
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ז'(  )שנה המ"ט גליון ר  
 

 

 א

' וגו הברית את לך אלקיך ה' ושמר וגו' תשמעון והיה עקב
תשמעון.  בעקביו דש שאדם הקלות המצוות אם י"ופירש

               
 בעולמו ה"הקב שברא מה כל( ג -א "ל פרק) נ"דר באבות ש"מ בהקדם פ"ויל

 ברא אדם, של רוקו זה באדם, מתוקים מים בעולם מתוקים מים באדם, ברא
 זה באדם המות מלאך בעולם המות מלאך באדם, שערות ברא בעולם חרשין

 רגלוהי.( נג סוכה) ל"חז ש"מ כענין דהכוונה המפרש שם ופי' אדם, של עקבו
 דאם י"ופירש. יתיה מובילין תמן דמתבעי לאתר ביה, ערבין אינון אינש דבר
 ש"מ ענין וזה שם, אותו מוליכין רגליו ההוא במקום למות אדם על נגזר

המות.                                                                   מלאך כנגד הוא אדם של שעקביו  
 

.( נא נזיר) גמ'ה לדברי שם ציין ל"זצ מראגאטשאוו להגאון פענח בצפנת אמנם
 ר' דבעי שם ואיתא הנרקב, בשר שהוא מטמא, מת של דתרווד שם שאמרו

 עובי בו יש אדם של שבעקבו לפי בתוס' ופי' מהו, העקב מן הבא רקב ירמיה
 הכוונה וזה לא, או רקב דין ביה גמירי אי ליה מבעי' לכן חיות בו שאין בשר

 ש"מ פ"יל ובזה המת, רכבש הם כי המות, מלאך כדוגמת הם אדם של דעביו
 כמתים שחשובים מצוות שיש תשמעון, בעקביו דש שאדם המצוות י"רש

 שאם התורה אמרה ז"וע מהם, ההרגש ואבד בהם שמזלזלים י"ע א,"בנ בעיני
 שהוא העקבים בשר כדוגמת שהם תשמרון, בעקביו דש שאדם אלו מצוות

.                                 'וגו אלקיך 'ה ושמר ש"מ יקוים אז הרגש, בו שאין מת בשר  
 
 

' וגו לעשות תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצוה כל נאמר השבוע בפ'
 שגמרה, מי שם על אלא נקראת המצוה דאין המצוה, כל ש"מ על י"ופירש

 והלא בשכם, קברו ממצרים ישראל בני העלו אשר יוסף עצמות שנאמר וכמו
 על נקראת לא המצוה גמר שלא לפי אלא להעלותם, בהם נתעסק לבדו משה
 מכיון במצוה כלל חלק לו אין במצוה שהתחיל דזה דמשמע תמוה ולכאו' שמו,
 זה בענין ובפרט במצוה, ההתחלה חלק את יפסיד ולמה אותה, גמר שלא

 מתחילה הייתי וסבור י,"לא נכנס לא שהרי המצוה מלגמור אנוס ה"מרע שהיה
 שיעור, בחצי מצוה קיום ענין יש אם האחרונים שחקרו במה הדבר לתלות

 פ"עכ ויקיים לאכול מצוה עליו יש אם מצה של זית חצי רק לאדם יש שאם
 מצוה קיום כלל שייך אין דילמא או מהמצוה, מקצת שהיא שיעור חצי אכילת
                                שיעור.                                                                                   בחצי

 
 המצוה שאין כאן נאמר לא כי לענינינו שייכות זה לכל דאין נראה אכן

 אחר ענין וזהו" נקראת" המצוה שאין אלא שגמרה, מי י"ע אלא מתקיימת
 ענין יש ז"עכ המצוה, קיימו שניהם והגומר שהמתחיל נימא אי אף כי לגמרי,

 לנשמה, לבוש היא מצוה כל כי שמו, על המצוה שתקרא שזוכה מי נוסף
 על שתקרא י"ע ללבוש לו תיעשה שהמצוה הזוכה הוא המצוה את והגומר

    .                                                                                                                            שמו
 
 

 

 
 

 

 דאף מתים, קרוים בחייהם רשעים:( ח"י ברכות) ל"שאחז בענין מצינו ז"וכעי
 חיים כי חיים, נקראים שאינם ל"חז העידו מ"מ חיים, שהם בחוש שנראה

 מי ש"ע רק המצוה נקראת אין המצוה בקיום נ"וה חיים, נקראים אין כאלה
                                             .                                                                              שגמרה

 
( ו"ט ק"ב) ל"שאחז מה מבאר( מים מעט נא יקח ה"ד) וירא פ' יעקב ובאהל

 כי ידעתי עתה כ' באברהם דאלו באברהם, שנאמר ממה באיוב הנאמר גדול
 נפלאים והדברים אלקים, ירא וישר תם איש כתיב ובאיוב אתה, אלקים ירא

ה.                                                                 "ע אבינו מאברהם דולג לנו מי כי לכאו'  
 

 הוא עליו שנאמר שמה אלא מאברהם, יותר גדול שאיוב אמרו לא כי וביאר
 רבים מחלקים מורכב שהוא בבית שמצינו כמו כי והיינו מאברהם, יותר גדול
 אבל" בית" כולל בשם נקרא אהו פרטיו בכל ונשלם הבית נגמר כאשר הנה

 וחלונות כתלים כמו שמות בריבוי נקרא הוא בנייתו נשלם לא עדיין כאשר
 הכולל אחד בשם נקרא השלמות לכלל בא שכבר אבינו אברהם ז"ועד ודלתות,

 תוארים, בריבוי נקרא שלימותו אל הגיע לא שעדיין באיוב אבל" אלקים ירא"
 אבינו כאברהם שלימותו לכלל הגיע לא שעדיין לפי באיוב הנאמר וגדול
.                                                                                                                           ד"עכת  

