
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

תשע"ז  '()שנה ה ר"לגליון   
 

 

 א

 תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים כמעשה ארץ
 שמה אתכם אמבי אני אשר כנען ארץ וכמעשה

 משפטי את תלכו לא ובחוקותיהם תעשו לא
 .וגו' בהם ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו

 
 כמעשה להיות צריך דמתחילה טוב ועשה מרע סור ענין בזה שרמוז ל"ואפ
 לעשות יתכן כ"ואח מרע הסור בבחינת תלכו לא וגו' תעשו לא וגו' ארץ

 וגו' תעשו משפטי את הטוב
 

 דאין ל"דקי בהא דן[ שסח מצוה] חינוך המנחת נהדה נקדים ביאור וביתר
 הרי בהם אסור שהנזיר מהדברים באחד נזירות עליו והמקבל לחצאין נזירות

 דברים שאר על עבר אם לנזיר האסורים הדברים בכל ואסור גמור נזיר הוא
 נזיר שאר כמו יחל דבל לאו משום כ"ג לוקה אי בהם הנזירות קיבל שלא
 עצמו שטימא או שגילח או יין ששתה כגון האסור רדב איזה על עבר שאם

 כיון דילמא או יחל דבל לאו על כ"ג עובר המיוחד הלאו על שעבר שמלבד
 ורק אחד מדבר רק הנזירות קיבל לא דבאמת בשפתיו הדבר הוציא לא שזה

 דלא דברו יחל דבל לאו בזה שייך לא דברים לשאר גם נזיר נעשה דמאליו
 .תיושפ ומוצא דברו על עבר

 
 אם מדוע הדבר בטעם דהנה[ קב סימן] חפץ אבני ת"שו בספר זה על וכתב

 דאמרינן כמו ל"י לגמרי נזירות עליו חל אחד בדבר נזירות עליו קבל
 הבהמה כל בו תלויה שהנשמה אבר בבהמה הקדיש דאם.[ ז] בקידושין

 אחד בדבר נזירות קיבל אם נ"ה בכולה קדושה דפשטה משום קדושה
 חלה היא מתפשטת כשהקדושה התם כמו ז"ולפי וכו' בכולה ותנזיר פשטה

 נ"וה להקדש הבהמה ימסור לא אם תאחר בבל יעבור ובודאי דבר לכל
 כל על יחל בל על שיעבור לענין דבר לכל חלה היא מתפשטת כשהנזירות

                                      .                                                                     הנזירות פרטי
 

 שם וגם צריך ערבא דערבך בלבי נתעורר בזה התחקיתי כאשר אכן
 בל שייך אם להסתפק יש הקדושה התפשטות י"ע נתקדשה כשהבהמה

 ואם שפתיו והוצאת הקדישו מחמת הוי לא הבהמה שקדושת כיון תאחר
 וכל למסור כליו לא לבדו הזה האבר הרי אבל הקדיש אחד שאבר אמנם

 ואני. נדרו את מלשלם שמאחר לומר שייך ולא יקדיש לא הוא הרי הבהמה
.                     מעילה דין שייך בכולה קדושה שפשטה ג"בכה אם עוד מסופק  

 
 ח"בקצוה דבריו שהבין מה כפי[ עט ב"ב] ן"הרמב מדברי בזה להעיר ונראה

  
 
 
 
 
 

 אף במימיו מועלין ואין בו מועלין בור הקדיש אם טעמא דמהאי' ר סימן
 בפה אדם י"ע שהוקדש בדבר רק שייך לא דמעילה קונה ההקדש שחצר

 יתר שקדושת כיון ל"י נ"ה כ"או ש"עיי מעצמו שהוקדש מה לא אבל
 בזה שייך לא הקדושה התפשטות י"ע ממילא רק אדם י"ע הוי לא הבהמה

.                                                                                                                מעילה דין  
 

 אבל בפה כשהקדיש רק ךשיי דלא כן ל"י תאחר בל לענין גם אולי ז"ולפי
 חינוך המנחת לחקירת סמוכין גם למצוא יש ומזה. מעצמו כשנתקדש לא
 וזה ן"הרמב לדברי מעצמה הבאה בקדושה מעילה שייך דלא דכמו ל"הנ

 איסור נ"ה בפה אמירה י"ע הבאה בקדושה דוקא שייך מעילה שענין משום
 בנזירות לא לאב בפה האדם קבלת י"ע הבאה בנזירות רק שייך לא יחל בל

.                                                                                 וכאמור בעצמה המתפשטת  
 

 שכתב[ ז"הי עירוכין מהלכות ה' פרק] המלך שער דברי מביא שם ולהלן
 דהקדש משום בכולה קדושה פשטה לומר שייך לא מומין בעלי דמקדיש

 השתא כלל קדוש דלא מסתברא קרא דגלי לא ואי בא אהו עבירה י"דע גרוע
 מה על שיחול כזה גרוע להקדש ודי תפסת מועט תפסת קרא לי דגלי

 דבר מצדד האלה הדברים י"ועפ. ד"עכ עמו אחר שימשוך ולא שהקדיש
 קרקע דהמקנה[ א"ס ב"ר סימן מ"חו] דנקטינן בהא קנינים בדין חדש

