקים טו, לח.

301. מאמר ג’ ס”ק ה, תרגום אבן שמואל, הוצאת דביר, תשל”ג, דף ק; וע”ע בסגנון כזה ב”מספיק לעובדי ה’” 

של רבי אברהם בן הרמב”ם, מתורגם ע”י הרב יוסף דורי, מהד’ שנת תשכ”ה עמ’ קע-קעב.

302. עמוס ג, ח.
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“התשכח אשה עולה, מרחם בן בטנה?!”303, וכן ברצונו לעורר צער עמום ויגון בלתי פוסק של 

“אבל יחיד”304, יחסו החמלני של ה’- “כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים"305 או חרון אפו 

של ה’ “ותגעש ותרעש הארץ --- ויתגעשו כי חרה לו, אש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו”306.

ביטויים אלה, ואלפי אחרים בתנ”ך, לא נאמרו מחמת יופי ותפארת המליצה. “לעולם ישנה 

אדם לתלמידו דרך קצרה”307, אלא משום שחיפשו דרך טובה להסביר ולהעביר בה לשומעיהם 

את מלוא משקל משמעות חזיונם.

בין  ולדון במושגים אלוקיים, ביחס שבין הבורא לברואיו-  גם כאשר בא האדם לעיין  לכן, 

מצד אהבת המושלם בכל שלימות, או מצד יראת הרוממות המדהימה בהחלטיותה - אחד הכלים 

הדרושים לכך ביותר הוא כוח המדמה.

ולכן אמרנו שרק בעל נפש פיוטית ישכיל להבין את הנאמר בקבלה. עתה נוסיף ונאמר, שאולי 

זו היא אחת הסיבות אשר מנעו תלמידים בלתי-נשואים מהלימוד הנשגב הזה, כי מי שלא טעם 

טעם יחודי זה, לא יבין אהבת הבורא לעמו.

בזה מבואר מדוע המשילו חכמה זו לשתיית יין308, כי כמו שמיץ הענב יש בו כדי לשגב את 

הרוח עד שיעלה למעלה משיעורו המאופק ויגלה סתריו, ואין רסן איפוק ובושה חיצונית מגבילים 

אותו, כן נחוץ כדי להגיע לפנימיות הדברים. וכמו שהאדם הנרגש, קולו עולה ויורד ומשקף את 

מצב רוחו, והוא מתפרץ בשיר )או של שמחה או של תוגה( ומכביר מלים בשטף לא מבוקר, עד 

שהעומדים לידו לפעמים אינם מבינים את התבטאויותיו309.

וכתב ספר החרדים: "דרך החושק לשורר, וכיוון שאהבת יוצרנו נפלאה מאהבת נשים, האוהב 

את ה' בלב שלם ישיר לפניו --- באהבתה תשגה תמיד --- הראשונים וגם האחרונים שרו לפניו, 

רבי יהודה הלוי ורבי יהודה החסיד ורבי אברהם ן' עזרא"310.

ההתלהטות הנפשית תגרום שביטויי פיו לא יהיו ערוכים ומסודרים לפי המורגל בהגיון. וכך 

כתב מהר”ל על הפייטנים שר' אברהם אבן עזרא טען נגדם )בקהלת ה( ששגגו בדקדוק העברי:

303. ישעיה מט, טו.

304. ירמיה ו, כו.

305. ישעיה מ, יא.

306. תהלים יח, ח-ט.

307. פסחים ג ע”ב.

308. “אגברו חמרא אדרדקי” סנהדרין לח ע”א.

309. ראה דבריו המאלפים של רד”ק בבוא הנבואה לשאול: “ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שמואל 

ויפול ערום” )שמואל א’ סוף פרק יט(.

310. מצוות עשה מהתורה התלויות בלב, ס”ק ו.
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"השירות אינם בלשון מובן כל כך, ודבר זה כי השירות צריך שיאמר אותם בשמחה ובטוב לב 

--- )ואז( מדבר דברים שהם רחוקים, כאשר לבו של האומר פתוח, אז הוא מפליג בדבר, וכאשר 

הוא מפליג בשבח ה', הוא גם כן סיבה שאין הלשון כל כך מובן"311.

וכבר הבאנו למעלה שההישמרות מדמיונות כוזבים תהיה אם ישמור סדרים קבועים בהגות 

ועיון התורה וגמילות חסדים, ועוסק ביישובו של עולם מתוך אהבת הבריות312.

כל שכן, שהאדם הבלתי מאוזן במידותיו, יכול להיכשל מהדימויים של עולם הקבלה, ויבוא 

לידי מחשבות אסורות. וכבר דיבר על כך רבי יעקב מליסא בהקדמה לפירושו לשיר השירים, 

הנקרא "צרור המור”. וכן הזהיר הרמח”ל, בבוא האדם להתקדש ועדיין לא תיקן את המדרגות 

הראשונות של זהירות, זריזות, נקיות וכו' "שהרי אם הראשונות חסרות ממנו, הרי הוא כזר ובעל 

נוהג בחסידות, עליו  מום, שנאמר בו "וזר לא יקרב"313. משמעות הדברים שלפני שיהא אדם 

להיות צדיק, כלומר, נקי מעשבי בר, שקועים בחומריות ונטיות רעות.

הכנה לדור הגאולה

כמיהתו של הרב להרחבת חוגי הלומדים פנימיות התורה )וממילא דרוש לכך גם פיתוח כוח 

המדמה(, באה לו מתוך אמונתו החזקה שאנו עכשיו בשלבי הכנה לנבואה ורוח הקודש. וכתב 

הרב על בני דורו: “בניהם עתידים להיות נביאים מהמדריגה היותר עליונה”314. אנו מחכים בכל 

יום לקיום: “והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות 

יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו”315. וכך דרש הרב:

"אנו חייבים להיחלץ חושים לסול )לסלול( את הדרך לרוח הקודש, לגילוי אליהו, להופעת 

הנבואה, כשימלאו התנאים החיצוניים יחד עם הדרכת התלמוד והחינוך המודרג --- וכל המסתכל 

העתיד  לקראת  ההולכים  והצעדים  הגלויות  כינוס  ובמהלך  בא"י  ודרישותיהם  החיים  באורחות 

הגדול שיש בו, ישכיל שאין דברינו אלה חזון רחוק ולא השערה פורחת, כי אם דבר מאומת, 

לקוח מגופם של החיים"316. 

311. נתיבות עולם, נתיב עבודה, סוף פרק יב; עיי”ש בדוגמאות שהביא.

312. אורות הקודש ח”א, דף רלג.

313. מסילת ישרים, פרק כו.

314. אורות הקודש ח”ב, דף רצח.

315. יואל ג, א.

316. אגרות ראיה, ח”א דף שד; ע”ע אורות הקודש ח”א, דף כד “רוח הנבואה וכו’”.
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השפעת בעלי-רזי-תורה על סביבתם ועל העולם כולו

תורה,  ברזי  תמיד  לעסוק  הם  נתבעים  זו  קודש  הסתכלות  לזיו  "והמוכשרים  הרב:  כתב 

תורה לשמה ממש ---והרי הם מתגדלים --- וכל העולמים כולם וכל הנשמות שבתוכם לכל 

“וההתעלות  הכל”318.  את  ומקדש  מחזק  ומעודד,  פועל  “הכל  עמם"317.  מתנשאים  מדריגותיהם 

עוברת בבהירות ובפעולה נפלאה, מאישיות גדולה על הכלל כולו. הסמוך סמוך יותר, והמקושר 

ביותר, לפי ערכו, כך היא עילויו”319. כולנו מושפעים זה מזה ומשפיעים זה על זה320. ולכן, אל 

יחשוב ההוגה בסתרי תורה שהוא מנותק, סגור ומסוגר בתוך ד’ אמותיו. לא כן הוא, אלא שכינה 

שורה עליו, ועל ידי כך הוא מזריח קרני אורו לעולם ומלואו. וזהו לשון הרב:

הציורים  של  מעלה  ברום  מתנשאים  יותר  שהם  מה  שכל  גמורה  בידיעה  הם  יודעים   ---"

הקדושים העליונים )בעלי ה"שמות קודש" וייחודיהם עם נמשליהם( עושים הם פעולה ממשית 

להעלות נשמות רבות מתהומות שיקועם --- ופרי העבודה מתראה במקומות אשר אין עולה על 

שום דעת לשער: מי הם המברכים אותם; מי הם המזילים טללי הנועם; מי הם המכניסים רגשי 

השלום והידידות; מי הם הגורמים להישרת השכל, לאיזור הכוח, לעדינות הרוח, והגדלת התקוות. 