 
 הרבה פירט חיים והחפץ בציבור, התפלה בענין ההתרשלות על לעורר יש והנה

 אינה רבים תפלת כי ומהם בציבור התפלה י"ע האדם שמרויח טובות מעלות
 האדם שיתעורר די לבד זה וענין הראויה, בכוונה אינה אם אף ריקם חוזרת
 בתפילה, לכוון העבודה קשה כמה ידענו ר"בעוה שהרי בציבור, בתפלה לאחוז

.                      הרבים בתפלת מואס ה"הקב שאין לנו הניתנת המתנה גדולה ומה  
 

 בשם ח"הח שם ומביא וברכו, וקדושה אמנים עניית מרויח שהאדם תזא ועוד
 קדוש קדוש קדוש היום כל שאומרים מלאכים רבואות אלפי שישנם ל"חז

 וכאשר ועד, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים ובלילה ופחד, באימה
 כ"כ העולם בזה שהניח היאך ויכלם יבוש הלא העליון, בעולם זאת יראה האדם
 אמנים עניית י"ע לרוב ללקטם ביכלתו שהיה ומרגליות, טובות בניםא הרבה

בדבר.                                                                               התעצל זאת ובכל וקדושה,  
 

 דינו, גזר לו קורעין כוחו בכל ר"יהש אמן העונה כל.( ט"קי שבת) ל"אחז והרי
 לשכב יכולים והיאך ספק בלי אמתיים שהם ל"חכז ריבדב מאמין אחד וכל

 תכלית על להתבונן חייבים הלא בציבור, ולהתפלל מלבוא ולהתרשל במטה
 וממתין מתאוה ה"והקב נפשנו, חיות שהיא התפלה מעלת גודל ועל בריאתנו

 ה"שהקב.( ד"ס יבמות) ל"אחז שאם בישיבה, תורה לומדי של לתפילתן היום
 מתאוה ה"הקב הזה וכהיום הדור, לפי הכל הרי צדיקים, של לתפילתן מתאוה

.                                                                            תורה לומדי בחורים של לתפילתן  
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 מת, כבשר והם ההרגש מהם שניטל בעקביו, דש שהאדם מצוות ישנם וכאמור
 מעלתה, מגודל כלל ההרגש שניטל עד בזלול, בה שדשים התפילה גודל הוא וכן

 התפלה שמצות היאך משמוע אזנינו ואטומה ר,"בעוה חיים רוח בה ואין
.לנפשך חיות להפיח ביכלתי הרי עזבתני, למה האדם, אל וזועקת אלינו מתחננת  

 
 שהם בעקביו דש שאדם המצות שנשמור תשמעון עקב והיה הפסוק אומר ז"וע

בשנות , החסד ואת הברית את לנו ה' ישמור ואז שנתבאר, וכמו המת בשר בבחי'
 קניני לקנות מוכשר הזמן אז ז,"עוה מטרדות פנוי המוח כשעדיין הבחרות
 והיה הלב, פנימיות לתוך מוסר בריד ולקלוט ה' דרכי בהבנת ולהעמיק העבודה,

 להתעלות תקנות בעשיית להתחזק יחד חברים כמה שיתחברו הראוי מן
.                                                                                                                      'ה בעבודת  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

מצותי אשר אנכי מצוה אתכם  והיה אם שמוע תשמעו אל
  היום וגו' ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם.

כ כתב רש"י "ואח כם, עבודה שהוא בלב זו תפלה וגו'.ולעבדו בכל לבב ופירש"י
על בכל לבבכם שהוא בלשון רבים, שזה אזהרה לציבור. והיינו תפלה בציבור, 

 ס' ברכות )דף מז:(ובענין גודל מעלת תפלה בציבור יש להביא מסוגית הגמ' במ
 שמותר אפילו לעבור אעשה בשבילה.

 
איתא שם, אמר רבי יהושע בן לוי תשעה ועבד מצטרפין, מיתבי מעשה בר'  וכך

אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ושיחרר עבדו והשלימו לעשרה, 
ופריך שחרר אין לא שחרר לא, וקשיא לריב"ל, ומשני תרי אצטריכו שחרר חד 

בחד, ופריך הש"ס והיכא עביד הכי והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו ונפיק 
עובר בעשה שנאמר )ויקרא כה מו( לעולם בהם תעבודו, ומשני לדבר מצוה 

 שאני, ופריך מצוה הבאה בעבירה הוא, ומשני מצוה דרבים שאני. 
 

כתב )סימן כ( דר' אליעזר שחרר עבדו בשביל מצוה דרבים, דאלים  וברא"ש
ים דכתיב )ויקרא כב לב( ונקדשתי בתוך בני ישראל, דהיינו עשה עשה דרב

דמקדשין את השם בעשרה ברבים, ואפילו הוי מילתא דרבנן כגון לשמוע 
קדושה וברכו דלא מצינו לו עיקר מן התורה, אפ"ה דחי עשה דיחיד, דלא 
מסתבר לי דמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרות פ' זכור שהוא מן התורה, 

 בכל ענין מיירי, עכ"ד. דמשמע ד
 

בגיטין )דף לח:( מביא הש"ס ג"כ כל המשחרר עבדו עובר בעשה וכו',  והנה
מעשה ברב אליעזר שנכנס לבית הכנסת וכו' ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, 
ומשני מצוה שאני. ובר"ן שם כתב דמשמע דלאו עשה גמור הוא, דאי עשה 

מצוה, ויש מתרצים )רמב"ן שם(  גמור הוא היכי דחינן עשה שבתורה משום האי
שלא אמרה תורה לעולם בהם תעבודו אלא משום שלא יתן להם מתנת חנם 
כענין שכתוב בעו"כ )דברים ז ב( לא תחנם, וכיון דאיכא מצוה לאו משום חנינה 

 דידהו קעביד אלא לצורך עצמו עיי"ש. 
 