 המטלטלין כ"ג נקנו הקניה מדרכי דבאח הקרקע שקנה כיון כאחד ומטלטלין
 נעשה המקח אם אבל בהיתר נעשה כשהמקח דוקא דזהו אגב קנין הוא והוא

 י"סוס מ"בחו וכדאיתא חל שהקנין אף בשבת היה שהקנין וכגון באיסור
 של דבמקח המטלטלין ולא הקרקע רק קנה לא גונא בכהאי הנה וכו' ה"רל

                                                                            .             אגב קנין שייך לא איסור
 

 לומר שייך לא מומין בעלי דבמקדיש המלך השער דברי י"עפ ל"י והסברא
 ודי בא הוא עבירה י"דע הוא גרוע דהקדש משום בכולה קדושה פשטה

 נ"וה עמו אחר עוד שימשוך ולא שהקדיש מה על שיחול כזה גרוע להקדש
 היינו שקנה מה על שיחול די באיסור שנעשה גרוע קנין הוא שהקנין כיון ל"י

 איסור של במקח כ"וע עמו המטלטלין גם לקנות עוד שימשוך ולא הקרקע
.                                                                                        ש"עיי אגב קנין שייך לא  

 
 מתפשטת שהיא קדושה בעניני מציאות שיש זה בכל רואים נואפ "ועכ

 ל"שאמז מה וכפי האדם של בקדושתו גם וזהו התחלתה נקודת מכפי ביותר
 מקדש אדם.[ לט יומא] קדושים והייתם והתקדשתם[ כז ויקרא] פ"עה

 לטהר והבא מלמעלה הרבה אותו מקדש ה"והקב מלמטה מעט עצמו
 לו פותחין לטמא הבא ל"אמרז דבזה אהבטומ כן לא אמנם אותו מסייעין

           כפי פתוח פתח לו שפותחין אלא מלמעלה סיוע שום כאן שאין והיינו
                                                                                    
 
 

 

 

 
 

 



 

 לבית שהלך שבעת מעשיו וכידוע על שהנפ בחשבון חי והיה ובתמימות
 להם, ואמר ספריו את ונישק הספרים ארון אל ניגש שהסתלק, קודם החולים
 בכבוד ולכן צריכים אתכם החזקתי הלא רחמים, עלי בקשו ממכם, אבקש

 והמשגיחים ם"הרמי עם ולהתייעץ כהוגן, המוסר בלימוד מאד להשתדל
 בעיון ללמוד הנקבע הזמן זה על ולקבוע ללמוד, מוסר ספר איזה א"שליט

.              פירות ה"אי יעשו ואז לבו על הדברים שיחרטו ולהשתדל ובמתינות  
 

 לידע אמיתי לתכלית להגיע יוכלו כהוגן המעשים את לתקן ההשתדלותי "וע
 מה לבבו נגעי יודע אחד וכל יעשה, אשר המעשה ואת בה ילך הדרך את

 הפסוק רמז בדרך ל"אפ ובזה. מגמתו כל לשים צריך ובזה לתקן, שצריך
 וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה בה, שהתחלנו

 את תלכו, לא ובחוקותיהם תעשו לא שמה אתכם מביא אני אשר כנען ארץ
 שנמצאים י"ע דהנה וגו', בהם ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו משפטי
 בנזיקין גרמא דין ען,כנ ארץ ומעשי מצרים ארץ מעשי ורואים גשמי בעולם

.                                     זו מטומאה קצת נמצא ואחד אחד כל של תוכו שבתוך  
 

 שנמצא בה יושב שבעצמו היינו בה, ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה ש"וז
 אני אשר כנען ארץ כמעשה לא תעשו, וגם זה את הללו מטומאות בתוכו
 יצטרך החיים מהלך שבמשך בנפשו ודעי שהוא דהיינו שמה, אתכם מביא

 שנותיו מתחילת עכשיו אמנם. רומי של המונה ובקול עיר של לרחובה לצאת
 תלכו, לא ובחוקותיהם תעשו לא בבחינת שיהיה בעצמו, להחליט צריך הוא

 הוא, לזה והעצה שם להיות כשיצטרך אף ומהמונם מהם להתרחק שישתדל
 תעשו משפטי את ד"ביהמ כותלי בין נמצא עדיין שהוא כזאת בעת אשר
 בקרבו להשריש החיים באילן יאחז ז"ועי' וגו בהם ללכת תשמרו חוקותי ואת

.                                           ו"ח רעה השפעה מכל ינצל ז"שעי הקדושה, כוחות  
 

חיים זצ"ל מביא באיזה מקום כשאדם יגיע לבית דין של מעלה,  החפץ
ה שהוא למד, והוא יתחיל להגיד וללמוד כמו בעולם הזה, יתחילו לבדוק מ

והרי במח של האדם נרשם הכל, כל פרט ופרט, והוא מביא על זה מדרש 
ילקוט שישאלו לו מה למדת, והוא יתחיל לומר, ובאמצע הלימוד ישמעו 
ממנו דברי הבלים וצחוקים, וישאלו אותו למה הפסקת באמצע הלימוד 

ישאלו אותו על מה שלא למד, אלא על מה שאכן  בדברי הבל כאלו, עוד לא
למד, מדוע זה היה נראה כן, הרי לימודו היה חתיכת ליצנות ודברי איסור, 
וביזוי הורים ומורים וכדומה, אני מתבונן תמיד ורואה, איך מזלזלים במצוות 
חשובות מ"ע דאורייתא, לדוגמא יש מצוה מה"ת )ויקרא יט לב( מפני שיבה 