כל אלה רסיסים הם מעולם האורה החי בנשמתן של ישרים עליונים --- )אלו הם( שהכבוד שרוי 

אתם )כבוד, זה מלך הכבוד( שאינו פורש מהם גם כשהעולם כולו מביט עליהם בלעג ובוז --- 

החלשים במבט החיצוני, ומלאים עוז וגבורה פנימית לאין תכלית"321.

ולכן שומה עליהם לדעת, שאין הם סתם “חוקרים”, אלא הם הם המביאים ברכה לעולם. “כל 

העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, כאילו בונה פלטרין של 

מעלה ושל מטה, אף מגין על כל העולם כולו, אף מקרב את הגאולה”322. זה נעשה בפועל גמור, 

בלי שנראה את הצינורות והקשרים המפעילים תוצאות ברוכות אלו.

317. אורות הקודש ח”א, דף קלז.

318. שם, דף פו; וע”ע דף פח.

319. שם, קלט.

320. וכן הוא בתנחומא תשא ס”ק י”ב, שכל הנשמות מאוחדות בגוף אדם הראשון, וכנרמז בירושלמי נדרים 

פ”ט, ה”ד על איסור נקימה.

321. אורות הקודש ח”ב, דף רצו.

322. סנהדרין צט ע”ב.
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חלק ג - על האגדה

מעלת אגדותיהם של חז"ל

כאשר מדפיסי הש”ס באו לפירושו של מהרש”א, נתנו אותיות גדולות לחידוש הלכות, וקטנות 

לחידוש אגדות. בכך הנציחו הפרדה בין שני התחומים. ואמנם, כמה וכמה מן הלומדים מבכרים 

לימוד אחד על משנהו, ועל ידי שינוי צורת האותיות יודעים על מה לדלג. תופעה זו גורמת גם 

שלילה מסויימת לערכן של האגדות, ברוב הישיבות323.

הרמב”ם כתב: "כבר הזכרנו לך כמה פעמים שכל מחלוקת שתהיה בין החכמים ואינה תלויה 
במעשה אלא קביעת סברה בלבד, אין מקום לפסוק הלכה כאחד מהם".324

ויש הלכות  יש הלכות מעשים,  זו. מהר"ל קבע:  גישה  נגד  מהלוחמים  מהר”ל  היה  כידוע, 

מחשבה, אשר חז"ל ביטאו עבורנו באמצעות האגדה שבש"ס ומדרשים325. דברי הגאונים שפירשו 

את האגדה כ”אומדנא”, יש לפרש שהתכוונו לומר “סברה חזקה” ו”הוכחה עיונית” )שם(. וכבר 

וכך נאמר גם על ביטוי  מצאנו בשבת דף לב כמה ביטויים שנשתנה שימושם במשך הדורות, 

“אומדנא”. וכן הסכימו רובם ככולם של גדולי הדורות האחרונים, מקובלים, חסידים, בעלי מוסר 

וכו’ שהאגדות הן לבוש הסברתי לרעיונות עמוקים, אשר תוכנן קודש לא פחות מאשר ההלכות. 

ומפורש אמרו חז”ל בשמות רבה מ”ז שהאגדות נמסרו מסיני.

והרמב”ם כתב: "הדרשות --- אין לחשוב שהוא קל החשיבות או שתועלתו מעטה --- לפי 

שאם יעויין עיון מעמיק באותן הדרשות יובן מהן הטוב המוחלט מה שאין למעלה ממנו, ויתגלו 

323. אצל הקדמונים היו שני חלקי התורה- ההלכה והאגדה- עיקר, ולא כמו בדורות האחרונים, שהלכה עיקר 

ואגדה טפל, שהלכה לומדים בעיון ואגדה בחטיפה בעלמא. המהרש”א ז”ל לימד בישיבתו גם חידושי הלכות 

וגם חידושי אגדות, ולא עוד אלא שביאוריו לאגדות כתובים ביתר הרחבה. ע”ע בספר “מועדי ראיה”, הרב מ. 

צ. נריה, דף תצ”ד )מה ששמע מהרב בעל פה(.

324. פירוש המשניות סנהדרין פ”י מ”ג )מהדורת הרב יוסף קאפח(; אמנם הרב כתב על זה שזוהי שיטת הבבלי, 

אבל לפי הירושלמי גם האגדה היא מהלכות דעות ושייך בזה פסק הלכה )אגרות ראיה ח”א, דף שמא(; גישה זו 

תורמת חלקה למשקל תורני בו מקטינים ערכן של האגדות. “אין מקשין בהגדה” )מורה נבוכים, דף ט”ו( אלא 

“דרוש וקבל שכר” )זבחים מה ע”א( וכדברי רבי יוחנן למי שהקשה על דבריו מטעמים פראקטיים-מציאותיים 

“מקרא אני דורש!” )תענית ה ע”ב(; ועיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך “אגדה”, ס”ק 56-63, דעות של כמה 

גאוני קדם אשר פירשו את האגדות כ”אומדנא” וכו’.

325. באר הגולה, דף קלה.
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דורותיהם.  הפילוסופים  בו  כילו  אשר  ככל   --- אמיתיים  ועניינים  האלוקיים  העניינים  מן  מהן 

וכשתביט בהם בפשוט, תמצא בהם נגד המושכל מה שאין למעלה ממנו326. ואם הסיר ה’ ממך 

אחרי שהכשיר את עצמו בלימודים, יבין מהם לפי כוח  את המסך מעל לב מי שרצוי לפניו, 

דעת  שיחננהו  ויתחנן  לפניו,  ויתפלל  לה’,  לבו  את  לכוין  אלא   --- לעשות  לאדם  אין  שכלו. 

ויעזרהו ויגלה לו הסודות הכמוסים --- וכשיגלה ה' לאדם מהם מה שיגלה, יסתירם כמו שאמרנו.. 

ואם ירמוז במשהו מהם, הרי )זה( רק למי ֶׁשָׁשְלָמה דעתו ונודע ישרו --- ולכן ראוי לאדם שאם 

נזדמן לו מדבריהם )של חז"ל( דבר שהוא נגד המושכל, לפי דעתו, שלא ייחס )האדם( החסרון 

לאותם הדברים )של חז"ל( אלא ייחס החסרון לשכלו. וכשיראה משל ממשליהם שפשוטו רחוק 

מבינתו, ראוי לו להצטער מאוד על כך שלא הבין העניין, עד שנעשו אצלו כל הדברים האמיתיים 

בתכלית הריחוק"327.

ואין די לנו לקבוע שהאגדות הינן “גם כן אמת, לא פחות מן ההלכות שבתלמוד”, אלא יש 

לנו לדעת שיש להן אף מעלה יתירה עליהן, כי רוב סודות התורה גנוזים שם328, ומהר”ל בנה על 

יסוד זה את ספרו הנ”ל, לומר שבעצם אסור לגלות ברבים פירושן של האגדות, אם לא למען 

“עת לעשות לה’”, לסתום פיותיהם של המלגלגים329 וכן כתב גם רמח”ל330. ויסוד גדול ומפתיע 

הניח לנו מהר”ל, שבכל מקום שחז"ל לא הזכירו באגדותיהם את שמו של המדובר בו, יש לומר 

שהדברים הם משל331.