)או"ח  זו נתקשו הראשונים והאחרונים בכמה קושיות, המגן אברהם ובסוגיא
סימן צ' סק"ל( הקשה דלפי"ד הר"ן אם כן מאי קפריך הגמ' בברכות דמצוה 
הבאה בעבירה הוא, דלדבריו ליכא עבירה כלל, עוד הקשו כמה אחרונים 
דלכאורה למה דייקא אחר שמקשה מריב"ל שוב מקשה מהא דעובר בעשה, 

ם הלא זה אין לו שייכות לריב"ל, דבלא"ה קשה על ר' אליעזר מלעולם בה
תעבודו, גם הקשו דבמס' גיטין כשהקשה הגמ' מר"א ותירצו מצוה שאני, אמאי 

 לא קא קשיא ליה מצוה הבאה בעבירה היא וכבמס' ברכות. 
 

מלובלין זצ"ל בשו"ת תורת חסד )או"ח סי' ל"ז( מביא לתרץ מתשובת יד  והגאון
מר"א  אליהו )סי' ז'( דהגמ' בברכות קאי לריב"ל דתשעה ועבד מצטרפין, ופריך

ומשני דר"א הו"ל תרי עבדי ושחרר חד ונפיק בחד, ובאופן כזה שפיר י"ל דעדיין 
לעבד אחד יותר מהאידך  איכא האיסור דלא תחנם, דעכצ"ל שהיה אוהב

 מדשיחרר אותו ולא חבירו, ולכן פרכינן דהו"ל מצוה הבאה בעבירה ומשני מצוה
ל )או"ח סי' קצ"ט ס"ו( דרבים שאני, אבל במס' גיטין קאי למסקנת הגמ' דקיי"

דאין לצרף עבד, וממילא צריך לומר בעובדא דר"א דלא היה רק עבד אחד 
ושחררו בשביל המצוה, ולא הוי כאן מצהב"ע, דבכהאי גוונא ליכא איסורא כלל 

 כמ"ש הר"ן עכ"ד.
  

 
 

 

 

חתם סופר )יו"ד סי' שכ"ב( כתב כעי"ז לתרץ קו' המג"א, דאי לאו  ובשו"ת
ה הבא בעבירה, משום דאמרינן מאי אולמיה משום מצוה דרבים הו"ל מצו

לשחרר משום האי מצוה לקיים מצות תפלה בציבור או קריאת התורה וכיו"ב, 
ממצות עשה דלעולם בהם תעבודו שמקיים עכשיו בשב ואל תעשה, הרי גם 
בזה מקיים מצות עשה, אלא על כרחך שרוצה בטובת העבד, אם כן קעבר בלא 

ב"ב, ומשני מצוה דרבים שאני, פי' כי מצוה תחנם, וע"כ הוי השחרור מצה
דרבים עדיף טפי ממ"ע דיחיד, ונמצא שאינו עובר כלל על לא תחנם כיון שאינו 
עושה לטובת העבד אלא לטובת עצמו, דהו"ל כמוכרו ומרוויח במה שמחליף 

 קיום עשה דיחיד בעשה דרבים, ושפיר יש לו לשחררו, עכ"ד.
 

ות בהקדם מה שכתב הפנים יפות )פ' בהר( אלך לתרץ סתירות הסוגי ובדרכם
לתרץ קו' הנ"ל למה דייקא אחר שמקשה מריב"ל שוב מקשה על ר"א, וכתב 
די"ל דבלא הקו' מר"א והתי' דתרי איצטרכו וכו' לא הוי קשה על ר"א היכי 
עביד הכי משום דהמ"ל דעשה דונקדשתי עדיף וכדברי הרא"ש הנ"ל, והטעם 

)ברכות ו:( כיון שבא הקב"ה ולא מצא בה עשרה דהו"א דעדיף משום דאמרינן 
 איש.מיד הוא כועס שנאמר )ישעיה נ ב( מדוע באתי ואין 

 
הא דכתיב ואין איש היינו היכא דהוי תשעה בבית הכנסת דאמרינן  נראה

בברכות )שם( בעשרה דמקדמי שכינתא ואתיא, דהיינו כשיש תשעה בבהכ"נ 
וא מיד הוא כועס, והיינו דכתיב השכינה בא לבהכ"נ, וכשהעשירי משתהה לב

ואין איש לשון יחיד משום דהוא האיש העשירי, וכך כתב המהרש"א בחידושי 
אגדות וז"ל ולא מצה יו"ד כי אם תשעה כועס הקב"ה וכו', ואין איש, פירוש 
איש א' שהיה משלים לעשרה וכו', ולפי"ז י"ל דכיון דעשה דקדושה דעשרה 

דבכל עשה אמרינן )מנחות מא.( גבי מלאכא  עדיפי משום כבוד השכינה, תדע
דרב קטינא דאין עונש על עשה כי אם בעידן ריתחא, ובעשה זו מיד כועס ויש 
בו עונש, אבל לפי מה דאמר דתרי ה"ל ושחרר חד, הרי דאם לא היה משחררו 
לא היתה השכינה בא כלל דלא היה רק שמונה מישראל, ושפיר מקשה היכי 

 מהאי עשה, עכ"ד. דהאי עשה עביד הכי דמאי אולמא 
 

א"ש דרק במס' ברכות מקשה דהו"ל מצוה הבאה בעבירה, דהרי כיון  ומעתה
שהיה חסר שם שני אנשים מהמנין עדיין אין השכינה בא, ואין כאן חשש של 
עידן ריתחא וכעס, ולכן אין סיבה לומר דעשה דונקדשתי עדיף, וא"כ קשה 

למנין וכנ"ל, אבל במס' גיטין קאי  היכי עביד ר"א הכי לשחרר עבדו לצרפו
דר"א שלא  למסקנת הגמ' בברכות דאין לצרף עבד וכנ"ל, ואם כן צ"ל בעובדא

היה שם רק עבד אחד ועוד תשעה אנשים, וא"כ השכינה כבר בא לשם, ואיכא 
חשש כעס מדוע באתי ואין איש אם לא יצרפו עוד אחד, וא"ש דמצוה שאני 

ובזה עשה דונקדשתי עדיף, וכבר שייך  לשחרר עבד משום כבוד השכינה,
 ונקדשתי כיון שהשכינה כבר בא. 

