
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ו'(  )שנה ד גליון ר"א  
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 הזכר ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור כל בפרשת השבוע
  וגו'. בבכור תעבוד לא וגו' אלקיך 'לה תקדיש

 

 ענגיל י"הגר מדברי הבכורה בקדושת נפלא ענין שמעתא קצת בזה ואקדים
 מנין רואמ רבי משום דתניא[ שם] ל"במשאז.[ יג נדרים ס"הש גליוני] ל"זצ

 וכתב וכו', תקדיש הזכר שנאמר להקדישו שמצוה ביתו בתוך בכור לנולד
 מרצונו מסכים אדם שיהיהה המצוה ענין מ"מ מאליו שקדוש י"דאעפ דהכוונה

 עבדים הלכות] ם"ברמב דוגמא לו ויש. התורה שהקדישתו ההקדש אל הטוב
 הוא הרי לו אמר שלא י"ואעפ יציאתוף בשעת צא לו לומר מצוה[ ב"הי ב"פ

 וכו'. בחינם יוצא
 

 יהודה ורבי אוסר יעקב רבי כבכור עלי הרי:[ יב] בנדרים סוגיין מיישב ובזה
 הנדור בדבר שידור עד ידור כי קרא אמר דשרי, דמאן טעמא מאי וכו' מתיר

 הוא, בנדר מתפיסו נמי בכור דאסר ומאן וכו' הוא האסור דדבר בכור לאפוקי
 ומאן וכו' להקדישו שמצוה ביתו בתוך בכור לנולד מנין אמרו רבי משום דתניא
 דהזכר דקרא דהכוונה ומבאר. ש"עיי קדוש לא מי ליה מקדיש לא כי דשרי,

 כ"דאל בכורה, קדושת להקדיש באמת לאדם כח תורה דנתנה מורה תקדיש
 דהקדש כ"וע" הקדש זה הרי" תיבות בעלמא אומר רק מקדיש זה אין הרי

 הקדש, לכל כאשר שהקדישו האדם מן הקדושה בבכור ויש באמת, חל האדם
 אז מקדישו, האדם אין אם רק הוא מאיליו, הבכור מקדשת שהתורה ומה

 האדם אם אבל מאיליה, הקדושה אז וחלה קדושה לו נותנת מעצמה התורה
 נ"וה. בו שיש הוא האדם וקדושת באמת, כלל מקדשתו התורה אין אז מקדישו

 מקדיש, לא מי ליה מקדיש לא כי דשרי אןומ דאמר, הגמרא לשון כאן מוכח
 בו הקדושה ואין מעצמו, באמת מקדיש לא ליה דמקדיש דהשתא ומשמע

 יעקב דר' טעמא מובן ובזה וכו' בו שיש הוא האדם קדושת ואך מאליה חלה
 שיאמר שמצוה בכל דמה לכאורה, כלל מובן דאינו הנדור, דבר ליה דחשיב

 רק מדיבורו אינה הרי הבכור קדושת סוף סוף מ"מ" הקדש זה הרי" בפיו
 ממנו, ולא מעצמו שאיסורו במה הוא שאוסר מה להתפיס יוכל ואיך מעצמו,

 יש הרי מקדישו אם הבכור דגם ניחא ל"הנ ולפי האסור, דבר שאר ככל זה והרי
 .ש"עיי וכו' הנדור דבר הוי ושפיר הקדש ככל באמת האדם מן הקדושה בו

 

 קוצץ הפועל דאם דכתבו[ קוצץ ה"ד: פט מ"ב] התוס' מדברי מביא שם ולהלן
 ליחשב הקציצה אהני לא ת"מה לאכול כ"ג לו יש הקציצה שלולי מה לאכול

 שם דגם דכאן, בפלוגתא תלוי דזה לומר מקום ויש. ש"עיי במעשר לחייב מקח
 לחקור יש בעצמו שקצץ עכשיו אלא ת,"מה בזה זוכה היה קוצץ היה לא אם
 או במעשר, חייב כ"וא מעצמו קצץ ס"דסוכ כיון מקח של חשיבות לזה יש אם

 י"ע מזה אוכל היה המקח בלי דגם כיון מקח חשיבות לזה דאין אמרינן
 .ק"ודו בזה אותו זיכה שהתורה

 

 את לזכות ה"הקב רצה:[ כג מכות] ל"שאמרז במה הכוונה ל"אפ ל"וז ובדברי
 ענינים, מהכ בזה שיש רואין דאנו ומצות, תורה להם הרבה לפיכך ישראל

 בזה שיקיים ישראל את לזכות ת"השי שרצה אלא מעצמו גם נעשה שהדבר
 הזכות ת"השי לו שנתו וגו' תקדיש הזכר וגו' יולד אשר הבכור כל ש"וז. מצוה
 לא אמר ולכן. מאיליו קדוש כבר הוא שבאמת אף הזכר, להקדיש יכול שהוא

 מקדיש שאתה כיוןמ דעתך על יעלה שלא וגו' תגוז ולא וגו' בבכור תעבוד
 באמת כי הדברים כן לא אותו, ולגוז בו לעבוד ותוכל בך, תלוי הדבר כ"א אותו,