ני זקן, והוא מצות עשה שאינו תלוי בזמן, ולא במקום, אינו מן תקום והדרת פ
המצוות התלוייות בארץ, הוא נוהג בכל מקום ובכל זמן, ואין רואים שבכלל 
שמים לב לזה לקיים מצוה זו, כמו כן יש כמה מצוות השכיחות ותדירות, וכן 
יש כמה לאוים ואיסורים, שאנשים דשים עליהם בעקבם, ואין חושבים 

הם כלל כמה מבוייש יהיה האדם כשיגיע לבית דין של מעלה, ויראו לו עלי
את כל זה, יראו לו איך הוא זילזל במצוות ה' בשאט נפש, והמצוות שהוא 
אכן קיים, איזה טעם היה לזה, וכמה הפסקות עשה באמצע לדברי הבל 
ואיסור, ונשאר רק קצת תורה פה ושם, אבל העיקר הוא הדברים בטלים, 

הזו היא נצחית, הבזיון הוא בזיון נצחי, וזה אינו כמו בעולם הזה, והבושה 
שאנו רגילים לזה שיש לפעמים בושה, והוא מתבייש קצת, ועם הזמן זה 
נשכח, ככל שעובר יותר זמן זה נשכח יותר, אבל בעולם הבא אינו כן, הבושה 

 תישאר לעד ולנצח, ותלוה אותו תמיד.
 

 כמו ממנה, אנכי גם אבנה ואולי לבכם, אל יכנסו שהדברים ת"השי ויעזור
 קדושה פשטה דאמרינן מיוחד כח יש שבקדושה הענין בתחילת שדברנו
.                                                     ס"וכט ברוחניות להצלחה כולנו ונזכה בכולה,  

 ב

.ו"ח לרעה בחירתו  
 

 ללכת תשמרו חוקותי ואת תעשו משפטי את שלפנינו במקרא רמוז כ"ג וזה
 של סיועו י"וע מעט שמתחיל הליכה של מציאות יש דבקדושה וגו' בהם
 להזהר יש אמנם ביותר מתפשטת שהקדושה והולך מוסיף הוא ת"השי

 לגרוע ולא להוסיף ולא המצוה בגדרי ההתחייבות כפי יהיה תחלהשהה ביותר
 ל"זצ מדובנא מהמגיד המשל וכידוע. המצוה מגדרי יצא כבר זה אז כי ו,"ח

 והוסיף כסף של הכוס לו החזיר כ"ואח כסף, של כוס משמעון ששאל מראובן
 שהכוס לו השיב דבר פשר על לו שאל וכאשר כסף, של קטן כוס עוד לו

 מנורה ממנו שאל מאוחר בזמן ושוב. פעמים איזה עשה וכן קטן, וסכ הוליד
 ושאלו ע,"ל מתה שהמנורה לו אמר להחזירו הזמן הגיע וכאשר כסף, של

 כסף של שכוס לי שהאמנת כמו לו, אמר תמות, שהמנורה יתכן האיך הלה
 בזה והדוגמא. למות יכול שהמנורה לי תאמין כן אחר, כוס להוליד יכול

 על להוסיף בנפשו עוז מרהיב האדם אם כי תגרע, ובל תוסיף בל באזהרת
 מה המצוה על מוסיף כשאדם ובאמת. ממנה לגרוע גם יכול הוא התורה,

 עושה שהאדם המצוה אלא ת,"השי שצונו המצוה זה אין בה, נאמר שלא
.                                 ושתמות שתוליד בה יתכן שכבר המשל ובבחינת מעצמו,  

 
 באופן המצוה יקיים שלא היינו וגו' בהם וחי הפסוק שסיים מה ל"אפז "ועד
 שיהיה אלא ל,"הנ כמשל מיתה, של מציאות יש שבזה וגרעון הוספה של

 בזה יש ואז ת,"השי של הציווי כפי רק המצוה שיקיים היינו בהם, וחי בבחינת
. מעט רק מצידו שמתחיל אף הרבה, להתקדש שיזכה קדושה של הסגולה
 זה נצטוה, שלא מה המצוה באופני להוסיף האדם את שמביא מה ובאמת

 ולכן שמיא, כלפי מחויב שהוא מה עושה שאינו בעצמו שמרגיש ממה נובע
 לומד שאינו מרגיש אם כי הדרך, זה לא באמת אבל. מעצמו להוסיף רוצה
 לא אבל כהוגן, ולהתפלל כהוגן ללמוד ישתדל כהוגן, מתפלל ואינו כהוגן

 לידי האדם את המביא והנה הדרך ,עליה נצטוה שלא חדשים אופנים סיףשיו
 עוד צריך מה לדעת נפשו עם חשבונו תמיד לו שיהיה בקדושה, התאחזות

.                            ברוחניות מצבו יודע הוא הנפש החשבון י"וע במעשיו, לתקן  
 

 ואחד אחד וכל התורה, את העושים מועטים ישנם בתקופתינו ובאמת
 ז"ועד. בשמים גדול רכוש הוא המצות ובשמירת התורה בלימוד המשתדל