 
רוצה להוציא מכל זה איזה רעיון של מוסר, מה שרואים מזה הוא  אני

שלפעמים יש איזה מצוה שחמורה יותר ממצוה אחרת, לפעמים יש מצוה 
שעליה הקב"ה כועס יותר ממצוה אחרת, ואפילו מצוה שבעצם היא מצוה 

הרי תפלה היא דרבנן, יכולה אולי לדחות מ"ע דאורייתא של לעולם דרבנן, ש
בהם תעבודו, כי מצוה זו היא חמורה יותר ועליה הקב"ה כועס, וכמו כן הוא 
לענינים הנוגעים לרבים בישיבה, שהוא מצוה דרבים שאני, כנ"ל שהוא חמור 

של יותר מדברים אחרים, ויש להקפיד עליהם ולדקדק בהם, כי הוא אחריות 
  .                                                                                                                            רבים

 
היה צריך כל יהודי לשבת בבית ה' וללמוד תורה כל ימי חייו, כל זמן  בעצם

ל תלמוד תורה, שיכולת בידו לשבת וללמוד היה צריך לעשות כן, הוא מצוה ש
זה אינו ענין של כיון שאני בחור אני עכשיו בישיבה, אבל בעצם כל יהודי אין 
צריך להיות בבית המדרש, אלא הענין הוא שאני יהודי, ויהודי צריך לשבת 
וללמוד, הענין של ישיבה לבחורים וכולל לאברכים, המסגרת החיצונית 

הזה הוא טעות, כבר  שנתגלגל כן בימים האלה, אבל כל הענין של הסדר
נתרגלו שהוא כן, אלא בעצם צריכים ללמוד יומם ולילה, כל פעם שיכולים 
ללמוד היו צריכים ללמוד כי רוצים ללמוד והקב"ה רוצה שנלמוד, כך זה היה 

.      צריך להיות, כל אדם עם שכל ישר היה צריך להבין שמקומו בבית המדרש  
 

וות גשמיות הוא בעצם כולו דמיון, של היצה"ר המושך את האדם לתא הענין
ביד אין בזה שום דבר אמיתי, זה אינו דבר ממשי, דבר שאפשר לתפוס אותו 

ולהסביר מה זה, אם חוטף את האדם תאוה לאכול איזה דבר איסור כגון ֵחֶלב, 
האם יכולים להבין את זה, שהוא צריך עכשיו את החלב הזה, ואחרת לא יהיה 

ונה מבשר, אם יכניסו בו איזה זריקה לדם זה ישנה את לו טוב, וכי זה כל כך ש
תאותו, ויחפוץ באיזה מאכל אחר, אין שום אחיזה במציאות לתאוות שהיצר 
     הרע מטריד את האדם בהם, היצר הוא מומחה לזה, והוא מכניס את התאוה
   
 
 
 

 ב

 
 ממרן הגה"צ זצ"ל
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אל האדם באופן מוחכם, שזה יראה אצלו כאילו הוא נסיון גדול ונורא, והאדם 
יהיה צריך התגברות חזקה מאד כדי לנצח את היצר הרע, וזה מה שהקב"ה 
רוצה שיהיה נסיון ויתגבר, אבל מי שיש לו אמונה בהקב"ה, והוא מבין שזה 
נסיון, אז אין לו נסיון, התאוה אינו נחשב בעיניו לכלום, הוא אינו מבין בכלל 

מדוע הוא מוכן מדוע השני רודף אחרי זה, איזה תועלת והנאה יש לו מזה, ו
.                                                  לחטוא בשביל הנאה כזו שהיא כאין וכאפס אצלו  

 

אומר לכם זאת, כי זה מיישב במקצת מה שרואים שהיצה"ר יכול להכניס  אני
באדם הישר לגמרי, תאוות שהם בלתי מובן לחלוטין ובלתי מתקבל על הדעת, 

ומסתכל אינו מבין בכלל איך אדם חכם כל כך נעשה אדם העומד מבחוץ 
טיפש כל כך, הרי כל אדם יש לו בטבע איזה טפה של שכל הישר, איך אפשר 
להכניס בו דברים טפשיים כל כך, זה דבר שאי אפשר להבין, ואדם הישר 

.           מבחוץ באמת אינו מבינו, רק אותו האדם בשעת הנסיון חושב שזה מובן  
 

צא בישיבה יש לו אוכל ושינה, כל ההצטרכות הגופניות שהוא הנמ בחור
באמת צריך יש לו, ואם נופל בדעתו באמצע היום עכשיו אני רוצה לצאת 
ולקנות לעצמי איזה מאכל, האם זה דבר מובן, האם זה מתקבל על הדעת, 
שיצא לרחוב למקום שיש בו נסיונות, כדי שיקנה לעצמו איזה מאכל שלגמרי 

וכי חושב שלית דין ולית דיין, אין מי שיפריע מלצאת ולספק את מיותר לו, 
תאוותי, ואם אחד רוצה להפריע, הרי הוא שונא שלי, שהרי אינו יכול להבין 
אותי, כל המבט הזה על מי שמוכיח אותו שהוא שונא שלו, זה הרי כל כך 
מעשה יצר, הבחור הזה הוא ממש רחמנות, כשישתמש קצת עם שכל היהודי 

כמה זה נכון, וכי יש עוד איזה בריאה שיכול לעשות כל מה שרוצה בלי  יראה
שום חשבון, שיקבל כל מה שנדמה לו עכשיו שהוא צריך, ולא יצטרך לתת 
כלום בתמורה, הרי אין דבר כזה כאן בעולם הזה, כאן כל דבר בא בקנין, צריך 

