
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"(  ד')שנה קפ"ד גליון   
 

 

 א

 תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים כמעשה ארץ
 שמה אתכם מביא 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 חתהמנ דהנה 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 רהאסו דבר 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
 .שפתיו 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' להבכו נזירות 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 ורלמס יוכל 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"וא 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 שהקדישכ רק שייך 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
 נזירותב לא אבל 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 איו בא הוא 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 ימדרכ באחד 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 יםרוא אנופ "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 הדבז בטומאה כן לא אמנם אותו מסייעין

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

 

 

 
 

 



 

 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 דבריםה 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 רץא 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 כנען, 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 יודע 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
יתחילו לבדוק מה שהוא למד, והוא יתחיל להגיד וללמוד כמו בעולם הזה, 

הרי במח של האדם נרשם הכל, כל פרט ופרט, והוא מביא על זה מדרש ו
ילקוט שישאלו לו מה למדת, והוא יתחיל לומר, ובאמצע הלימוד ישמעו 
ממנו דברי הבלים וצחוקים, וישאלו אותו למה הפסקת באמצע הלימוד 
בדברי הבל כאלו, עוד לא ישאלו אותו על מה שלא למד, אלא על מה שאכן 

זה היה נראה כן, הרי לימודו היה חתיכת ליצנות ודברי איסור, למד, מדוע 
זלים במצוות וביזוי הורים ומורים וכדומה, אני מתבונן תמיד ורואה, איך מזל

 חשובות מ"ע דאורייתא.
 

יש מצוה מה"ת )ויקרא יט לב( מפני שיבה תקום והדרת פני זקן,  לדוגמא 
אינו מן המצוות התלוייות והוא מצות עשה שאינו תלוי בזמן, ולא במקום, 

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 עליהם כלל כמה 

ה, ויראו לו את כל זה, יראו לו מבוייש יהיה האדם כשיגיע לבית דין של מעל
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, והבושה הזו היא נצחית, 

בעולם הזה, שאנו רגילים לזה שיש  הבזיון הוא בזיון נצחי, וזה אינו כמו
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"גוזה 
 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 שההתחלה 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, כוס 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,  

 
 פןבאו 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 ענוב
 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 שיוסיף
 עוד צריך מה לדעת נפשו עם חשבונו תמיד לו שיהיה בקדושה, חזותהתא

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

 ואחד אחד וכל התורה, את העושים מועטים ישנם בתקופתינו ובאמת
 ז"עדו. 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

 גדול 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 ןהחשבו  
 

 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 בנינו 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 בעצמו ולעמוד עסק בזה לעשות

 בכל ולהתעלות רגליו, על בעצמו לעמוד לשיוכ 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 ושמעתי יועץ, פלא בספר לעצמו לומד
[ מיך מען מיינט דאס אלי ]אוי וניםמכו 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

לבית  שהלך שבעת מעשיו וכידוע על הנפש בחשבון חי והיה ובתמימות
 עולמו
 

 

 

ידוע בשם החידושי הרי"ם זצ"ל שאמר עמשאמרז"ל ]אבות א ה[  והנה
כשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים דהענין הוא כי אף 
שבאו להתדיין בדיני התורה כמנהג ישראל כשרים ואינם הולכים ח"ו 
 לערכאות, אבל בעצם הסכסוך מתעורר מידת הנצחון ועי"ז אינם יראים
לשקר ח"ו ולכן יהיו בעינך כרשעים. אמנם משקבלו הדין נתבטלה הפניה 
והנגיעה וכל אחד מהם רואה האמת כפי מה שהוא אז יהיו בעיניך כצדיקים 

. )דברי יונה ח"א דף ס"ז(                                                                         עכתוד"ק  
 

 

 
 ממרן הגה"צ זצ"ל

 
 