ואין בכך סידוק או בקיעה באמיתות דבריהם של חז”ל; אדרבה, בזה יוצאים מן הארעי והזמני 

והחולף, ומגיעים להתבטאויות אוניברסליות, מושגים שהם תמידיים ונצחיים. והמבין זאת ידע מה 

יענה הרמב”ם לראב”ד בהלכות תשובה פ”ח ה”ד.

בזה יובן למה חז”ל אמרו על האגדה “הכותבה, אין לו חלק לעולם הבא”332 כי מעולם לא 

כיוונו חז”ל להבין אותן על פשטותן, ודבר זה עלול להטעות תלמידים בלתי מאומנים על 

ברכי ת”ח. והרבה תלויים בתוי פניו של המסביר, וצורת הרצאת הדברים333.

326. הרמב”ם מאריך שם להסביר את הסיבות שהביאו את חז”ל להסתיר לקחים שלימדו במלבוש של אגדה; 

וע”ע מהר”ל באר הגולה סוף דף פז.

327. פירוש המשניות, מוסד הרב קוק, מהדורת הרב יוסף קאפח, זרעים, דף יט-כ.

328. דברי בעל התניא, דף קלז; והגר”א על משלי כד, ל; ומהר”ל באר הגולה, דף קלד.

329. שם, עמ’ מט, נה, פח.

330. הקדמה למאמר קנאת ה’ צבאות, נדפס ב”גנזי הרמח”ל” עמ’ ע”ג

331. חידושי אגדות ח”א, דף כח ובאר הגולה דף נא.

332. ירושלמי שבת, פט”ז ה”א.

333. כן הסביר רדב”ז ח”ד תשובה רל”ב; ובזה יש להשוות המחלוקת בין גישת הרש”ר הירש, אשר בשכלתנותו 

אסף דעתם של הקדמונים והנמיך את סמכותן )כשנלקחים לפי פשוטן( של האגדות, וגישת החזון איש )אגרות 
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והנה מה שכותב הרב על נושא זה:

וכל  היא כוללת רזי תורה  "יסודות ההלכות הינם גם כן אגדות. האגדה הגדולה והאדירה 

מחקר נשגב וקדוש, שרק מי שמשים בה לימוד של קביעות, מדי יום ביומו, יזכה לבוא שעריה 

--- האגדה המאגדת את הפעולות, ההרגשים והמושכלות, את הפרט והכלל, היא תתן לכל חלק 

מחלקי האומה לכל דור ודור את מחסוריו מאוצר הכלל, אוצר החיים. )יש לשים לב לדברינו לעיל, 

שההתאחדות שלימוד נסתר מביא לעולם תתבטא על ידי לימוד האגדות( --- ימים רבים נעזבה 

ּוֵמַרִּבים מגדולי הכשרון, מסיבות של  יכולת לזה,  מהמון העם, מאפס  האגדה בצידה העליון, 

הסכמות של חולשה, שלא יוכלו לעקור אותן כל גדולי הדורות שנלחמו כנגדם, עד שבא עכשיו 

)בדורנו( הכוח היותר נמרץ: הוא ההכרח, שהוא ְמַפֵּתַח את כל האזיקים, רק הוא יעורר את הרוח, 

רק הוא יאזור גבורה בלבבות נחלשים --- שאין הלימוד של מה ששייך למחשבה ורגש דבר 

עראי וטפל, גם לא דבר של רשות או איסור, וקל וחומר שאיננו דבר של איבוד זמן ּוֵמֶעין 'בטלה', 

כי אם עיקר ויסוד החיים, עיקר מעיין הישועה. השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרים רק 

לגדולים ומצויינים, מחויבות הן להיפתר עכשיו בהדרגות שונות, לכלל העם --- עד עמק הדיוטא 

הרגילה ההמונית. צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר ועסקנות )עסק( קבועה ומורגלת... עד כדי 

להביע הדברים היותר עמוקים בסגנון קל ופופולארי, להשיב נפשות צמאות ---"334.

ומסופר: מישהו התאונן על בנו לפני הרב שאין לו חשק ללמוד. ענה לו הרב: "גם אני בילדותי 

לא היה לי חשק גדול ללמוד הלכה. לבי נמשך ללימוד אגדה, ומתוכה באתי ללימוד ההלכה. אני 

מייעץ לך שילמד בנך אגדה, ומתוך כך יבוא ללימוד ההלכה". וכך היה335.

הרב קובע שהאגדות הן שמנה וסולתה של התורה. עיקרי הדת, יסודות האמונה, תלויים בהן, 

והן מין "קטליזטור" )=מתניע ומפעיל( למיזוג ובינוי יסודות הגותנו האלוקית. ומצאנו שהרמב"ם, 

ַהַׂשְכְלָּתן הגדול, מסיים פירושו למשניות ברכות: "דרכי תמיד בכל מקום שיש איזה רמז בענייני 

האמונה, אבאר משהו, כי חשוב אצלי להסביר יסוד מיסודות הדת יותר מכל דבר אחר שאני 

מלמד" )לפי תרגום ר"י אבו תיבון(.

לימוד האגדות בארץ ישראל

פירשו  בא"י  לארץ.  חוץ  חכמים של  לתלמידי  בא"י  חכמים  תלמידי  בין  בהבדלים  דן  הרב 

ח”א אגרת טו(, האומר שהכופר באגדות ככופר בתורה. כי שניהם מודים שיש לחפש את התוך. )דברי הרש”ר 

הירש נדפסו ב”מעיין”, טבת תשל”ו ושוב כפרסום של משרד החינוך והתרבות בתוך חוברת “על ההתייחסות 

למאמרי חז”ל באגדה”, של צבי  אלימלך נויגרשל, שנת תשל”ז, עמ’ 30-37; דברי חזו”א באגרות ח”א סי’ טו(.

334. אדר היקר, עמ’ קמג-קמה.

335. שבחי הראיה, חיים ליפשיץ, דף קפ.
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"'דבר'; זו אגדה"336. בבבל אמרו “’דבר’; זו הלכה”337, “כי בא”י סדר הלימוד היה נסמך על שרשי 

הנבואה וסעיפיה, וההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו”338.

אגב ביאור מעמיק זה, מבאר לנו הרב שהגאונים הקדמונים אשר המעיטו בערכן של האגדות, 

הלכו בשיטת הבבלי, ואילו מקובלי הדורות הלכו בשיטת הירושלמי. "וזה החילוק ָטַבע את חותם 

ההבדל בין בבלי לירושלמי"339.

קובע  תרנ”ב-תרצ”ט(  )שטרסבורג,  ישראל”  שבארץ  התנאים  “אגדות  המונומנטאלי  בספר 

בנימין זאב בעכר שרוב רובן של האגדות שבש”ס בבלי נאמרו על ידי אישים שבאו מא”י או למדו 

תורה מפיהם של הבאים מא”י. גם רש”י על בראשית מז, ב כותב על מדרש בראשית רבה, שהיא 

אגדת א”י. ומצאנו בתוספות לש”ס שכותבים “ירושלמי” וכוונתם למדרשי אגדה. )ע”ע שו”ת יביע 

אומר ח”ב דף קמ”ו הביא כך בשם מהר”ץ חיות(.

הבדל עמוק זה מבוסס על טיב הארץ הקדושה: “אוירא דא”י מחכים”340 כדברי הרב “במזג 

ארצנו”341, וכבר ציינו למעלה מכתובות עה ע”א. “חד מינן כתרי מינייהו”, ובב”מ דף פה ע”א. רבי 

זירא צם כדי לשכוח )!( תלמוד בבלי לפני כניסתו ללימוד הירושלמי. ובחגיגה י. ליוצא ולבא אין 

שלום, זה העובר מירושלמי לבבלי )ע”פ רש”י שם(. וככל הדברים שביארנו כבר בחלק מאמרנו 

הדן בהבדלים שבי חכמי א”י לחכמי בבל, בעניין נסתרות התורה, מצאנו שמזג-ארצנו משפיע על 

מוסריות האנשים. בעלי אופי של תקיפות, כגון ריש לקיש342 נהגו בענווה ואורך רוח יותר מאשר 

מן סתם  עדיפים  ביותר(  הגרועים  מזויינים  )שודדים  לסטים שבא”י  ואפילו  חסידים שבבבל343. 