 

 ענינים, כמה בזה שיש רואין דאנו ומצות, תורה להם הרבה לפיכך ישראל את
 בזה שיקיים ישראל את לזכות ת"השי שרצה אלא מעצמו גם נעשה שהדבר

 הזכות ת"השי לו שנתו וגו' תקדיש הזכר וגו' יולד אשר הבכור כל ש"וז. מצוה
 לא אמר ולכן. מאיליו קדוש כבר הוא שבאמת אף הזכר, להקדיש יכול שהוא

 מקדיש שאתה מכיון דעתך על יעלה שלא וגו' תגוז ולא וגו' בבכור תעבוד
 באמת כי הדברים כן לא אותו, ולגוז בו לעבוד ותוכל בך, תלוי הדבר כ"א אותו,

 צדקו למען חפץ שה' אלא האדם הקדש בלי גם הבכורה קדושת זה על יש
 .ויאדיר תורה יגדיל

 
אבל  ,קראת חודש אלול שכבר קדשוהו שמיםאנו עומדים עכשיו ל והנה

בשמים עומדים ומחכים שאנו ג"כ נקדש את החודש במעשים טובים. וכבר 
ח וחיפש בער"הזכרתי העובדא מהחפץ חיים זצ"ל שהגיע פעם לעיר ווארשא 

וכאשר שאל באיזה ביהמ"ד על זה אמרו לו שאינם  ,מנין לומר יוכ"פ קטן
לומר. ואמר להם  כי המה חסידים מרבי מסויים והוא אינו נוהג ,לומרנוהגים 

כי פעם בעמדו בתחינת הרכבת לנוסע מראדין לווילנא פגש , החפץ חיים זצ"ל
חנות חר שנסעו איזה תאמנם א, שאמר לו שהוא ג"כ נוסע לווילנא ביהודי אחד

אמר לו שאין לו די , וכאשר שאל אותו על הדבר, התכונן היהודי לירד מהרכבת
וכאן הוא , ולא קנה רק לאיזה תחנות ,לקנות כרטיס ישר מראדין לווילנא מעות

 ,זה בענין הדבר וככה הולך לקבץ עוד מעות כדי שיוכל לקנות כרטיס נוסף
 להשני אחד פ"מיוכ רוחניים כוחות די ול ויש ,גדול צדיק הוא שלכם שהרבי

 ר"ח.ע בכל קטן פ"ליוכ וזקוקים מעש דלי אנו אבל
 
שנוהגים בכל מקום לומר עכשיו שאנו עומדים סמוך לער"ח אלול  ועכ"פ 

ע מרת נפשו מה ולב יוד ,צריכים להתעורר ולהתבונן בהמעשים ,יוכ"פ קטן
שמים יש חשבון על אבל ב, ואף שכבר עברו כמה שנים,שחטא במשך שנותיו

ים שאנו חיים בתקופה נוראה כזו שמשוקע הכל ולא נשכח שם כלום. ובפרט
רבן שחלק מהגלות יבואו וכאשר נגזר משמים לאחר החו ,כ"כ בגשמיות

בכל מקום שגלו ישראל התוה"ק הרי אף שידע היצה"ר היטב ש, לאמעריקע
ה שלמדו היה זאת אותו התוראמנם הוא כבר הצטייד היטב שלא י ,עמהם

אלא שיהיה תורה מעורבת בגשמיות וברצוניות של גשמיות עד  ,מלפנים
שיהיה קדושת התורה בטל בזה ח"ו. ולכן בעוה"ר כל דבר שבקדושה כהיום 

 הוא ערבוב רע בטוב בבחינת בין השמשות. 
 

אף אנשים  שבכל הדורות התעוררו ,עכשיו שכשמגיע חודש אלול ולכן
זה צריך להשאר בשלימות גם במדינה  הרי, פשוטים לתיקון המעשים

חמד  המשובשת בגסות כמדינה זו וצריכים להתעורר לתוי"ש. ובחורי
שאם היו נותנים אפשריות , ני עמודי דגירסא צריכים להתבונןהנמצאים בי

ה ילכו לכולל לחודש או שני והמ ,שים הטרודים על המחיה ועל הכלכלהלאנ
 הלא ,תם למשך הזמן הלזולפרנס את משפח ואחרים ישתדלו ,חדשים
 תתבוננו

 
 
תתבוננו באיזה התמדה היו האנשים הללו לומדים בין כותלי ביהמ"ד. ואכן  

שזכה להתנתק מכל  ,י אחד שהוא כבר באמצע ימי העמידהלאחרונה סיפר ל

 

 

 
 

 



 

התמדה היו האנשים הללו לומדים בין כותלי ביהמ"ד. ואכן תתבוננו באיזה 
שזכה להתנתק מכל  ,י אחד שהוא כבר באמצע ימי העמידהלאחרונה סיפר ל

בשמחה שהוא משיב  וסיפר לי ,נס שוב לכולל ויושב ולומד בהתמדהעסקיו ונכ
ועי"ז כבר זכה לעבור על מקצוע שלם ויודע אותו היטב  ,על בחינות בכתב

וא זוכה שה בחלקו ושמח שש להיות בישיבה בחור צריך מאד מה ומעתה
 להגות בתורה בישיבה בלי שום טירדא.