שנה ה' ~מ –~ פרק א   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רבותי, גם אנו בוכים על השופר הזה, אני מבכים את האבידה הגדולה .... 
שסבלנו, רבי יונה היה המרביץ תורה הגדול, אפשר לומר שהיה כמו ראשי 
הישיבה הגדולים ביותר, היה לו כח ההסבר באופן נפלא, היה לו כח הרבצת 

ת מיעוט כוחו התורה, על זה אמר ר' יוחנן, אי משום תורה דלא אפשת, מחמ
לא מסר שיעור כל יום, הרי אמרו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין 
לבו לשמים, ומי עוד כר' יונה אפשר לומר עליו שכיוון לבו לשמים, כל 
הכוונה שלו היתה אך ורק לשם שמים לעשות רצון הקב"ה, אי משום מזוני, 

ות מן הישיבה, וגם לא הרי ר' יונה לא היה לו מזוני, הוא לא היה לוקח שכיר
מהבית המדרש שהיה משמש בו כרב, אף פעם לא לקח ממון, ואף פעם לא 
היה לו ממון, תמיד היה שרוי בחובות ותמיד היה לוה, ובכל זאת היה עושה 
צדקה ומעשי חסד גדולים, אי משום מזוני, לאו כל אדם זוכה לשתי 

השאיר אחריו שולחנות, אי משום בני, אפשר שבוכים עליו משום שלא 
בנים, אין לנו לבכות על זה, קודם כל שהרי הוא גידל שלשה בנים במסירות 
נפש והביאם לתורה ויראת שמים, וטיפל בהם במסירות נפש נפלאה והם 
נחשבים כבניו, אבל בנוסף לזה הרי עשה נפשות רבות, בבחינת את הנפש 

קירב  אשר עשו בחרן, כמה תלמידים העמיד, וכמה אנשים מבחוץ הוא
הם בניו, לכן גם על זה אין לבכות, לתורה ויראת שמים ואמונה, הרי כל זה 

אלא על מה אנו בוכים, על האי שופרא דבלי בארעא, השופר שהיה מוכיח 
אותנו, רבותי מי יגיד לנו דרשות כאלה כאן בבית המדרש כמו שהוא היה 

ש לבכות, ובכו אומר, מוסר אמיתי מעומק לב, על זה ודאי קא בכינא, על זה י
.                             תרוייהו, כולנו צריכים לבכות, על האי שופרא דבלי בארעא  

 

, אינני יודע אם רבי יונה היה העניו הגדול ביותר בדור, או הירא חטא רבותי
הגדול ביותר בדור, את זה אין אנו יודעים רק הרבוש"ע יודע, אבל אנו יודעים 

ה היתה פשוט הפלא ופלא, אין שמים לב על זה בחיים, שהענוה של רבי יונ
בחיים היינו חושבים שזה פשוט שר' יונה בא ועומד למטה, אבל באמת זה 
לא יאומן איך שהוא עמד בין בעלי בתים, לא רצה לעצמו כלום, תמיד היה 
אומר מה אני בכלל, אני בסך הכל שמש שעושה עבודה, לא החזיק מעצמו 

יה בעיני עצמו, הענוה שלו היתה הפלא ופלא. גם היראת כלום, כל כך שפל ה
חטא שלו היתה באופן נורא ומבהיל הרעיון, כששמעו אותו אומר דרשה, 
הרגישו כל השומעים שבוער בו יראת שמים ויראת חטא, אבל רבותי, עלינו 
לדעת שהגדול הזה ר' יונה, לא נעשה גדול כאשר כבר הרביץ תורה, אנשים 

ילים אז, רק בימי הנעורים, עוד בימי נעוריו כשהיה עובד על גדולים אין מתח
עצמו בראשית הדרך, אז כבר התחיל להיות גדול, לא נעשים גדול בבת 

.                                                                                                                          אחת  
 