 לא של ד"יו עמדה פרעה בת את שלמה שנשא בשעה ל"שאמרז במה ל"י
 ושלמה נשים, לו ירבה לא צוית אתה ע"רבש לפניו ואמרה ה"הקב לפני ירבה
 לא מתורתי אחת ד"ויו יבטל בו כיוצא ואלף שלמה ה"הקב אמר אותי, ביטל
 המלך על רק הוא וגו' ירבה לא של שהציווי דמכיון המפרשים וביארו. יבטל

 ולעניננו. שיקיימוה אחר אין שוב המצוה, מבטל המלך שאם נמצא בישראל
 את העושים מועטים רק שיש שמכיון המצוה, בכלליות בדורינו הוא כן

 ולגד חיוב יש לכן ומצוה, מתורה ה"בעו שנתרחקו י"אחב ערך לפי התורה
 י"ע אשר השלימות, בתכלית והמצוה התורה לקיים שיוכלו להשתדל
.                                                              י"בעזה לזה להגיע יכולים הנפש החשבון  

 
 איזה לו שיש אחד שכל הגשמי, ממובן ללמוד יכולים הנפש חשבון וענין

 שהוא מה על וזמן עת בכל חשבון לעשות שצריך ומבין יודע ועסק מסחר
 חשבון רואה לו אין דאם לקרב, ומה לרחק מה להחליט ז"ועי ומוכר, קונה

 לו יש שהאדם ברוחניות הוא וכן. מטה מטה ירד עסקו שכל ברור אזי כהוגן
 הוא אם תמיד להתבונן וצריך רכושו, שזהו גידים ה"ושס איברים ח"הרמ

 הוא ו"ח או ושכר ריוח לו שיביאו מועילים לדברים שלו הרכוש עם משתמש
 ענין לדוגמא ונקח. גמור הפסד לידי אותו שיביאו ע"ל חטא בהם מרבה

 י"שע ק"הזוה מדברי ל"זצ חיים החפץ שהביא וכמו מאד שחמור הדיבור
 שנחרב ל"שאמרז שמכיון הדברים ומסביר הגאולה, מעכב הלשון חטא

.                              מחדש ינובנ מעכב שזה בודאי הרי ר,"לשה עון י"ע ק"ביהמ  
 
 

 הלום והגם המוסר, לימוד י"ע הוא הנפש, חשבון לידי להגיע היעוצה והעצה
 יש הצדקה במצות שכמו ל"זצ מסאלאנט ישראל רבי צ"הגה בשם שמעתי

 שיוכל להעני מעות שנותנים הוא ביותר הגדולה והמדריגה מדריגות כמה
 המוסר לימוד של הענין הוא כן רגליו, על ובעצמ ולעמוד עסק בזה לעשות

 בכל ולהתעלות רגליו, על בעצמו לעמוד שיוכל באופן האדם את שמעמיד
 כמה שמעתי ראיתי ובאזני שבעיני מה כמו נא ואספרה. ש"בתוי הענינים
 שהיה בישיבה, פה שהיה בעת ל"זצ שטייף יונתן רבי צ"הגה אצל פעמים,

 לימודו בעת מרורות בוכה אותו מעתיוש יועץ, פלא בספר לעצמו לומד
[ מיך מען מיינט דאס אלי ]אוי מכוונים הללו הדברים אוי לעצמו, ומדבר

 לשונו על רגיל היה התורה וכל הדור גדול שהיה ואף פשעתי, עויתי חטאתי
 בפשטות מוסר לומד היה ז"ועכ הנחמדים, מספריו לראות שאפשר כפי

 ובתמ

 זי''ע ליומא דהילולא השל''ה הק'
 הבעל"ט 'ק צו'ביום ערששחל  – י''א ניסן ש''צ

 

 שעריך בכל וגו' לך תתן ושוטרים שופטים הפסוק ביאור ל"אפ ובזה
 העינים האדם בגוף שערים כמה דיש ק ]השל"ה הק'["הספה ש"וכמ

 ושוטרים שופטים להשים צריך והאדם' וכו הגויה וראש והאזנים
 ו"ח ולא והישרה ההטוב בדרך רק בהם להשתמש הללו בשערים

 אשור בבחינת לשבטיך גם הללו והשוטרים השופטים יהיו ז"ועי להיפוך
 האדם כי ועונשים יסורים לקבל ו"ח יצטרכו שלא והיינו' וגו אפי שבט

 תנאי בזה יש אבל. אדם של בלבבו אחת מרדות בטובה מתייסר בעצמו
 עצמו את וירמה יונה שלא צדק משפט העם את ושפטו שיהיה גמור
 .לרחק ומה לקרב מה שלפניו מה האמת את ידע אלא

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ~ י"א ניסן הבעל"ט 'ק צו'ביום ערש – ליומא דהילולא הרמב''ן
שבעל הכימיה לא תלוונו הכימיה שלו באחריתו, ולא ישיג בה  "והתשיעי,

בעולם הזה זולת הבטחון מן הריש, והצורך לבני אדם", סוף כל סוף בעל 
מת, הרי הוא מרמה את עצמו הכימיה הוא מרמה עצמו, וכי יש לו זהב בא