גנבים שבבבל344.

לכן כתב הרב: "הבדל עצום ונשגב בין תורת א"י לתורת חו"ל. בא"י שפע רוח הקודש מתפרץ 

'ועל  ירושלמי.  זה תלמוד  הגאולה',  "'על   --- לשמה  תורה  ללמוד  ת"ח שמבקש  כל  על  לחול 

התמורה' זה תלמוד בבלי"345. הידיעה הזאת מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על 

336. ירושלמי סנהדרין, פי”א ה”ג.

337. סנהדרין פז ע”א.

338. אגרות ח”א, עמ’ קכג-קכו.

339. ע”ע אגרות ראיה ח”ב, דף קא מה בין כוזרי לרמב”ם.

340. בבא בתרא קנח.

341. אורות הקודש ח”א, דף ד.

342. יומא ט ע”ב.

343. מגילה כח ע”ב; תענית כג ע”א; חולין קכב ע”א.

344. עבודה זרה כו ע”א.

345. זהר חדש, רות.
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סדריו, גם על סדר העבודה הראויה”346.

עיגולים בעלי מרכז משותף.

פנימי  במעגל  וברור שהנמצא  אחד,  ציר  סביב  סובבים  כולם  שונים.  בגדלים  מעגלים  ישנם 

קרוב יותר לנקודת האמת מזה שנמצא במעגל חיצון יותר. בו בזמן שיושבי חו”ל “צריכים לעולל 

במחשכים, על ידי התיבות של התולדות, לדמות מהן מילתא למילתא, והנקודה התוכיית )מרכז 

הרעיון של ההלכה ההיא, סיבתה ומהותה( אי אפשר להם לתפוס"347. 

הגיוני(,  )=ניתוח  ַאַנִליִטי  ניתוח  ובכושר  הסברות  בכוח  גדולים  בפלפול,  גדולים  חו”ל  חכמי 

ומזיזים הררי-עד348 בגאוניות מופלאה. לעומת זאת, חכמי א”י הם בעלי שאר-רוח, מבינים בבזק-

עליון את הכיוון הנכון, בלי אורך ההצעות והויכוח ַהִדיַאֶלְקִטי )=כשרון להגיע אל האמת ע”י גילוי 

סתירות בטענות בן-הפלוגתא וממילא הפרכתן(, וכתב הרב: בא"י " הזרם האלהי הכללי, הזורם 

בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים, הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש 

--- היא אינה מוכרחת להאריך בפלפול למען העמיד הלכה ברורה. היא משגת את האמת ואת 

התכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלהי, המאיר על יושבי אדמת קודש ---"349.

עסוק  להיות  ההלכות, שלא  למוד  בסדר  הרוחניים  המעיינים  דרך  לפי   " הרב:  כתב  עוד 

להורות,  הלבבות"350  "חובות  בהקדמת  ִהְרָּבה  על כן  ברורה,  בהלכה  אם  כי  הסוגיות  בהויות 

שדרך הראשונים היה להוקיר מאד את עתם מלעסוק בה בפרטי השאלות המעשיות, ושננו את 

וטהרת  בכללות העבודה  עיקר עיונם  ושמו  יסודות שקיבלו מרבותיהם(,  )כלומר,  דברי הקבלה 

המדות והדעות. וכשהיה נדרש להם לברר ענין מעשי מסופק בררו אותו בתכלית הקצור על פי 

היסודות שהיו בידם. ואם היה הדבר נוטה לכאן ולכאן, החליטו על פי רוב דעות --- ולא הוצרכו 

הגבוהה,  הישרת השכל הבאה מההשכלה  כי  דבר מדבר.  ללמד  יוכלו  לא  כלל, שמא  לדאוג 

אשר ממעין יראת ד' הבהירה, מישרת את הסברא עוד יותר מהעסק בפרטי ההויות”351.

גלותנו גרמה לנו לרדת לארמית, לצאת לש”ס בבלי. הירושלמי אשר שם רוח האגדה )והנבואה( 

הוא המסלול הפנימי. הפלפול נתון למי שאין לו מעלת המיצוע352.

346. אגרות ח”א, דף קיב.

347. שם, דף קיג.

348. עיין סנהדרין כד ע”א.

349. אורות התורה פרק יג, ס”ק ה.

350. מהדורת הרב קפאח, דף כח.

351. אורות התורה פ”ט, ס”ק יג.

352. עיין מהר”ל, נתיבות עולם ח”ב, דף רלו.
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הרב: "ת"ח שבא"י חוזרים להיות  כאשר ת”ח שבא”י רוצים ללמוד לפי סגנון חו”ל, כותב 

שפופים ושפלים, ועוזבים את חילם וסוברים שלא נוצרו כי אם למגרם גרמי )= לנגוס עצמות – 

בבא בתרא כב ע"א( אצל חכמי חו"ל ולחקות פלפולים נמוכים הבאים מתוך מחשכים353 ובזה 

באמת כוחם של חכמי א”י חלוש, מפני שהם נוצרו לגדולות מאלו! אבל כשהם מעמידים עצמם 

על כנם הרם, אז הם מוצאים הכל, 'ובכלל מאתים מנה'. ערך חכמת היראה, האמונה והעבודה, 

הרחבת המוסר וחכמת החיים ---"354 וכבר ציינו שמקור דברי הרב בשל"ה355. 

על נושא זה: )כאשר חכמי א"י( "חפצים להיות מתנהגים בארחות דרישת  הרב  ועוד כתב 

התורה רק בדרך הראויה לבני חו"ל, הינם נעשים מתנוונים וירודים חלשים ולקויים, בגוף ונפש. 

ולא די שאין יתרונם הנעלה מתגלה, אלא שנדמה עוד שת"ח שבחו"ל יהיו עולים עליהם בחריצות 

ובפלפול. וכל זה מפני שלא באו עדיין לידי הכרת עצמם, ואינם משתמשים בדרך לימודם באותו 

יתרון הקדוש שאדמת הקודש מסגלתם אליו"356. 

הרב חרל”פ תלמידו של הרב כתב, שבחו"ל עוסקים בעלי מוסר בתיקון הפרט, ובא"י באים 

להעלות את רמת הכלל. כן בחו"ל יראתם היא בעיקר יראת העונש, ובא"י היא יראת הרוממות357.

ומצאנו שכך כתב הרב: "דורנו מוכשר וצריך הוא להיות מושפע דוקא מרעיונות שיש בהם 

חיים רעננים וגודל. דברים מקומטים ומוקטנים חדלו לקחת את לבבו. הנטייה החבר

תית נתגברה בקרבו מאוד. את הכל מוכרחים להגיש לו במובן הכללי, דרך המשפט של זרם 

החיים של כללות האומה. וכאן כבר אנו פוגשים בנקודת ההבדלה שבין תורת א"י לתורת חו"ל 

--- תורת חו"ל אינה מכרת רק לדאוג בעד הנפש הפרטית --- לא כן היא תורת א"י היא דואגת 

בעד הכלל, בעד האומה"358.

)=עידון(:  "סובלימציה"  במונח  בפסיכולוגיה  שנודע  מה  על  לדבר  הרב  שם  וממשיך 

"ההשתמשות בכל כוח פראי ומגושם לתכלית נשגבה --- אויר חו"ל יוכל רק לנשא את הרעיונות 

של היחידים, להופכם אל יסוד טוב --- אבל בשום אופן אין לו כוח של תפישה כללית, לקחת 

עמו כל המחשבות הזרות, הכוחות הגרועים הפסולים והמגושמים --- ולהופכם לטובה ולברכה. 