וני לספר לכם סיפור נפלא ששמעתי מאחיו רבי אשר, שסיפר כי זה רצ בענין
רבינו היה בלובלין במשך שנה וחצי, וכאשר חלה ברגליו חזר לנייטרא, 
כשלמד בלובלין היה בן שמונה עשרה שנה, באותו זמן היתה העניות בפולין 
גדולה מאד, ואנשים היו באים ללובלין לקבץ מעות לצדקה, וכל פעם שבא 

ה, הלך ר' יונה עמו, ועזר לו ללכת ולקבץ את מלא סכום הנדרש, היה יהודי כז
פעם שבא יהודי לקבץ מעות, ור' יונה לא היה יכול לקבץ את מלא הסכום 
שהיה צריך בשבילו, אבל לבו הרך ריחם מאד על היהודי הזה, מה עשה, היה 
 לו זוג של תפילין מפשעמישל שזה היה אז שם דבר, אנשים מאד רצו לרכוש
לעצמם זוג תפילין כזה, הסופר היה בעל מקובל גדול, והוא היה לו תפילין 
כאלו, ומספר ר' אשר, שהלך ומכר את זוג התפילין, ובממון שקיבל הלך 
לחנות וקנה לעצמו תפילין פשוטים, ונשארו לו כמה מאות זלוטים ומסרם 

                                                           .                                             ליהודי העני הזה
 

, הנמצא כזה איש בימינו אלה, יהודי שהיה לו זכיה כזו, הרי כל אחד רבותי
אחר היה מתגאה שיש לו התפילין החשובים האלו, והוא לקח את התפילין 

ה ומכרם כדי שיהיה ליהודי מעות, וכי אנו יכולים לדמות בעצמינו איזה מד
 עצומה של רחמנות היתה בו, הרי אני הייתי מאד בידידות עמו, ודיברנו
  עעעע
 
 

הרבה ועל הרבה דברים, ולמרות שהיה מסתיר את עצמו מכל אחד, וגם 

הרבה ועל הרבה דברים, ולמרות שהיה מסתיר את עצמו מכל אחד, וגם 
ממני העלים את עצמו, אבל מכל מקום ראיתי הרבה, נתינת הצדקה שלו 

תי היתה באופן הפלא ופלא, היה נותן לצדקה סכומים כאלה שלא יכל
לדמות ולהבין, שלמרות שלא היה לו כלום נתן הכל, כל אחד קיבל ממנו, 

.                                   היכן אנו מוצאים היום ירא שמים בעל מדות טובות כזה  
 

בגמ' )כתובות קד.( שיום אחד אחרי הסתלקותו של רבי אמרו  מצינו
מי שיספר שרבי נסתלק חכמים, כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ידקר בחרב, 

מן העולם ידקרו אותו בחרב, והוא פלא מה הכוונה בזה, הרי כולם ראו שרבי 
נסתלק, וכמו שהגמ' מספרת שיצתה בת קול ואמרה שכל מי שהיה שם 
מזומן לחיי העולם הבא, והיה יהודי אחד שלא היה בשעת הלויה, וקפץ מן 

י העולם הבא, על כל הגג מחמת הצער, ויצתה בת קול שגם הוא מזומן לחי
פנים מי לא היה שם ומי לא ידע מזה, כל אחד ראה שנפטר, והספידוהו 
וקוננו עליו, ומה היה הסוד הגדול שהוא נסתלק מן העולם, עד שאמרו שכל 
מי שמגלה אותו ידקר בחרב, ונראה הכוונה בזה, שהרי ידוע שרבי חיבר את 

ה, הוא חיבר את התורה שבעל פה, שעד אז לא היה שום תורה בעל פ
המשנה, והרי כל הגמ' בנויה על המשנה, נמצא שכל מה שיש תורה שבעל 
פה בעולם הוא על ידי רבי, נמצא שרבי בעצם עוד חי איתנו, וכל מי שאומר 

.                                                          מת רבי ושהוא כבר איננו כאן, ידקר בחרב  
 