לוקח  לתת ואז אפשר לקבל, אין מתנות בחנם, אפילו הגנב שנדמה לו שהוא
דבר מהשני מבלי שישלם עליו כלום, בכל זאת הוא צריך לתת, הרי הוא מסכן 
את חייו או את החירות שלו אם יתפסו אותו, והכל כדי לקבל את הממון של 
השני, רק שלגנב זה נדמה שזה עדיין יותר קל מלעבוד, אבל בכל זאת הוא 

                                   .  מקריב שום דבר למען זה, הוא אינו מקבל בלי לתת כלום
 

בגמ' )שבת י.( שיש דבר שנקרא מאכל יורשים, שקיבלו ירושה מבלי  מצינו
לעשות כלום, אבל גם בזה יש איזה סוג של עבודה, גם ירושה אינו מגיע מאליו, 
מאכל יורשים אינו דבר הרגיל, אין לאדם תועלת אמיתית מזה, אין דבר כזה 

לתת את  לתת, אין את זה באומה"ע, ולהבדיל אין את זהבעולם, לקבל מבלי 
הדין, יבא היום שיראה שהוא חייב לשלם על זה, יש מי שמשלם מיד ויש מי 
שמשלמים עמו את החשבון לאחר זמן, אבל כל אחד יבוא היום שיצטרך 

                                         .                                                                     לשלם על הכל
 

נמצאים עכשיו במצב כזה, שכל הברירות פתוחות לפניכם, כבר עברתם  אתם
את גיל הילדות, שבהם האדם מתהפך ומשתנה תמיד, ואינו בוחר עדיין בדרך 
החיים שלו, ועוד לא הגעתם לגיל הבגרות, שבהם כבר קשה לאדם לשנות את 

ם ממש בזמן ובמצב כזה, שאתם יכולים לבחור איך יהיו דרך החיים, עכשיו את
נראים החיים שלכם, אתם יכולים לקבל עליכם עכשיו את עול התורה באופן 
של סדרי הישיבה, שבדרך כלל אדם ההולך עם סדר הוא אדם שמח והולך 

            .                                       בדרך הישר, הוא נעשה אדם מוכשר ומוכן לחיים
 

אם לא תעשה ככה, תהיה בחור שאינו לומד, ויהיה לך צער ועגמת נפש  אבל
כשתרגיש שאתה אינך לומד וחבירך כן לומד, וכיון שלא יהיה לך חשק וטעם 
בלימוד התורה, ממילא כבר תוסיף חטא על פשע, וזה יגרום לך ירידה בשאר 

משך אחר כך, אתה יכול ענינים, יהיה לך קשה בשנות הבחרות בישיבה, וזה י
עכשיו להכין לך צרות לכל החיים, אפשר ממש לראות את זה עם העינים, איך 
בחור בישיבה בוחר לעצמו את כל העתיד שלו, אמנם אם כבר עברו על הבחור 
ימים ושנים שבהם לא עשה כן, ולא ניצל את הזמן כראוי, והיצר הרע יגיד לו 

החיים שלך, אבל כל התירוצים האלו שכבר מאוחר מדי, כבר הפסדת חלק מן 
שהוא חושב שהוא מתרץ לעצמו, ובאמת גם לעצמו אינו יכול לתרץ כן, הוא 
יודע שזה אינו נכון, שאין זה סיבה שלא להתחיל עכשיו, אבל הוא חושב שהוא 
יכול לתרץ לעצמו תירוצים, אבל להקב"ה לא יוכל לומר כן כשיצטרך לתת דין 

.                                       ם ויראה איך שהוא עבד להיצרוחשבון, אז יפתחו העיני  
 

לא תקבל עליך עול מלכות שמים ולא תקיים המשנה )אבות פ"ג מ"ה(  אם
המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, יהיו לך 

 לעולםהרבה דאגות וטרדות אחרות, ולא תהיה מאושר בחיים, אתה נכנס 
אומלל, לעולם של צער, ואתה לא תרגיש טוב בעצמך לא בזה ולא בבא, עכשיו 

י"ז זה הוא הזמן -הוא הזמן לעשות בחירה בחיים, כשבחור הוא בגיל ט"ו
המובחר ביותר, שבו צריך לקבל החלטה, והבעל דבר בא ואומר לו, כיון שכבר 

ר אינך כבר שקעת כבר קצת בבוץ מסויים, נכשלת כבר באיזה ענינים, או שכב
הלמדן הגדול ביותר, ממילא כבר לא תגדל להיות גדול הדור, ואין לך ברירה, 

.                                                                 אלא ירעו עד שיסתאבו ומה שיהיה יהיה
                           
 
 
 

.אלא ירעו עד שיסתאבו ומה שיהיה יהיה  
 

גיאה גדולה נוספת, הרי כל יהודי באשר שחושב כך אני חייב לומר לו, זו ש למי
הוא שם, אפילו אם הוא כבר בן שבעים שנה, וכל שנותיו כבר עברו כן, מכל 
מקום אין לייאש את עצמו מיהדות, אלא צריך שבאלה השנים שנשארו לו יהיה 
טוב, והקב"ה אינו בא בטרוניא עם בריותיו, וכמה שיוכל לתקן יתקן ויקבלו אותו 

י כאן אין המדובר ביהודי בן שבעים, מדובר בבחור צעיר שהוא בשמים, אבל הר
עוד יכול לגדול ולהגיע מאד רחוק, אמנם אין להתכחש בכך שמי שהתחיל עוד 
יותר מוקדם, הולך לו עוד יותר קל, אבל הרי כולכם עוד אנשים צעירים, ומה 
שכבר הפסיד הפסיד, אבל יש עוד ים שאפשר להרויח, אבל היאוש הזה הוא 