353. סנהדרין כד ע”א.

354. אגרות ח”א, דף קיג.

355. מהדורת אמשטרדם, דף קסג, מצה עשירה, דרוש ג הראשון; מהד’ של”ה השלם )כ”ץ( פסחים פסקאות 

שנ, שנח.

356. אורות התורה פרק יג, ס”ק ו.

357. מעייני הישועה, עמ’ כו, סד.

358. מאמרי ראיה, דף 78.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ג על האגדה
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עבודת קודש זאת אי אפשר שתיעשה אלא על ידי אוירא דא"י ---359. ראשית עבודתה של תורת 

התורה.  של  והפנימי  המדעי  החלק  של  הבורות  את  להסיר  בייחוד  מכוונת  להיות  צריכה  א”י 

זה הוא החלק הנשגב של כל ענייני הלב, התלוי ברגשות, בדיעות ואמונות, שהוא כללות תוכן 

האגדה, המוסר והמחקר, הקבלה והחסידות, ההיסטוריה והפיוט, עם כל צדדיהם הרבים והשונים. 

כל אלה הם ענפים מתורת הנבואה ורוח הקודש המיוחדת לא”י”360.  

כמות הלימוד בסדר היום

וכיוון שאחרי ההפלגות הגדולות, בשבחן של האגדות, עלול אדם לטעות ולבא לקיפוח ולהזנחה 

של לימוד ההלכה ולתת ללימוד האגדה את מרבית שעותיו, לכן כתב הרב לבנו )בצעירותו(: "ועל 

דבר לימוד ספרי מוסר ועיון )מחשבה(, כמדומה שאיני צריך להעירך )להתרגל ללימוד זה( --- 

רק שתקבע אותה בסדר יפה, שלא תבזבז כוחות ולימודים ההלכיים יותר מהמידה"361. ועוד כתב 

שיתן האדם חלק גדול בכל יום לתורת הלב והמחשבה, “אבל רק חלק, כי ד’ אמות של הלכה, 

הם היסוד”362.

עוד כתב עצה והדרכה:

“מהגדולים הללו תלמד להרבות קניינך בחכמה, למגמר ולמיסבר, לחזור על לימודך363 בחשק 

ובאהבה, לקנות ידיעה שלימה בגמרא, פירש”י ותוספות כסידרן, לעשות העיקר עיקר והטפל 

טפל )מדובר אודות הלכה ואגדה(, כי לא ראיתי חכם גדול באמת כי אם אותם שמשימים עיקר 

עסקם בתלמוד וראשונים ללמוד ולחזור כסידרם ממש, ביחוד בראשית ביכורי הילדות"364.

359. ע”ע דברים בעניין זה ב”אדר היקר”, דף קיב.

360. מאמרי ראיה, דף 79.

361. אגרות ח”א, דף לז.

362. שם, דף כו. וכתב הרב נריה: “ברם, הואיל והיו בישיבה )מרכז הרב( בחורים אשר רוחב לבו של הרב 

במחשבה תפס את לבם, והפריזו בהקדשת זמן ללימוד ספרי עיון )באגדות(, מצא הרב צורך מדי פעם בפעם 

להדגיש שעיקר הלימוד צריך להיות נתון לעומקה של הלכה. ושמענו מפיו כמה פעמים אימרת הנצי”ב: “סמכוני 

באשישות, אלו האגדות; אם אדם אוכל לחם ומוסיף לזה גם יין, הרי זה טוב ובריא. אבל אם הוא שותה רק יין, 

הריהו עלול להגיע לידי שכרות!”. והנצי”ב כתב על דברים ל”ב בהרחב דבר: “כשם שאין לשתות יין לפני מאכל 

לחם --- כך אין להשקיע הדעת באגדה לפני )לימוד( התלמוד, שהוא מאבד את הדעת אז”. שיחות ראיה, רב 

מ. צ. נריה דף קנב.

363. באגרות ח”א, דף ט כתב “לכל הפחות עשר פעמים כל פרק לפני שתתחיל פרק אחר!”. ובשו”ע הרב, הל’ 

תלמוד תורה, פ”ב, ס”ג כתב הרבה יותר.

364. אגרות, ח”א דף ז’.
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צורת לימוד ההלכה

חשוב לדעת איך חינך הרב ללמוד הלכה:

"בסדר הלימוד ראוי שתשים אל לבך לעבור על הסוגיא הנלמדת בדיוק הראוי. בתחילה על 

פי רש"י ותוספות. ואח"כ בהרא"ש והרי"ף ומפרשיו. אח"כ לעיין בדברי הפוסקים באותו עניין. 

ברמב"ם ומפרשיו ובדברי השו"ע ומפרשיו. ובעת הלימוד עם הצעירים, להזכיר עד כמה שאפשר 

את חילוקי השיטות וענפיהן הראשיים. ומה טוב אם תעבור את ביאורי הגר"א באלה העניינים. 

ומה טוב יהיה אם תתרגל להניח על הכתב את תמצית הסוגיא וחילוקי שיטותיה, אפילו ללא 

חידוש )מצדך("365.

הרב העדיף את הידיעות הישרות, הפשוטות ללא ברק של הפתעות פלפוליות. מסופר שכדי 

הודיע  שהלך,  ולאחר  דרכו,  לפי  אתו  התפלפל  פולין,  ממדינת  אחד  לאורח  רוח  נחת  לעשות 

לתלמידיו "אך לא זו הדרך, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו!"366.

הלכות  גופי  כהכריתות,  הכללים,  בספרי  רגיל  להיות  נפשי  תשוקת  "ידעת  הרב:  כתב 

והאחרונים, ש"ש )=שב שמעתא(, ארעא דרבנן, יד מלאכי וכיו"ב. הם אינם קשים לקניין ומועילים 

בהכללתם, וכבר העיר על זה בשל"ה בחלק 'תורה שבע"פ'"367. 

עוד כתב: “שלא להתגדר בפלפולים, כי אם לכתוב ערכים בצורתם של ספרי הכוללים”368; 

“מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו במבואים, בבירור מפתחות לכל עניין נשגב”369.

הרב ביאר באריכות מה בין תורה )כוח חידוש( למלאכה )כוח איסוף, סידור ועריכה(, ושיבח 

וסמ"ג  ורמב"ם  רי"ף  תורה:  של  המלאכה  בצד  שעסקו  הסדרנים  והאחרונים,  הראשונים  את 

ורשב"א ורא"ש וטור ושו"ע. "וכל מה שהלכו הדורות האחרונים ונתרחקו ממקור הראשון, נתמעט 

יסוד המלאכה מעבודתה הספרותית של התורה ונשארנו עומדים בצורתנו על יסוד העיון והחכמה 

לבדה. עכשיו בזמן הירידה והדלדול שלנו, עלינו לזכור ולחשוש כי כל תורה שאין עמה מלאכה 

סופה בטלה וגוררת עוון, גם במובן הרוחני )איסוף ועריכת החומר שבתורה("370.

את  ולברר  להאיר  אם  כי  ולפלפל,  לחדש  מכוונים  כשאין  באים  טובים  היותר  “והחידושים 

הפשט והכללות”371.

365. אגרות ח”ד מהד’ תשד”ם עמ’ לו, אגרת אלף ד

366. שבחי הראיה, דף קפא.

367. אגרות ח”ב, דף רצז.

368. שם, ח”א דף שלז.

369. אורות הקודש ח”ג, תחילת המבוא, ראש דבר, דף יט.

370. מאמרי הראיה, דף 50.