, מי שאומר שר' יונה איננו, הוא טועה, ר' יונה לא נסתלק מאתנו, הוא רבותי
עדיין כאן, נשארו ממנו קלטות שאפשר לשמוע הדרשות שלו, נשארה לנו 
הדרך הסלולה שהוא מסר לנו, אם נקבל את דבריו, נתחזק בענינים שהוא 
היה מעורר עליהם תמיד, הרי שלא נסתלק מאתנו, ומה היה מעורר אותנו 

ד, הוא לא היה סובל את פגעי הזמן, שאנשים נכנסים לתהום של תאוות, תמי
לתהום של מותרות, ונשכח ממנו מה תפקידו בעולם, זה היה כל המהות של 
היהודי הזה, אם נקבל את הדברים שלו ונקיים את מה שדרש מאתנו, אזי כל 

מקבל  מי שיאמר שהוא אינו נמצא כאן, מגיע לו עונש, כי זה סימן שהוא אינו
.                                                                                                              את הדברים  

 

נאמר ומה נדבר, אוי לה לספינה שאבדה קברניטה, אנו חיים בדור מר  מה
ואומלל כזה שאינו זרוע בתורה ויראת שמים, לא קיבלו כאן במדינה הזו 
מסורת קדושה, לא ניקו את המדינה הזו אשר לא טהורה הוא, ויש סכנה 
גדולה להיות כאן, רק שרבי מיכאל בער זצ"ל ורבי יונה זצ"ל ושאר הצדיקים, 
שמרו על העיר כמו קברניט של ספינה, אבל אוי לו לדור שאבד קברניטו, 

, כל שצריך להוציא את הספינה מרוח זעפה ממקום סכנה, ועל זה אנו דווים
זמן שהיה לנו את ר' יונה, ג"כ היה קשה מאד לעמוד בנסיונות, אבל עוד היה 
אפשר להתחזק, ועכשיו שהוא נאבד מאתנו, מה נעשה, אין לנו מי שיגיד 
תוכחה, ממי נשמע דיבורים טהורים מעומק לב, ממי נקבל את דבר ה', ועל 

                                         .            כן אנו בוכים מרה אוי לו לדור שאבד קברניטו
 

בגמ' )כתובות קג:( שרב חייא אמר אני ראיתי את קברו של רבי,  מצינו
והורדתי עליו דמעות, משמע שזה היה כבר אחרי ימי האבל, ובכל זאת 
כאשר היה בא לקברו של רבי היה מוריד דמעות, ושואל המהרש"א שם, 

ן )מועד קטן כז:( ששלשה ימים לבכי לכאורה איך עשה כן, הרי קיימא ל
שבעה להספד, ואם כן איך היה מותר לבכות ולהספיד אחרי שבעה ימים 
בקברו של רבי, בכל פעם שהיה מגיע לקברו של רבי אחרי שנה ושנתיים, 
אלא התירוץ הוא, שר' חייא בכה בקברו של רבי, ר' חייא היה תלמידו של 

א שנה רב חייא מנין, כשתלמיד מבכה את רבי, וכדמצינו בגמ' )ביצה ו:( רבי ל
האבידה של רבו שהדריך אותו לתורה ויראת שמים, רבו שממנו שאב חיות 

.                רוחנית, על אדם כזה צריך לבכות תמיד, לבכי הזה אין שיעור וערך  
 

, קשה עלי הדיבור, יש לנו הזכיה שמקום מנוחתו נקבע במקום קדוש רבותי
ך כל ימי חייו נהנו ממנו, במקום הזה שממש מסר את הזה, מקום שבמש

נפשו, אני יודע שהרי הלך ממש במסירות נפש לבית המדרש, בזמנים 
הקשים ביותר בחייו, ועל זה יש לנו לבכות מאין הפוגות חבל על דאבדין ולא 
משתכחין, יש לפרש ולא משתכחין מלשון שכחה, הוא לא נשכח מאתנו, 