ואת סביביו, ולפעמים הסוד יוצא, וגם אם אין הסוד יוצא, מכל מקום הרי 
הוא היה רמאי, וזה לא ישאר לעולם ועד, ולאחר הסתלקותו מן העולם, 
בודאי שלא ישאר לו מזה כלום, הוא יכול להשיג ממון כל זמן שחי, אבל אחר 

"והבוטח בה' ילוונו גמול  ום מכל זה,ומו, ואז כבר אין לו כלכך הוא שב למק
בטחונו בעולם הזה ולעולם הבא, כמו שכתוב )תהלים לב י( והבוטח בה' 
חסד יסובבנו, ואמר )שם לא כ( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", הרי זה 
שהוא בעל בטחון הוא עוד מקבל שכר על זה לעולם הבא, והרי זה גם מצוה 

הזה, וכמו שמצינו אצל אברהם אבינו ע"ה בנוסף להריוח של הבטחון בעולם 
)בראשית טו ו( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. ופירש"י הקב"ה חשבה 
לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כך אומרת עליו התורה, 

פי' והאמין  והרמב"ןהוא האמין בה', והיה לו צדקה עצם הדבר שהאמין בה', 
משום שחשבה לצדקה, הוא חשב בה', ולא חשש שמה יגרום החטא, 

שבאמת זה אינו מגיע לו אבל זה צדקה מאת ה', עכ"פ נמצא שעל עצם 
 )דברי יונה ח"ב דף שי"ב( הבטחון מקבלים שכר.

 

 
 

)סו"פ בא( מבאר שזה שהקב"ה הראה ביציאת מצרים שהטבע  הרמב"ן
משועבד לרצונו יתברך, הוא חלק מהשלמת בריאת העולם, שהרי כשברא 

ו, שזהו באמת הנס הגדול ביותר ששייך, אז עדיין לא היה אף אחד את עולמ
בעולם, אח"כ בסוף הבריאה נברא האדם הראשון ומשם נמשך הכל, אבל 
לא היה אדם שהיה יכול להעיד שראה את הבריאה על ידי הבורא, אבל 
ביציאת מצרים הכל ראו איך שהקב"ה שיעבד את הטבע, והראה לתבל 

שות כל מה שרוצה עם הבריאה, והכל משועבד לרצונו ומלואו שהוא יכול לע
יתברך, וזו היא הוכחה שברא את העולם יש מאין, נמצא שיציאת מצרים 
היה זכר למעשה בראשית, כי זהו הוכחה וראיה על מעשה בראשית על ידי 
הבורא, נמצא שזה חלק מהבריאה והשלמה אליו, "ואמר )דברים ד לה( אתה 

אלקים אין עוד מלבדו, ואמר )שם לו( מן השמים הראת לדעת כי ה' הוא ה
השמיעך את קולו ליסרך, ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת 
מתוך האש", וכל אלו הם הוכחה לבריאת שמים וארץ על ידי בורא הכל, כיון 

 )דברי יונה ח"ב דף ש'( שבידו לשעבד את הטבע לרצונו כנ"ל.
 

 
 

התורה נקנית בקבלת היסורין, כשלומדים אמרו )אבות פ"ו מ"ו(  ובאמת
מתוך דוחק מתעלים יותר, ואי אפשר להבין את התורה כאשר כל הראש 
מונח בתאוות, ולאו דוקא תאוות אסורות, אלא כשהגוף רוצה לעצמו עוד 

)ריש פ' קדושים( בביאור מצות קדושים תהיו שאפשר  הרמב"ן וכמ"שועוד, 
ה רק דברים מותרים, ועם כל זה הוא להיות נבל ברשות התורה, יתכן שעוש

נבל, אי אפשר להשלים להגוף את כל מחסורו ותענוגיו, מבלי שילך על 
חשבון הנשמה לזכות לתורה ולמדות טובות, כל מה שנותנים להגוף לוקחים 

 . )דברי יונה ח"ב דף קע"ד(זאת מן הנשמה
 

יום  )באריכות( פר' יתרו שבכל יום יש מצוה לזכור את הרמב"ןוכמ"ש 
 השבת עיי"ש. )דברי יונה ח"ב דף נ"ה(

 

 
 
 

בפרשת השבוע לענין קידוש ידים ורגלים ורחצו אהרן ובניו ממנו את  מצינו
ידיהם ואת רגליהם. ופירש"י בבת אחת היה מקדש ידיו ורגליו. והנה יש 
חקירה כשעושה דבר בבת אחת אם נחשב כבת אחת ממש או לא, דהיינו כל 

איחור שצריך שיוקדם איזה דבר לדבר או שיהיה היכא דהוזכר קדימה ו
מאוחר דבר מאיזה דבר, מהו הדין אם נעשו ב' הדברים בבת אחת, והגאון 
רבי יוסף ענגיל זצ"ל בציונים לתורה )כלל ל"ה( מביא בענין זה תוס' )תמורה 
ד. ד"ה ואיתמר( דמבואר שם דאם הפריש מעשר ראשון ומעשר שני בבת 

מעשר ראשון לשני, ולא עבר על לאו דמלאתך אחת עבר אעשה דקדימת 
ודמעך לא תאחר, דהיינו אם קבע מעשרותיהם בתוכה בבת אחת, עובר 
בעשה שהיה לו להקדים מעשר ראשון למעשר שני, והרי קרא שמם בבת 