371. אגרות ח”א, דף שלז.
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סדרו של בן-ישיבה

כתב הרב )אורות התורה, פרק ט ס”ק ג( )עבור בינוני:( “שיבואו לאותה מידה של הבנה טובה 

בעומקה של הלכה )1( בידיעת צורתא דשמעתתא על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש ת"ח במידה 

הגונה --- שידע להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה, במשא ומתן של הלכה. אז צריך שתהיה 

וכן  הגונה372  בבקיאות  בפשוטן  הרי"ף  הלכות  כל  את   )2( בתחילה  להקיף  השתדלותו  ראשית 

הדריך הגר”א373 להקפה כללית )3( בתורה שבכתב וזמנים הגונים מדי יום ביומו לקניין הידיעות 

המדריגות  בשמירת  והקבלה   )7( המחקר   )6( המוסר  ספרי   )5( המדרשים,  האגדות,   )4( של 

)מן הקל אל החמור( וריווח זמן )8( למחשבה עצמית, להרחבות הרגשות הטובות; )9( ושיעור 

קבוע לתלמוד בגירסא מדי יום ביומו; וזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה בהרחבה )10( 

ופלפול בעניינים מפוזרים. וכשיסגל לו בקיאות מקפת בהלכות הרי"ף --- תיוולד בקרבו תשוקה 

--- לעסוק )11( בתלמוד בבלי וירושלמי, בתוספתא וכל דברי חז"ל --- ועיקר העסק יהיה לו 

תמיד קבוע בגירסא של יסודות ההלכה ועיקרי דברי תורה374. וכשילך באופן זה יוכל לקבוע לו 

זמנים גם כן )12( לרכישת החכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, המרחיבות את חוג דעתו 

--- לצרכי החיים, ומצא חן ושכל טוב בעיני האלוקים ואדם"375.

הרב קובע חשיבות מיוחדת לבירורה של ההלכה: “המשמח לב הלומד”376. ואחרי כל הנ”ל 

נציין בקצרה, שהרב נתן עדיפות באיכות ללימוד אגדה377.

אמינות הדרושים שבדברי האגדות

הרב כתב ביאורים מרובים על אגדות הש"ס, לפי סדר "עין יעקב", וכינה ספרו "עין איה"378. 

בהקדמה לספרו כתב הרב, שיש הבדל בין “פירוש” ל”ביאור”. ישנם מאמרי חז”ל שנאמרו בקצרה, 

“מיעוט המחזיק את המרובה”, כאילו בעלי קמטים מקופלים, אשר בבוא המפרש להרחיב את 

זאת,  לעומת  אומר.  הניח שם בקוצר  כל מה שהכותב  יתגלה  אותה בהרחבה,  לפרוס  היריעה, 

372. ע”ע אגרות הרמב”ם, מוסד הרב קוק, מהדורת הרב יוסף קאפח, דף קלו.

373. מעשה רב, ס”ק ס.

374. ע”ע בזה שבחי ר”ן מברסלב, סוף ס”ק עו; וכן מהר”ל על אבות עמ’ שד-שה, נתיבות עולם ח”א, דף כה; 

ומהר”ל חידושי אגדות ח”ג, דף מ ודף רכו.

375. ע”ע שו”ע יו”ד סי’ רמו, סעיף ד. הרמ”א מתיר ללמוד באקראי בשאר החכמות; אורות התורה, פרק ט 

ס”ק ג.

376. אורות התורה, פ”ט ס”ק ד וס”ק י.

377. אורות הקודש ח”א עמ’ כד, כח, ל. מאמרי הראיה ח”ב עמ’ 290-293. 

378. ר”ת של שמו.
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משמש פעולת "באר" )נובע מים(, להעלות רעיונות נוספים, אשר כולם מודים כי לא  המבאר 

היו בדעתו של הכותב הקדמוני. ובכל זאת, השגחתו של יוצר כל פעלה בהשראת קדושה עליונה 

של לימוד תורה לשמה, שגם רעיונות אלו היו גלומים וכלולים בתוך הגרעינים שהעניק ה' לכותב 

הקדמוני.

וכן כותב הרב: "מידת גבורה האלוקית שהכינה את העולם השכלי, ערוך בכל צרכיו ומוכן 

להרחבה אין קץ, מזה הצד יוקחו הדברים באופן רחב מאוד. על זה נאמר נעשה 'כמעיין המתגבר 

וכנהר שאינו פוסק' --- ו'ביאור' הוא השם הנאה לו, מלשון באר, באר מים חיים. על פי המידה 

מדורות  מורשה  לנו  שנפל  אמת  חכמת  של  ורעיון  הגה  מכל  לבקרים  חדשים  מים  יזלו  הזאת 

הראשונים מאבותינו הקדושים ע"ה --- מצד פועל ה' שיש בזה )ועל זה אמרו חז"ל כי לא יבינו 

אל פועל ה'- אלו הן ההגדות- ילקוט שמעוני על תהלים כח, רמז תשח( --- זה הצד האחרון, 

הצד הביאורי, הוא המתגבר בייחוד באגדות יותר מבהלכות"379.

כי בו בזמן שההלכה באה רק לקצב לנו את הצד המוחשי, המעשי, באה האגדה “לא רק 

למען תוכנה הפרטי, כי אם למען כל המון הרעיונות הטובים והַזכות שיוכלו לעורר על פי קשרים 

הגיוניים --- )כנ”ל, ערוך מראש בהשגחת הבורא(. “על שני אלה היסודות, הפירוש והביאור, נבנו 

כלל עבודת הקודש של דרישת תורתנו הקדושה. ובזה הננו בטוחים שהננו עמלים ומקבלים שכר 

)אף( אם לא כיוונה דעתנו לפעמים אל כוונת המאמר מצד פרטיותו – הננו אם לא מפרשים אותו, 

על כל פנים, מבארים אותו”380.

בכל זאת מזהיר הרב מדרושים שטחיים הבאים רק כדי להפגין כושר דרשני מצד האומר, ולא 

לשם רעיון נשגב ויקר381.

ההשפעה ההדדית שבין ההלכה והאגדה

הרב היה איש האשכולות, איש שהכל בו382 וידיו רב לו בכל המקצועות שבתורה. ולכן יכול 

היה הרב למצוא את הקו האחיד וטען ש”ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו”383. זה 

אמור בין בעולמו הפרטי של הלומד בעצמו384 ובין מצד ההשפעה הברוכה ההדדית בין אנשים 

379. מאמרי ראיה, דף 208.

380. שם עמ’ 208-209.

381. אגרות ח"א דף קמא; וכבר הזהיר על כך מהר”ל, נתיבות עולם ח”ב, דף קצה; וכן בדרוש על התורה, סוף 

“באר הגולה” )מהדורת לונדון( דף מב(. וכן לא התלהב הרב מההשתקעות בגימטריאות )אגרות ח”א דף רלד(.

382. סוטה מט.

383. אורות הקודש ח”א, דף כה.

384. שם, עמ’ כו-כז.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ג על האגדה
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שונים, זה לומד הלכה וזה לומד אגדה385.

ומה הן התועלתיות ההדדיות? כבר הגדירו חז”ל: “כל מי שיש בידו מדרש, ואין בידו הלכות, 

לא טעם טעם של חכמה; כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, לא טעם טעם של יראת 

חטא”386.

ּוְמָׁשִלים  מוסר  תוכחות  מלאים  והמדרשים  "שההגדות  רחמים(  )כסא  החיד”א  שם  וכתב 

שמביאים לאדם ליראת חטא. ואדרבה, ת"ח העוסקים בהלכות, זמנין שגבה לבם, שסוברים שהם 

חכמים וח"ו יבואו לכלל גאוה ויצר הרע רודף אותם, שעסקו יותר בת"ח כמ"ש בסוכה נב ע"א".