ת ואלפים שהיתה להם שייכות אליו, חבל על הוא לא נשכח מאותם מאו
דאבדין ולא משתכחין, ידוע על כמה וכמה צדיקים, שבחיים חיותם הבטיחו 
שכאשר יבואו למעלה לפני כסא הכבוד, לא ישקטו עד אשר תבוא הגאולה 
שלמה, אבל כאשר הגיעו למעלה שכחו מן העולם השפל הזה, מן הדור 

ר' יונה בחיים חיותו לא שכח מאתנו שהשאירו אחריהם, אבל אנו זכינו ש
.           לרגע, אנו לא ניתן שהוא ישכח מאתנו שם, כי אנו לא נשכח ממנו כאן  

 

זו יגן עלינו שנזכה לקיים את הדברים האלה, ואין אומרים בפני המת  וזכות
אלא דבריו של מת, יהי רצון שתהיה לנו הזכות לקיים את דבריו של מת, כל 

ו בחייו, ונזכה כולנו לשמחות ולנחת, ומבקשים מהקב"ה מה שביקש מאתנ
שכבר יקויים הפסוק ובלע המות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים 

.                                                                                                                         בב"א  
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 דברי ללמוד לנכון אמצא ת"בעזהי הזמן בהתחלת פה עומדים כשאנו הנה
 בואנו בתחילת כן ועל, לשונו וזה[ טז מצוה] העצם שבירת במצות נוךהחי

 באותו ושנה שנה ובכל, קדוש וגוי כהנים ממלכת העמים כל סגולת להיות
 בה שעלינו הגדולה ממעלה בנו המראים מעשים לעשות לנו ראוי, הזמן

 הדבר בנפשותינו נקבע עושים שאנחנו והדמיון המעשה ומתוך, שעה באותה
 ת"השי אותנו יצוה ולמה, ולומר דברי על לתפוש בני תחשוב ואל. לעולם

 במחשבתינו הדבר יעלה אחד בזכרון הלא, הנס אותו לזכרון אלה כל לעשות
 הנער ומחשבת, זה על תתפשני מחכמה לא כי דע, זרעינו מפי ישכח ולא

 אלמדך, ושמע אזנך והטה, זאת שמעה בינה אם בני ועתה, כן לדבר ישיאך
 מחשבותיו וכל ולבו פעולותיו כפי נפעל האדם כי דע. ובמצות בתורה להועיל

 גמור רשע ואפילו, רע ואם טוב אם בהם עוסק שהוא מעשיו אחר תמיד
 וישים רוחו יערה אם, היום כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל בלבבו

 מיד, שמים לשם שלא ואפילו, ובמצות בתורה בהתמדה ועסקו השתדלותו
, הרע היצר ימית מעשיו ובכח, לשמה בא לשמה שלא ומתוך, הטוב אל ינטה

 ולבבו גמור צדיק אדם יהיה אם ואפילו, הלבבות נמשכים הפעולות אחרי כי
 כאילו דופי של בדברים תמיד יעסוק אם, ובמצות בתורה חפץ ותמים ישר

 עסקו כל אם באמת, רעה באמנות ומנהו המלך שהכריחו משל דרך תאמר
 רשע להיות לבו מצדקת הזמנים מן לזמן ישוב, אמנות ובאות היום כל תמיד
 .שאמרנו כמו, פעולותיו כפי נפעל האדם שכל ואמת הדבר ידוע כי, גמור

 
 לפיכך ישראל את לזכות ה"הקב רצה:[ כג מכות] ל"ז חכמים אמרו כן ועל

 כל בהן ולהיות מחשבותינו כל בהן להתפיס כדי, ומצות תורה להם הרבה
 נפעלים אנחנו הטובות הפעולות מתוך כי, באחריתינו נול להיטיב עסקינו
 מלאכתך מה ראה גם ראה אתה לכן', וכו עד לחיי וזוכים טובים להיות