ני בבת ד. ד"ה ואיתמר( דמבואר שם דאם הפריש מעשר ראשון ומעשר ש
ת עבר אעשה דקדימת מעשר ראשון לשני, ולא עבר על לאו דמלאתך אח

ודמעך לא תאחר, דהיינו אם קבע מעשרותיהם בתוכה בבת אחת, עובר 
בעשה שהיה לו להקדים מעשר ראשון למעשר שני, והרי קרא שמם בבת 
אחת, מיהו לאו ליכא דלא הקדים מעשר ראשון לשני ע"כ. ונראה מזה דבת 

ימה ולא איחור, ועל כן לענין העשה שצריך להקדים, אחת לא חשיב לא קד
אין זאת קדימה ולא קיים העשה, אבל לענין הלאו שלא יאחר לא עבר על 

 הלאו, דבבת אחת לא הוי איחור גם כן. 
 

שם מביא הגר"י ענגיל מה שאמרו במתני' )שבת קד:( הכותב שתי  ולהלן
לכתוב אות אחת ועלו  אותיות בהעלם אחד חייב. ולהלן שם בגמ' תנא נתכוין

שם הא דאמרינן נתכוין לכתוב אות אחת  וכתב הרמב"ן ז"לבידו שתים חייב. 
ועלו בידו שתים חייב, קשה לי דהא אמרינן )שבת עג:( נתכוין לזרוק שתים 
וזרק ארבע פטור, ואיכא דפריק דהכא בשדעתו לכתוב שתים זה אחר זה, 

שתים כאחת, והוא היה רוצה אלא שנתכוין לכתוב אחת בתחילה ועלו בידו ה
שיכתוב אותן אחת אחת, ולפיכך חייב דהו"ל כנתכוין לזרוק ארבע וזרק 
שמונה ואמר כל מקום שתרצה תנוח, זה תי' בעל התוס' ואינו נכון עכ"ד 
הרמב"ן ז"ל, והנה שם גם כן הנושא הזה שהיה כוונתו לכתוב אות אחת 

ת, וכ' הרמב"ן בשם בעל תחילה ואות השני אחריה, ועלו בידו השתים כאח
התוס' דחייב, והיינו משום דנחשב כאילו כתב שתי אותיות בזה אחר זה, 
דבת אחת כזא"ז דמי, ונעשה כמו שחשב לעשות, ואולם מ"ש הרמב"ן על זה 
דאינו נכון, אין מבואר אם כוונתו מפאת דלשון הגמ' נתכוין לכתוב אות אחת 

בד, ולא שנתכוין לכתוב שתים וכו' משמע דנתכוין לכתוב רק אות אחת בל
בזה אחר זה, או כוונת הרמב"ן באמת לחלוק על גוף הדין דלא מסתבר ליה 
שיהיה חייב בכה"ג, וסבירא ליה דבת אחת לא חשיב קדימה וכו' עיי"ש 

 )דברי יונה ח"ב דף צ"א( שהאריך בדבר.
 

 
 
 

, שמיני, משמואל שם] ל"זצ נזר האבני בשם שמובא מה בהקדם ל"ואפ
 שהסתפקו מה בענין[ והבטחון האמונה ספר] ן"הרמב כ"מש לבאר[ ב"תרע

 הריח ברכת טעם דלכאורה, יתירה נשמה יש ט"ביו אם:[ לג ביצה' ]התוס
 נאמר ואי, יתירה נשמה אבידת של הצער על הנפש להשיב הוא ק"במוצש

 ואי, ט"במוציו גם הריח על מברכין אין למה כ"א יתירה נשמה יש ט"ביו דגם
 ק"במוצש הריח על מברכין אין למה כ"א כלל יתירה נשמה אין ט"דביו נאמר
 שאין ומה, ט"ביו גם יתירה נשמה יש דבאמת ן"הרמב וכתב. ט"ביו שחל

 שבת של יתירה הנשמה דרק לטעם הוא ט"יו במוצאי הריח על מברכים
 יתירה הנשמה אבל, הנפש להשיב מריחין ולכן, ממנו ונאבד מהאדם הולכת

 הדבר בטעם ל"זצ ז"האבנ ואמר. ט"יו לאחר גם באדם ארנש ט"יו של
 נשאר לא ולכן, וקיימא קביעא דשבת האדם יד תפיסת בו אין שבת דקדושת

 יד תפיסת בו שיש ט"יו בקדושת כ"משא, יתירה הנשמה של ההארה אצלו
 של ההארה גם אצלם נשאר לכן לזמנים דמקדשי המה דישראל האדם

 ונה ח"א דף שי"ט(. )דברי ילהלאה יתירה הנשמה
 

 
 

 

 שעשה לפי תעשה לא דוחה שעשה הטעם מבאר יתרו פרשת ן"וברמב
 עשה ולכן, מיראה גדולה ואהבה, ביראה שרשו תעשה ולא באהבה שרשו
'( ז דף) ביבמות מבואר שהרי עליו הקשו והמפרשים, תעשה מלא גדולה

 שעשה אומר אינו ן"הרמב אכן, מעשה חמור תעשה דלא, דוכתי ובשאר
 ת"של שאף, נפרדים דברים שני והם ת"מל גדול שעשה אלא ת"מל חמור
 אם אף התפילה בענין נ"וה, ת"מל גדול עשה עדיין מ"מ, מעשה יותר חמור
 מהדברים שהיא ל"וכנ היא גדולה מ"מ אבל, דברים כשאר חמורה אינה