ומצאנו בשם הגר”א: "לימוד אגדה טובה לכבוש בו יצה"ר של תאוה, ובלימוד ההלכה שנמשל 

לאש ונצרך לזה חימום רב, טוב לכבוש על ידו הכעס"387. וזה מה שכתב הגר”א על משלי כה, א: 

“אם רעב שונאך, האכילהו לחם )הלכות( ואם צמא, השקהו מים” )אגדות(. כי האגדות מושכות 

ימצא  לבו של אדם כמים388 ובהלכות אורייתא מרתחא389, כי כוח החשק וההתלהבות שבאדם 

סובלימציה )=עידון( בפיוטיות ובערגה הנשמתית של האגדות. לעומת זאת, כוח ההתנצחות, ימצא 

אפיק חיובי בהלכות.

תמיד  האגדה  בתוך  יש  "באמת  כתב:  קל,  בשינוי  הנ"ל  אדר"נ  דברי  שהביא  אחרי  הרב, 

תמצית הלכותית, וכמו כן )יש( בהלכה תוכן אגדי פנימי. על פי רוב מונח התוכן האגדי בצורתה 

והרגשה  חיפוש  ובלא  האגדה.  של  הכמותי  בתיאורה  ההלכותי  והתוכן  ההלכה,  של  האיכותית 

מיוחדת, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונתה המסותרת של ההלכה, ובלימוד האגדה 

)מושפעים( מקיצובה של ההלכה המעורב בתוכן האגדי"390.

“ההלכה צריכה היא להתבסם מריח האגדה בשיעור מוטעם והגון, והאגדה צריכה גם היא 

להיערך בתכנית של  קצב, של משפטים קבועים והגיון מבורר ומוגדר”391.

מדוקדקת  חוקיות  “יבשות”,  בהגדרות  אף שעסוקים  הלכה,  שלומדים  אומרת, שבעת  זאת 

ומפורטת, יש לחפש את הזרם הכללי של האידיאלים האלוקיים, אשר הם בנויים על ידי מכלול 

קיום ההלכות. בהתאספות כל השריגים והעלים, הזמורות והדליות, תיווצר לנו תמונת עץ אדרת.

385. אורות התורה, פ”ט ס”ק ו “וגם עוזר על יד וכו’”; שם, פרק יג, ס”ק ד “וכל אחד מסייע את חברו”.

386. אבות דרבי נתן, פרק כט.

387. אבן שלימה פ”ב ס”ק ה.

388. יומא עה ע”א.

389. תענית ד ע”א.

390. אורות הקודש ח”א, דף כו.

391. שם, דף כז.
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וכן להיפך, בעת לימוד האגדות, אין לו לאדם לגלוש לתוך התרגשות ללא תשומת לב לפרטי 

הביטויים, להבין טעם כל ניב, כל תיאור, כל סגנון, ומי שהוא רגיל בכתבי מהר”ל, יבין לאשורו 

אל מה התכוון הרב.

דברי האגדות, משל או פשט?

בגלל  חז”ל,  ודרשות  אגדות  על  ביקורת  כתבו  המודרנית,  ה”השכלה”  החוקרים של  כאשר 

פירכות היסטוריות, או מטעמים לשוניים טכסטואליים392, היו רבנים שהגיבו במלחמת עט חריפה. 

הרב שולל תגובות של קצף וזעם393.

ועוד כתב: “מכל מקום אין אנו חייבים להכחישן בבירור ולעמוד נגדן, מפני שאין זה כלל 

עיקר של תורה לספר לנו עובדות פשוטות ומעשים שהיו. העיקר הוא “התוך”, ההסברה הפנימית 

שבעניינים, וזה יתרומם עוד יותר בכל מקום שנמצא כוח סותר, שאנו מתעודדים להתגבר על 

ידו”394.

והד מדברים אלו אנו שומעים בגישת הרב לדברי אגדות של הראשונים, על תקופת המשיח 

)בספר אבקת רוכל(, ודבריו ישמשו לנו "כל שכן" לגבי אגדות של חז"ל: "על פי רוב צפונות בהן 

שיטות שלימות וביקורת אדירה על כל הרע והכיעור שבמהלכי עבודה זרה וכל אביזרייהו --- 

אבל לא נכתבו מעולם דברים האלה במגמה טנדנציונית )=שיטתית( להגיע על ידה לאיזו תכלית 

מכוונה"395.

גישה משוחררת זו, שאין לנו לכבול את עצמנו במילים כשלעצמן של חז”ל, אלא עלינו לחפש 

במדע  השתמשו  שחז"ל  רמח”ל,  בדברי  גם  למצוא  יש  לנו,  להעביר  שרצו  הכללי  הרעיון  את 

שהיה שכיח בדורותיהם כדי להעביר לנו רעיון פנימי, ולעולם לא באו ללמדנו פרטים מוגבלים, 

מדעיים396.  וכן כתב מהר”ל בבאר הגולה דף ק"ו, "כי לא באו חז"ל לדבר מן הסיבה הטבעית, 

כפשוטם, לא מליצה ולא  אלא דיברו על התוך"397 וכאשר מבינים את הנמשל, אזי דברי חז”ל 

גוזמא398. ועוד כתב: “כי טבע החכמה נותן כך מעצמו שלא ידברו דברי חכמה כי אם בדרך משל 

392. הרב מפקפק בתוקפן של פירכות חוקרים, ועוד כתב מתחום המדע: “אין אנו יודעים כלל אם יש אמת 

מוחלטת בחקירה הזמנית” )בת-זמננו; ועיי”ש עוד טענה( אגרות ח”ב, דף קיט. 

393. ע”ע באר הגולה למהר”ל, דף ק”נ; ודברי הרב ב”אדר היקר”, דף טז.

394. אגרות ח”א, דף קסג; ועיי”ש הערת רצ”י בתחתית הדף שם.

395. שם ח”א, דף לז.

396. מאמר על ההגדות, ספר המאמרים, הוצ’ מישור, עמ’ ט-י.

397. באר הגולה דף סג, ודף סו.

398. שם, דף קלח.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ג על האגדה
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ומליצה ובדרך רחוקה, שכל חכמה היא פנימית, ואינה נגלית. ודבר זה ראוי להיות, שלא ָלׂשּום 

דברי חכמה מרמס לכל נבער מדעת אדם, כי זה היפך החכמה”399.

וכבר הזכרנו שיטתו המופלאה של מהר”ל, אשר כל דבר אגדה שלא כתוב שם "שמו ושם 

עירו", אפשר לומר שהוא משל400. והרבה פעמים כתב מהר”ל שדיברו חז"ל על המהות הרוחנית 

ולא על הצד החיצוני הניכר לעיני בשר ודם401.

ח"ו  היו  וכאילו  רעיוני,  עומק  מכל  חז"ל  דברי  את  המרוקנים  לאלו  מתנגד  שהרב  מצאנו 

כדרשות ריקות הנאמרות במסיבות עמי-הארצות או כמליצות יפות. וכך הציע הרב שיטת לימוד 

לתלמידיו: "כמו כן העושר האגדי, לא במובנו השטחי כמו שעשו חכמי אשכנז וכשם שנוהגים 

בעלי הסמינריונים, כי אם במובנו העמוק והפנימי, הנקנה על ידי יגיעה ותלמוד קבוע, המחובר 

עם קדושה ויראת שמים טהורה של עוסקים בתורה לשמה"402. 

עוד הזכיר שם נגד “קישוטי הבל של נוסח אשכנז --- בלבוש מגוהץ ומבורק של דקדוקי 

עניות”403, והכוונה, לדעתי, נגד ריבוי-יתר בהבאת מקבילות וחילופי גרסאות, בלי לטפל בחיפוש 

רעיון נשגב. “מה” אמרו חז”ל ולא “איך הנוסח”.

הרב צידד בזכות מסקנות מעשיות מתוך לימוד מדרשי חז"ל404 ויש לציין לדוגמה את “המדרש 

כהלכה” של הרב ישראל בארי, רבה של נס ציונה, שנת תש"ך.