 אחרי לומר יצרך יבטיחך ואל, תמשכם לא ואתה תמשוך אחריהם כי, ועסקך
 לפעמים אתענג כי יש הפסד מה אלקים באמונת ותמים שלם לבי היות

, צחות ולדבר הלצים עם להתלוצץ וברחובות בשווקים אנשים בתענוגי
 לבב לי גם הלא, ואשמות חטאות עליהם מביאין שאין הדברים באלו וכיוצא

 השמר בני אל, אחריהם הם ימשכוני ומדוע, ממתניהם עבה קטני, הם כמו
 את ואתה, תרעלתם כוס כך מתוך שתו רבים ברשתם תלכד פן מפניהם

 זכירת בענין המצות ריבוי מעתה עליך יקשה אל זה דעתך ואחר. תציל נפשך
 אל נתפעל בהם עסקינו ברבות כי, בתורתינו גדול עמוד שהם, מצרים נסי

 .כ"ע שאמרנו כמו הדבר
 

 ויש. ד"ביהמ כותלי בין ללמוד שבאו תלמידים של ציבור פה התאספו והנה
 ל"משאז על'[ י-'ב מערכת האוצר בית] ל"זצ ענגיל י"הגר כ"מש בזה להקדים

 ששת ורב' ב בפני אמר נחמן' ר מבטלו הוא כמה בפני איתמר:[ לב טיןגי]
 ד"בי נמי תרי לבי' ב בפני אמר נ"ר קתני ד"בי' ג בפני אמר ש"ר', ג בפני אמר
 ל"י' א, הבנה אופני שני בו יש בתרי חד הביטול דענין הוא דהענין, להו קרי

 להיות יעוטהמ את ומהפך מכריע שהרוב והיפוך הכרעה מטעם ענינו דאין
 מטעם דהוא ל"י' והב, פריש מרובא דפריש דכל סברא מטעם הוא רק, כמוהו

 ל"אפ והנה. כמוהו להיות המועט את מכריע שהמרובה בעצם והיפוך הכרעה
 דיינים' דבג דכיון, ד"בי קרויים כ"ג' דב ל"ס נ"דר זו בסברא פליגי ש"ור נ"דר

' הב גם לכן' הב כמו הדין נחתך הרי' הא עם מחולקים' ב אם ממונות בדיני
 אלא המיעוט מכריע הרוב שאין הראשון לצד רק זהו אמנם, ד"בי קרויים
 אם כ"משא, שנים רק הוא ד"שהבי נמצא ואז, כרובא נקטינן הסברא שמצד
'. ג של אלא שנים של ד"בי כאן אין לעולם כ"א המיעוט מכריע שהרוב נאמר

, כהרוב ל"ס' הג כל כאילו יוהו המיעוט מכריע שהרוב השני כצד ל"ס ש"ור
 .ד"עכ שלשה בפני שיאמר צריך ולכן' ג הוא ד"בי כל ז"לפי כ"וא
 

 לדעת המיעוט דעת של הביטול ענין מבארים ל"זצ מראגאטשאוו והגאון
 רבים דאחרי דמכיון ל"י', א, אופנים' לג ומחלקו, אחר באופן קצת הרוב

 עוד אין כאילו הוי כ"וא, הרוב דעת את לקבל מוכרח שהמיעוט היינו, להטות
 אנו אין אבל, הרוב אל מודה אינו דהמיעוט ל"י' והב. כלל מיעוט כאן

 בזה אופן עוד ויש, הרוב נגד מיעוט שהמה כיון המועט סברת עם מתחשבים
. הרוב כדעת לפסוק אותנו צוה שהתורה אלא, סברא הוא המיעוט סברת דגם