 . )דברי יונה ח"א דף של"א(עולם של ברומו העומדים
 

 
 

[ ר סימן] ח"הקצוה דברי מביא[ ג כלל דאורייתא וןאתו] ענגיל י"הגר והנה
 דאף במים מועלין דאין מים ונתמלא בור הקדיש[ עט בתרא בבא] ל"עמשאז
 יש אבל שהקדיש הבור בתוך והיינו הקדש של חצר בתוך נמצא שהמים

 ממון דין בו אין דההקדש הוא והענין. חצר דין אין דבהקדש ן"הרמב סברת
 שהכל מכיון ממון דין בהקדש לומר שייך לא כי מעילה דין בו שיש אלא
 היא כ"וא ת"להשי יותר מתקרב הוא ההקדש י"שע ורק ת"להשי שייך

 לא כ"וא בזה שייך לא הממון דיני אבל המעילה שהוא ההקדש דיני מקבלת
 ראיות כמה לזה ומביא. ממון בדיני רק דזהו חצר דין מצד שיקנה בזה שייך

 כדיני ולא וחומש בקרן הוא התשלומין אופן כלו ממון דין שייך לא דבהקדש
 . )ד"י ח"א דף רי"ט(בארוכה ש"עיי וה' וד' בכפל שהוא בגזל התשלומין

 

הרמב"ן ששעה אחת בגיהונם קשה יותר מכל יסורי איוב )ד"י ח"א  וכמש"כ
 דף רפ"ה(
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זי''עועכי''א'בית יוסף' רבינו יוסף קארו ב''ר אפרים   
הבעל"ט' ביום א~ שחל  י''ג ניסן של''ה  

 
סף )או"ח סימן תר"ע( מדוע תיקנו שמונה ימים הרי קושיית הבית יו ידוע

בפך היה שמן להדליק בו נר אחד, נמצא שביום הראשון לא היה נס, והיה 
זה שלשה  צריך לעשות חנוכה רק שבעה ימים, והב"י בעצמו מתרץ על

                                       תירוצים.                                                                               
 

שבלילה הראשון חלקו את השמן לשמונה חלקים, והכניסו בכל  –תירוץ א 
לילה שמינית מן השמן, ונמצא שבכל לילה נעשה נס ששמינית מהשמן דלק 

שכשמילאו את המנורה  –כל הלילה, וכבר ביום הראשון היה נס. תירוץ ב 
שכבר ביום הראשון אחר שרוקנו את הפך מיד נתמלא הפך בחזרה, נמצא 

שהמנורה  –לתוך המנורה, מיד נעשה נס ונתמלא הפך בחזרה. תירוץ ג 
נשארה מלאה עם שמן בכל לילה, וכבר ביום הראשון כשדלקו הנרות נשאר 

. )דברי השמן במנורה מלא כבתחלה, ונמצא שהיה ניכר הנס כבר ביום ראשון
                                                                                           (                יונה ח"ב דף ל'

 

 
בשו"ע )או"ח סי' צ"א( וי"א שיש למחות שלא ליכנס בבית הכנסת  איתא

ויש אוסרים ליכנס בבית הכנסת בסכין  בגילוי הראש. ובסימן קנ"א )ס"ו(
ר בין זה לזה, הרי גם שלא בבית ארוך או בראש מגולה. ויש להבין מה הקש

הכנסת אסור ללכת ארבע אמות בגילוי הראש כדנפסק בשו"ע )שם סי' ב' 
ס"ו(, ובבאר היטב )שם סי' צ"א סק"ג( מתרץ עפ"מ שמביא בבית יוסף )שם( 
מהכל בו )סי' י"א( דממדת חסידות אין לילך בגילוי הראש אפילו פחות מד' 

סק"ו( ולפי"ז הרבותא הוא דבביה"נ  אמות וכ"כ המגן אברהם )שם סי' ב'
אסור אף פחות מד' אמות מדינא, ובלא"ה כבר כתבו כמה מפרשים בסי' 
קנ"א )מאמר מרדכי או"ב ועוד( על מקור הדין בבית יוסף שמביא מה"ר פרץ 
שהגיה על ההלכה שאסור ליכנס בביהכ"נ בסכין, ומיהו אין לחוש כי אם 

בת הראש, והכוונה לפי"ז דאסור ליכנס בגילוי הראש. וכתבו דצריך למחוק תי
בסכין מגולה, ובאשל אברהם מתמה על השו"ע שכתב בראש מגולה, ולא 

 )דברי יונה ח"ב דף קס"ח( הרגיש בכמה שלא גרסוהו.
 