מי חייב להשקיע באגדה רוב לימודו

כתב הרב: "כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו במה שיש לו הכנה"405. “ ישנם שיצאו לתרבות 

הרי שאחד  המיוחדת.  האישית  בתכונתם  ָּבְגדּו  הרוחנית  למודם והשלמתם  שבדרך  מפני  רעה, 

כפי  הלכה,  בענייני  משתקע  הוא   --- תכונתו  לפי  אינם  ההלכה  ועניני  אגדה,  לדברי  מוכשר 

מנהג המורגל, והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם --- והוא מתגבר נגד 

לתורה  וער  ונעשה שונא  מתפרץ  הוא  הפקר  של  דרכים  איזה  לפניו  תיכף כשנפתחים  טבעו, 

399. שם, דף פז; ודבריו כדברי הרמב”ם בהקדמתו למשניות זרעים, מוסד הרב קוק, דף יט.

400. חידושי אגדות ח”א, דף כח; באר הגולה, דף נא.

401. ואזכיר לדוגמא כמה עמ’ מתוך כרך ג’ של חידושי אגדות מהר”ל: לו, לח, מ, מו, מז, פה, ק, קנב, קצד, 

קצז, קצח, רז. על המספרים המוגזמים כתב בדף קעב; וע”ע דברי הרב קוק על נושא זה באגרות ח”ב, דף קח.

402. אגרות ח”א, דף קצג.

403. שם, קצד-קצה.

404. שיחות ראיה, דף קנ.

405. אורות התורה פ”ט, ס”ק א.
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ולאמונה, והולך מדחי אל דחי, ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו”406.

סיכום

מאירה את  להיות משפיעים בספרות קודש השפעה  "כדי להכשיר את עצמנו  הרב:  כתב 

המוח ומחכמת את הלב, צריכים אנו לשים לב מתוך הכרה פנימית אל המקצוע הגדול שבתורה, 

זהו המקצוע של הלכות דעות, חובת המחשבה וחובת הלבבות, או בכלל להמקצוע של האגדה 

בכל גדלו, עמקו והיקפו, לכל מקצועותיו, סגנוניו, וגווניו"407. 

אלו  של  גיאותם  נגד  הרב  כתב  בעם,  ה’  דעת  הפצת  וכשלונות  דורו  למחדלי  כשהתייחס 

שהסתגרו רק באותו חלק של תורה שאליו הסתגלו והתרגלו, ולא למדו מפי חז”ל הללו מטמאין 

והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין --- אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן408. “לתמם את 

מי  לחשוב  יוכל  מה  כי  לעולם,  ברכה  מביאים  יחד  כולם  איך  להכיר   --- החזיונות המתנגדים 

שסובר שכל מה שהוא חוץ לחלל הגולגולת שלו אינה כי אם תוהו ובוהו ארוך, והעולם והחיים 

איננו כי אם מה שמצוי ברביעית דם ובכזית מוח שלו?”409.

“וכל זאת באתנו מפני היראה הנפרזה מכל עיון ומחשבה בחלקי התורה הנוגעים ללב מרגיש 

ולמוח חושב, שצווחו עליה גדולי הדורות, בייחוד המקובלים. היראה, שבאה היא עצמה ממיעוט 

ובעתה, הרחוקה מיראת הרוממות הדר  ובהתגדלה פרא בלב, היא מתהפכת לפלצות  הלימוד, 

כבוד עליון"410.

“רק הרוממות של האידיאלים, והפיתוח של הכוח הנסתר של האצילות שבנשמת האומה, 

היא תרומם את הרגש הפנימי המאיר אל מול העריגה להתעצמות האלוקית, שתהיה הולכת הלוך 

ואור”411.

406. שם, ס”ק ו. ועיין מאמרי הראיה ח”ב עמ’ 290.

407. מאמרי הראיה, דף 49.

408. חגיגה ג ע”ב.

409. אדר היקר, דף יד.

410. שם, טו.

411. שם, דף קנב.

הקודש, הנסתר והאגדה בהגותו של הראי”ה / ח"ג על האגדה
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סוף דבר

צדיק וקדוש היה הראי”ה בהליכותיו ובמעשיו וכן היה גאון מובהק, עד שגם מתנגדיו הודו 

בחכמתו ובשליטתו בכל מכמני התורה. מביאים בשם הרב412: “בעניין עבודת בניין א”י וההתנגדות 

לזה מצד רוב גדולי תורה ויראה - הנה ביבמות יד ע”א עשו בית שמאי כדבריהם, לפני שיצאה בת 

קול, דכי אזלינן בתר רובא, היינו היכא דכי הדדי נינהו )=שווים זה לזה בחכמה( אבל הכא בית 

שמאי מחדדי טפי, ולכן עשו גם נגד הרוב )לפני בת קול(. כן כאן בעניין ארץ ישראל נתבררה 

ההלכה כאותן שמחדדי טפי בבירור אמיתתם!”413.

}הד של ויכוח בין הראי”ה לרבנים שבדורו, בין אלו שגינו עוברי תורה, למעמיקים בדרישת 

התורה בעומקה, יש לעיין בירושלמי, שביעית, פ”ד סוף ה”ג{

חתימת הספר:

"ביום ג' אלול תרצ"ה, הוא היום המר והנמהר. באו כולם למקום הרב בבית ההבראה, אחרי 

הצהרים לפנות ערב עליתי אליו בחדר משכבו, וראיתי פניו המלאים צער ואכזבה. רמזו לי הכהן, 

שעה,  ובעוד  עליו  שנסמכתי  באילן  חפורים  ופני  יגון,  ומוכה  נדהם  בחצר,  עמדתי  מהר.  לצאת 

ואשמע קול בוקע שמים ומרעיש הלב שמע ישראל, ומיד אחר כך התחיל נגון שיר השירים. כבה 

אור האורות, עולם חשך בעדי". 

)מתוך תיאור פטירת מרן הרב קוק זצ”ל ביומני תלמידו 

הרב הנזיר זצ”ל, נדפס בספר “משנת הנזיר”(

הדברים  את  זצ”ל  הנזיר  הרב  הדפיס  א’  כרך  בסוף  הקודש”  “אורות  של  הראשון  בדפוס 

הבאים:

“הרב זלה”ה, יצאה נשמתו בקודש בתוך הופעת הקודש, בהקודש הכללי, כבה אור האורות, 

חשך העולם בעדנו, שמם מקדשנו. ביום ראשון, שלישי לירח אלול תרצ”ה, פסק מעין התורה 

והחכמה, חדל בונה האומה, צופה גאולתה. אמנם, אור תורת קדשו יופיע ויאיר לעולם.

412. ותיקנתי סגנון הדברים כדי שיתאימו למובא בש”ס, כי כנראה לא נמסרו הדברים בדיוקם.

413.  לשלושה באלול תש”ז, דף כב.
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הלווית מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל - כלל הישוב היהודי בארץ משתתף בהלווית 

הרב קוק. רחוב יפו בירושלים.

מקור התצלום: נחלת הכלל, אתר פיקיוויקי.

קדשה,  לארץ  ושובה  האומה  בתחית  הקודש,  בתחית  “אומנם 
בקיבוץ גליות ובנין המדינה, הכרח הוא, שתקום ותתחדש רוח הנבואה 
בישראל, חוזים ונביאי קודש. וכן דמות הרב מרן זצ”ל, עם כל התארים 
הרבים, הגדולים והנשגבים, שתארו דמותו הנשגבה: גאון וצדיק, חסיד, 
מרחף  אלה  כל  על  וגבור,  גדול,  ופילוסוף-אלהי,  קדוש,  משורר  חכם, 
התאר הנשגב, שאין בכחנו ועוז רוחנו להביעו. הוא נרמז בכתבי קדשו, 
הנדפסים: בחכמת הקודש, ומוסר הקודש, וביחוד בחכמת הקודש פרק 
דברים  במקום  בראשו,  נקודות  ונקודות  כותרת,  ובלי  מקוטע,  קלח, 

נשגבים”.  

)יומני הרב הנזיר, התשכ”א(

חתימת הספר
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