.                                                                                                           מעשה יצר בעליל  
 

אפשר לבחור לחשוב אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ולעשות עין של מעלה  אי
, ואני יכול כאינו רואה, כאילו לית דין ולית דיין, ואני יכול לטייל וללכת ברחוב

להתנהג בישיבה כמו שבא לי, ולא איכפת לי שבחור אחר ילמד מזה וזה יזיק לו 
לכל חייו, ואיני מדבר כבר על זה שיצטרכו לשלחו מן הישיבה וזה יגרום צער 
להוריו ולמשפחתו וזה יזיק לו, אבל אני מדבר עכשיו על היכן השכל היהודי, היכן 

ינים איך אפשר להיות דבר כזה שבחור הפחד מהקב"ה, הרי אתם בחורים מאמ
יחשוב שהעולם הפקר, והוא אין צריך לחשוב על האחריות שבמעשיו, הרי יש 
כאן עוד מאה וחמישים בחורים, וכי אפשר להניח לבחורים לראות שהבחור 
המבוגר הזה יכול לאכול ולישן מתי שרוצה, ולהתפלל מתי שרוצה, כשיגיע 

רים הכל, כי אין שכחה לפני כסא כבודך, ויגידו הבחור הזה למעלה ושם הרי זוכ
לו את המכשול שהוא גרם לאחרים, שנגרם על ידי התנהגותו שהיתה בלי 
אחריות, והוא לא יזכור כלל את הנזק שנגרם על ידו לאחרים, אבל כשיזכירו לו 

                                             .                                                               לא תהיה לו מענה
 

מזה הלא כמה חרטות אנשים מתחרטים כשהם מתבגרים על מה שלא  וחוץ
התנהגו כדבעי כשהיו בחורים בישיבה, כמה צרות אנשים סובלים בחיים, והם 
חושבים שאם היו מתנהגים קצת יותר טוב כשהיו בחורים, היו יכולים למנוע את 

צריך בחור ישיבה לבקש ולהתחנן מהקב"ה על חייו, הלא הוא  זה, כמה תפלות
אינו יודע ואין לו מושג מה עוד מחכה לו, כמה מיני צער ועגמת נפש יהיו לו עוד 
במשך ימי חייו, ומתי אם לא עכשיו הוא הזמן שיבקש ויתחנן מהקב"ה שיתן לו 

                                                                       .                                                חיים טובים
 

שאני רוצה בדברי אלה, הוא לקחת מן הבחור את חלק היאוש, שהרי מי  מה
שחושב שבאמת טוב ככה, הוא אינו מרגיש בכלל שעושה איזה דבר שאינו טוב, 

יני מדבר, אין בחורים והוא רוצה להמשיך כך, כי זה נראה לו הדרך הנכונה, מזה א
רבים כאלו, כל אחד מבין שזה טעות ושזו אינו דרך הישרה, ושאם יתנהג ככה 
ידעו מזה וזה יזיק לו וכדומה, אבל אני מדבר עכשיו אל הבחור המיואש, הוא 
חושב לעצמו שאשאר כבר כמו שאני, ממני כבר לא יצא איזה דבר טוב, כבר אינו 

כזה אני אומר שזה אינו כן, עליו לדעת כי אם הוא יכול להיות ממני כלום, לבחור 
מתחיל ביגיעה והוא עושה את שלו, אזי שום יגיעה לא ילך לאיבוד, בשמים ידעו 

.                                                                                                  את זה ויזכרו לו את זה  
 

כבר ראיתי הרבה דברים שהפתיעו אותי, שלא האמנתי  שנותי בישיבה במשך
שזה ככה, איזה שינויים מן הקצה אל הקצה בחורים עברו, וכמה פעמים כבר היה 
שראיתי שהבחור שבילה כמה שנים בישיבה בלי לעשות כלום, הוא הסתובב 

העליונה ניהלה ככה, שהבחור הזה היה לו זכיה  ריקן כאחד הריקים, וההשגחה
לשבת וללמוד עוד שנים רבות, אין אנו יודעים את העתיד, דברים כאלו עלולים 
להשתנות, וזה אינו קושיא, אמנם אינו כדאי לכם לבנות על זה מלכתחלה שאין 
חשוב להתאמץ כי במילא זה יכול להשתנות בכל עת, כי בודאי יהיה הרבה יותר 

חור שכן התאמץ ולמד כל השנים, אבל בכל זאת אני אומר לכם שזה אינו קל לב
כלל מוחלט, כי כבר ראיתי מקרים כאלו שהדברים התהפכו לגמרי, לכן היאוש 
שהבחור מרגיש שכיון שכך זה היה עד עכשיו, ממילא שכך זה צריך להשאר, 

נחתם, ובפרט אצל בחור שכבר נתבגר קצת, והוא חושב שגזר דינו כבר נכתב ו
ומעתה לא נשאר לו רק להמשיך בדרכו, ושום דבר כבר לא ישתנה, לבחור כזה 

.             אני אומר שזה אינו כן, זה בודאי יכול להשתנות לטובה, והדבר תלוי בידו  
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 מודעה משמחת
 

  די-סיבזה הננו מודיעים אשר יכולין להשיג 

 דרשת ''ערב ראש חודש אלול'' הידוע
 ממרן הגה''צ זצ''ל

 

או אצל 'קרן שמואל ישעי'' -אצל המערכת אוצר יונה   
 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה
 מערכת אוצר יונה

 



 

להשפיע לטובה על בחורים אחרים, כל אחד לפי כוחו עליכם החיוב לעזור ו גם
יתאמץ, וזה יעשה רושם טוב על האחרים, וזה יהיה תשובת המשקל, אם הוא 
השפיע פעם לרעה על בחור אחר, כי הענין של חבר הוא אחד הדברים 
המשפיעים ביותר על האדם, אם הוא חבר טוב זה משפיע עליו לטובה, ואם 