 

 

זי''עועכי''א'אלשי''ך הק'' רבינו משה אלשיך ב''ר חיים    
הבעל"ט' ביום אנ"ז ~ שחל י''ג ניסן ש  

 
 מחצית בענין הק' האלשיך דברי שמביא ל"זצ רמסאטמא ק"מהגה וראיתי
 גם דלכאורה ומקשה, האחדות י"ע שהוא השלימות ענין על להורות השקל

 הענין אמנם, שלימות להיות שצריך מזה ילמוד שלם שקל לעצמו יביא הוא
 אחד וכל השני עם האחד האיחוד י"ע רק לשלימות להגיע א"שא להורות בא

 תלוי אחד כל כי הציבור לכל אלא ולעצמ רק לא רעה גורם שמהרס
 . )דברי יונה ח"א דף ע"ד(השני בהתנהגות

 
בשם האלשיך הקדוש לפרש הכתוב )משלי ו ט( עד מתי עצל תשכב.  ראיתי

שלא נאמר עד מתי עצל תישן אלא תשכב, ומבאר שלכל אדם יש זמנים 
ו טובים שבהם הוא ער, ויש זמנים פחותים שבהם הוא בבחינת ישן, שאז אינ

הולך לו, ואינו יכול לעשות כלום, ועל זה אין טענה להאדם, כי כל זמן שהוא 
ישן הוא ישן, אז אין אל מי לדבר, אבל הטענה היא אחרי שהוא כבר התעורר, 
עד מתי תמשיך לשכב ולא תקום, אמנם בשעה שהוא בבחינת ישן אז הבעל 

וררת דבר יאמר בודאי שאי אפשר לעשות כלום, אבל עכשיו שכבר התע
 ך ישן, אז כבר הגיע הזמן להתחיל.ואינ

 
שאמר עד מתי עצל, לא אמר תישן, אלא תשכב, כמה זמן אחרי שקמת  וזהו

 )דברי יונה ח"ב דף רע"ה( משינתך תמשיך לשכב במטה ולא לעשות כלום.
 
 
 
 
 

 דברי התעוררות לחודש ניסן
 

 שחודש וכמו ,אלול חודש בבחינת להיות צריך ניסן החודש כל שבאמת גם ומה
 החג לקראת הכנה להיות ניסן שחוד צריך כן, הנוראים לימים הכנה הוא אלול

 חזק די כח בזה שאין, גרידא חרטה מחשבת רק בזה די אין אבל. ט"הבעל
 וגם, בו עכשיו שנכנסים הזמנים הבין בתקופת מעשיו בכל להשמר יוכל ז"שעי

 לחשוב גם צריך החרטה ממחשבת חוץ אלא, ט"הבעל הזמן לקראת שיתכונן
 הפסוק ביאור ל"אפ ובזה. ועלהפ אל מכח הדברים להוציא האיך מחשבות

, השנה לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה החודש[ ב יב שמות]
 לכם הוא ראשון בבחינת שיהיה צריך אבל, תשובה זמן הוא שהחודש דאף

 לכל לטובה והתחלה ראשון בבחינת שיהיה, נכונה הכנה שיעשה, השנה לחדשי
, התורה בלימוד פה שנמצאים קצר הזמן עוד לנצל יכולים עוד וכן. השנה חדשי

 התנהגותו שיהיה האיך גמורה בהחלטה עליו לקבל, ובדרכיו במעשיו ולהתבונן
 שנמצאים החולשה נקודות ומבין יודע המתבונן כי, הזמנים הבין ימי במשך

 הפגעים מכל ולהשמר להזהר האיך וסייגים גדרים לו לעשות יוכל ז"ועי, אצלו
 הזמנים. הבין בתקופת ומעשים תותבחברו בישין ומרעין רעים

 

 רוצה כאן הנמצא אחד כל הלא כי, הללו הנפש החשבון רגשי נחוץ ומאד
 להפקיר, עליו מתגבר ר"שהיצה ורק, יושר בארחות ולהתנהג טוב להיות באמת

 ומה האיך יראה בעצמו כשמתבונן ולכן, שעה חיי הנאת בשביל עולם חיי
 להיות מאד משתדלים אנו כי, כורלז לכם יש אמנם, מעשיו לתקן שצריך

 שבכל החולשות וגם התלמידים מצב יודעים ואנו, הזמן כל במשך בעוזריכם
 אם ואף. במצבו תלמיד לכל לסייע והסדרים הפעולות עושים זה וכפי, אחד

 בדעתם יעלה אל אמנם, קשה ובדיבור חזקה ביד להתנהג צריכים לפעמים
 והשאיפה הרצון מגודל נובע זה לכ אדרבה כי, בלב הרחקה איזה ו"ח שיש

 .חולשותיו על להתחזק שיוכל מצבו כפי התלמיד של בעזרתו להיות
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לקראת חג הפסח הבעל''ט הגליון הבא יו''ל אי''ה  

(845) 6062-659 -יו''ל ע''י מערכת אוצר יונה   
  

מעיל צו-שיקט א אי צו באקומען דעם גליון וועכנטליך  

YIDEL425@gmail.com 

 

 
 סיפורים ממרן זצ"ל

 עובדות ומאמרים מהצדיקים אשר
יומא דהילולא שלהם חל בחודש ניסן   

 

 

 בס"ד
 

האנדלט אייך איין די 
 שענסטע מתנה 

 לכבוד יו"ט פסח הבעל"ט
  

 ספר "דברי יונה"
ממרן הגה"צ זצ"ל חלק שני –חלק ראשון   

 
 
 
 

שיג אצל המערכתלה  
 א פרייליכן כשר'ן יו"ט
 מערכת אוצר יונה

 וועד להוצאת ספרי מרן הגה"צ זצ"ל

 

 

mailto:YIDEL425@gmail.com