 חבירו דברי לבטל יכול ד"בי דאין'.( ב מגילה) ל"דמכיון דקי בזה מ"והנפק
 אאא

 
 
 בחכמה ממנו גדול כ"אא 

 

 בחכמה גדול ד"בי כ"אח יתקבץ אם כ"א, ובמנין בחכמה ממנו גדול כ"אא
 כאילו והוי, הרוב אל התבטל דהמיעוט הראשונה כסברא נאמר אם הרי, ובמנין

 ,ובמנין בחכמה הגדול ד"הבי שיהיה צריך כ"א, הרוב כשיטת פסקו כולו ד"הבי
 ולסברא, הרוב ממנין רק ולא, הקודם ד"הבי כל ממנין מרובה המנין שיהיה

 כי, הקודם ד"בבי שהיה הרוב ממנין במנין גדול השני ד"הבי שיהיה צריך השני
 המיעוט מנין לצרף יכולים גם הרי השלישי ולסברא. ברוב התבטל לא המיעוט

 את לבטל דוביח, המאוחר ד"הבי של המנין אל להוסיף הקודם ד"הבי של
.                                                                                                                הקדום ד"הבי  

 

 דמר, כתבי היכי מכתב הדין גמר דאחר.[ ל סנהדרין] המחלוקה מיושב ובזה
 פלוני ל"ס ומר, מזכה ופלוני מחייבין ופלוני פלוני ל"ס ומר, חיי פלוני יצא ל"ס

 ל"ס הראשון ד"דמ ל"הנ בסברות כ"ג תלוי וזה. מדבריהן זכאי או חייב יצא
 ולכן, הרוב דעת נקטו כולם וכאילו להרוב בטל דהמיעוט הראשונה כסברא
 דיש ל"ס השני ד"ומ, מזכין עוד כאן אין דשוב חייב יצא פלוני לכתוב יכולים

 ד"ומ, הרוב כסברת אלא המיעוט כסברת נקטו דלא אלא, ומזכין מחייבין
 של מדבריהן רק חייב שהוא והיינו, מדבריהן חייב שיצא דכותבין ל"ס השלישי

 ויצטרף ובמנין בחכמה הגדול ד"בי שיעמוד יתכן עדיין אבל, עכשיו של ד"הבי
          .                                                   זכאי ויצא, עכשיו של המועטין דעת אליהם

 

, בכלליות חדשה התחלה הוא הזמן והתחלת, התלמידים נתאספו הנה ולעניננו
 וחלק הרוב חלק בנפשו יש אחד כל והנה. בחיים חדשה התחלה הוא ולפעמים

 שבכל הרוב צד הרי, פה שנתאספו תלמידים שהציבור אקוה כן ועל, המיעוט
 של באופן או, רובה אל יתבטל שבו המיעוט כ"וא, ת"בעזהי לטובה הוא אחד

 כולו ויהיה המיעוט מכריע שהרוב מוחלט ביטול גם שיהיה, הסברא מצד ביטול
.                                                                                                                            לטובה  

 

 שתכלית, הציבור לכללות חידמהי התלמידים של בההתחייבות גם נוגע וזהו
 על החובה ומוטל, התלמידים לכללות המועיל באופן להיות צריך הישיבה

 אם ביותר מועיל היה לעצמו לו שבנוגע לו שנדמה אף, לזה להשתעבד היחיד
 להציבור היחיד של ההשתעבדות התחייבות זהו אמנם, אחר באופן היה

 אבל, יחיד לכל והמועיל הטוב שיהיה משתדלים שאנו ובודאי. להרוב והמיעוט
 לגבי התחייבות בחשבון שיקחו מוכרח דבר זהו הישיבה סדר שבעצם ברור

 צריך אחד שכל, הישיבה של ההצלחה מעיקרי אחד וזהו, בכלליות הציבור
.                            ס"וכט בהצלחה הכל שיהיה יעזור ת"והשי. בחשבון זאת ליקח  
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