להיפוך, איני יודע אם כל הדברים שאמרתי שייכים  הוא חבר רע אזי הוא ח"ו
לכל אחד מכם, אבל אני בטוח שכל אחד מכם יכול להוציא מתוך דברי איזה 
דבר שנוגע אליו, קצת מדברי שייך לכל אחד ואחד, ותראו לקחת את החלק 

  .                                  הנוגע אליכם ולהתאמץ ולהתחזק, והקב"ה יהא בסעדכם
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

העעל"ט מסעי-מטותהמשך מפרשת   
 

 

שחפשתי על חובות הלבבות מן השכל ומן הכתוב ומן הקבלה, אם אנחנו  עד
חייבים בהם אם לאו, ומצאתים שהם יסודי כל המצוות, ואם יארע בהם שום 
הפסד לא תתכן לנו מצות ממצוות האברים", שלא רק שהמצוות הלבביות הן 

ותם ואינם רק מדרך המוסר, אלא שגם המצוות חובה וצריך האדם לעש
המעשיות תלויים ועומדים בהן, ואם לא יקיים המצוות הלבביות, אז גם 

.                                                                        המצוות המעשיות לא יהיו כתיקונם  
 

מרתי, כי כבר הם הראוית לכך מן השכל ומן הקבלה, "מן השכל שא ומה
נתברר לנו כי האדם מחובר מנפש וגוף, ושניהם מטובות הבורא עלינו, האחד 
נראה והשני אינו נראה, ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה 
ועבודה צפונה", שכמו שעם הגוף שנתן לנו הקב"ה, אנו חייבים לעבוד אותו 

יבם לעבוד אותו במצוות במצוות מעשיות, כן עם הנפש שנתן לנו אנו חי
.                                                          הלבביות, והיינו עבודה גלויה ועבודה צפונה  

 
חובות האברים, כמו התפלה והצום והצדקה ולימוד תורה ולמדה,  - הגלויה

ועשות סוכה ולולב וציצית ומזוזוה ומעקה, והדומה להם ממה שיגמר מעשהו 
ידי חושי האדם הנראים, אך העבודה הצפונה היא חובות הלבבות, והוא  על

שניחד הקל בלבותינו, ושנאמין בו ובתורתו, ושנקבל עבודתו ונירא אותו, ונכנע 
מפניו ונבוש ממנו, ונאהב אותו ונבטח בו, ונמסור נפשותינו אליו, ושנפרוש 

דומה לזה ממה מאשר ישנא, ושניחד מעשינו לשמו, ושנתבונן בטובותיו, וה
שיוגמר במחשבת הלב מצפונו מבלי אברי הגוף הנראים ממנו, וידעת דעת 
ברורה, כי חובות האברים לא תשלמנה כי אם ברצון הלב וחפץ הנפש 
לעשותם, ותאות לבנו לפעול אותם, ואם יעלה במחשבתנו שאין לבותינו 

וות חייבים לבחור עבודת השם ולחפוץ בה, יסתלק מעל אברינו חיוב המצ
שאנו חייבין בהם, מפני שאין מעשה נשלם מבלי חפץ הנפש בו", שאי אפשר 
שיהיה מעשה המצוה בשלימות כתיקונה, מבלי שהנפש יחפוץ בה, ונמצא 
שמצוות הלב הם חלק ממצוות המעשיות, והם פרט בהמצוה, כמו לדוגמא 
במצות תפילין שיש דין שצריך שיהיו התפילין מרובעות ושחורות וכיוצא 

הם, ודינים אלו הם חלק מן המצוה המעשית של הנחת תפילין, כמו כן יש ב
עוד פרט שהוא שייך למצוה המעשית של הנחת תפילין, והוא שצריך כוונה 
לקיים המצוה לשם ה', כי מצוות צריכות כוונה, הן עם זה מדאורייתא או 

רי מדרבנן, אבל עכ"פ צריך לעשות המצוה לשם ה', וזהו חלק מן המצוה, שה
לכו"ע אם עושה המצוה בלי ידיעה כלל שעושה דבר שהקב"ה ציווה והוא 
כמתעסק בעלמא, אינו נחשבת למצוה )עי' ביאור הלכה סי' ס' ס"ד ד"ה י"א 
שאין(, נמצא שכוונה זו הוא פרט מהמצוה, שכדי לקיים מצוה מעשית צריך 

                           .             לזה חלק הלב והכוונה ולא די שאיברי המעשה עובדים
 

ממשיך, "וכיון שנתברר כי הבורא חייב את אברינו במצותיו, לא היה נכון  והוא
להניח נפשנו ולבנו שהם מבחר חלקי עצמנו, שלא יחייבם בעבודתו כפי 
יכלתם, מפני שבהם גמר העבודה, ועל כן נתחייבנו בחובות גלויינו ומצפונינו, 

גמורה, וכוללת מצפונינו וגלויינו לבורא יתברך", כדי שתהיה עבודתנו שלמה ו
שכדי שעבודתנו המעשית תהיה בשלימות, שהרי כנ"ל כל עניני הלב הם 
בעצם חלק מן המצוה המעשית, שבלא"ה אין המצוה נחשבת כלום, ובזה יש 
לפרש מה שאומרים בהגדה של פסח בסדר הסימנים צפון ברך הלל נרצה, 

החוה"ל לעבודת הלב, מצפון, שהוא צפון ונסתר הלב הוא צפון, וכמו שקראו 
בתוך האדם, וכשמשבחים ומהללים להשי"ת, צריכים לזה עבודת הלב שיצאו 
  מעומקא דליבא, ואז הוא לרצון לפני אדון כל, וזהו צפו"ן ברך, אם הלב שהוא
     
 
 
 

צפון משתתף בברכתו, והוא מברך ומהלל לה' מעומקא דלבא, אז הלל נרצה,  

צפון משתתף בברכתו, והוא מברך ומהלל לה' מעומקא דלבא, אז הלל נרצה, 
משא"כ אם הוא מברך ומהלל רק בפה  שההלל מתקבל לרצון לפני אדון כל,

.                                                             באיברי המעשה, ואין בזה השתתפות הלב  
* 

ההקדמה )ד"ה ואמרתי עוד(: "ואמרתי עוד, שמא הן כל כך  בהמשך
מבוארות וידועות לכל, וכל בני אדם דבקים בהם, עד שלא נצטרכו לחבר 

, פירוש שחלק הפנימי עבודת הלב של האדם, הכוונה של המצוות, זהו בספר"
דבר ברור ונגלה לכל, עד שלא היה צורך לכתוב ספר על זה, "ועיינתי מנהגי בני 
אדם ברוב הדורות הנזכרים בספרים, ומצאתים רחוקים מן המין הזה מן 

כמה  המצוות, אלא הזריזים בחירי הסגולה בהם כפי הנזכר עליהם, אך השאר
היו צריכין להעיר ולהורות אותם, וכל שכן רוב אנשי זמנינו זה, אשר זלזלו 
בחכמת מצוות האברים, כל שכן במצוות הלבבות", פירוש שרוב האנשים 
הפשוטים ואנשי דורנו זה, אפילו במצוות האיברים שהם גלויים לכל והכל 

ינו מן הנמנע יודעים אותם, הם מזלזלים, וכל שכן במצוות הלבביות, אם כן א
.                                                                                                      לכתוב ספר על זה  

 
ידבנו לבו מהם לעיין בחכמת התורה", היינו אפילו האנשים שרוצים  ואשר

ה, אז איזה לעיין ולדעת בחכמת התורה, ואכן הוא יושב ולומד ויודע את התור
חלק בתורה הוא בוחר, הרי "הוא מתכוון לדבר שיקרא בו חכם אצל עמי 
הארץ, ושיעשה לו שם אצל הגדולים, ויט מדרך התורה אל מה שלא יקנהו 
מעלה יתרה", לכן הוא עוזב את החלק הזה של התורה הנוגע לפנימיות, לעניני 

ב לחכם ויודע הלב ומדות טובות, והוא בוחר בחלק המעשה, שזהו מה שנחש
ספר אצל ההמון עם, "ולא ינקהו ממכשול בנפשו, ושאם לא היה יודעו לא היה 
נענש עליו", שהוא בוחר בדברים כאלו שהם אמנם חלק מן התורה, אבל אינם 
עיקריים כל כך שאם לא ילמוד אותם הוא לו למכשול, והיינו המצוות 

הצורך ממה שנוגע  המעשיות הידועות לכל, והוא מתעמק בהם הרבה יותר מן
.                                                                                                               אליו למעשה  

 
לעיין בשרשי דתו ויסודי תורתו, אשר לא היה לו להתעלם מהם  "והניח

אמונת היחוד, אם ולהניחם, ושלא יוכל לקיים מצוות אם לא ידעם ויעשם, כמו 
אנחנו חייבים לעיין בו מצד שכלנו, או אם יספיק לנו אם נדעהו מצד הקבלה, 
שנאמר שאלקינו אחד, כאשר יאמרו הפתאים מבלי אותו ומופת, או אם 
אנחנו חייבים לחקור על ענין האחת האמת והאחד העובר", החילוק בין אחד 

עים שיש שמש אחד האמת לבין אחד העובר, הוא לדוגמא, הרי כולם יוד
ולבנה אחד, וכן אנו יודעים שכביכול יש ה' אחד, וכי שני הדוגמאות האלו 
דומים זה לזה, הרי אין ביניהם שום שייכות, השמש והלבנה שיש אחד מהם, 
זהו ענין אחד העובר, שבמקרה הוא כן שהוא אחד, והיה יכול להיות שנים כמו 

ו מה שה' הוא אחד, אינו כן, הוא שיכול להיות אחד, אבל היחוד של ה', היינ
אינו אחד שהיה שייך שיהיו שנים מזה, אלא הוא אחד האמת, אחד שמוכרח 

 להיות כן, ולא שייך שיהיה שני לו, כי כל מהותו הוא האחדות שבו.
 

 

הענין הזה אצלנו משאר עניני האחדים הנמצאים אם לא", פירוש  להבדיל
נמצאים בעולם שאנו מכירים לבין ה' בדבר זה שזכרנו, החילוק בין האחדים ה

אחד ושמו אחד, האם זה ענין שאנו חייבים להתבונן בזה, או שמא יכולים 
להיות יהודים מאמינים גם בלא להתעמק בחלק זה, אבל האמת הוא, "והענין 
הזה אין המאמין רשאי שלא ידענו", כי הוא חלק מן האמונה, וכל מי שהוא 

שאינו יודע, כי אחדות הבורא הוא חלק מן התורה בגדר מאמין אינו יכול לומר 
ומן האמונה, וכל מאמין צריך לדעתו ולהבינו היטב, "שהתורה הזהירה עליו, 
דכתיב )דברים ד לט( וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים", אם 

                         .                                     כן אין לנו מנוס מלקיים ולהתבונן בדבר זה
 

רק פרט זה של יחוד ה', אלא "וכן שאר מצוות הלבבות שזכרנו ושאנו  ולא
עתידים לזכור, אשר לא תגמר אמונת המאמין אם לא ידעם ויעשם", פירוש 
אין אמונתו שלמה, עד שלא יתבונן לידע פנימיות הדבר, "והיא החכמה 

לבו של כל אדם, "אשר היא הצפונה", פירוש שהיא חכמה טבעית הטמונה ב
אור הלבבות ונוגה הנפשות", שהחכמה הזו היא מאיר להנפש, "ועליה אמר 

 הכתוב )תהלים נא ח( הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חכמה תודיענו".
 המשך יבוא בעזה"י.
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