 
ולא יעלה על דעתו שבשמים , ים להתבונן בכל המעשים והמחשבותצריכ וכן

אשר  ,י של הבל שהוא מצטדק עכשיו לנפשוממעל יוכל להצטדק באותן טצדק
בשמים עוד יוכיחו לו שבענין ואדרבא , בעצמו יודע שהכל הבל ורעות רוח הוא

 אלא היה משתדל ,א התטפש עצמו בטענות של הבלשהיה לו איזה חפץ ל
ורק בענינים רוחניים הזניח לנפשו באופן , בחריפות שכלו להגיע למטרת חפצו

ונזכה להתכונן , התעוררו נא בחשבון האדם עם נפשועורו נא  מבהיל. ולכן
 לימים הקדושים כהוגן ולכט"ס.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם 
  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, 

בציבור יש להביא מסוגית הגמ' במס' ברכות )דף מז:( ובענין גודל מעלת תפלה 
שמותר אפילו לעבור אעשה בשבילה, וכך איתא שם, אמר רבי יהושע בן לוי 
תשעה ועבד מצטרפין, מיתבי מעשה בר' אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא 
עשרה, ושיחרר עבדו והשלימו לעשרה, ופריך שחרר אין לא שחרר לא, וקשיא 

ני תרי אצטריכו שחרר חד ונפיק בחד, ופריך הש"ס והיכא עביד לריב"ל, ומש
הכי והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר )ויקרא כה מו( 
לעולם בהם תעבודו, ומשני לדבר מצוה שאני, ופריך מצוה הבאה בעבירה הוא, 

 ומשני מצוה דרבים שאני. 
 

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

' זכור שהוא מן התורה, מסתבר לי דמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרות פ
 דמשמע דבכל ענין מיירי, עכ"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 

יכי דחינן עשה שבתורה משום האי מצוה, ויש מתרצים )רמב"ן שם( גמור הוא ה
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. 
 

רונים בכמה קושיות, המגן אברהם )או"ח זו נתקשו הראשונים והאח 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, 

"ה קשה על ר' אליעזר מלעולם בהם הלא זה אין לו שייכות לריב"ל, דבלא
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
ב"ל דתשעה ועבד מצטרפין, ופריך מר"א אליהו )סי' ז'( דהגמ' בברכות קאי לרי

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 
 

 
 

 
 

 

 

דרבים שאני, אבל במס' גיטין קאי למסקנת הגמ' דקיי"ל )או"ח סי' קצ"ט ס"ו( 
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.
 

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

על כרחך שרוצה בטובת העבד, אם כן קעבר בלא  בזה מקיים מצות עשה, אלא
תחנם, וע"כ הוי השחרור מצהב"ב, ומשני מצוה דרבים שאני, פי' כי מצוה 
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 

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

אלך לתרץ סתירות הסוגיות בהקדם מה שכתב הפנים יפות )פ' בהר(  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 

שה דונקדשתי עדיף וכדברי הרא"ש הנ"ל, והטעם עביד הכי משום דהמ"ל דע
דהו"א דעדיף משום דאמרינן )ברכות ו:( כיון שבא הקב"ה ולא מצא בה עשרה 
מיד הוא כועס שנאמר )ישעיה נ ב( מדוע באתי ואין איש. נראה הא דכתיב ואין 
איש היינו היכא דהוי תשעה בבית הכנסת דאמרינן בברכות )שם( בעשרה 

אתיא, דהיינו כשיש תשעה בבהכ"נ השכינה בא לבהכ"נ, דמקדמי שכינתא ו
וכשהעשירי משתהה לבוא מיד הוא כועס, והיינו דכתיב 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 

ו', ולפי"ז י"ל דכיון דעשה דקדושה דעשרה עדיפי משום משלים לעשרה וכ
כבוד השכינה, תדע דבכל עשה אמרינן )מנחות מא.( גבי מלאכא 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 

כלל דלא היה רק שמונה מישראל, ושפיר מקשה היכי עביד הכי  השכינה בא
 מהאי עשה, עכ"ד. דמאי אולמא דהאי עשה 

 

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 

מר דעשה דונקדשתי עדיף, וא"כ קשה עידן ריתחא וכעס, ולכן אין סיבה לו
היכי עביד ר"א הכי לשחרר עבדו לצרפו למנין וכנ"ל, אבל במס' גיטין קאי 

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 

ש אם לא יצרפו עוד אחד, וא"ש דמצוה שאני חשש כעס מדוע באתי ואין אי
לשחרר עבד משום כבוד השכינה, ובזה עשה דונקדשתי עדיף, וכבר שייך 

 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 

יה הקב"ה כועס יותר ממצוה אחרת, ואפילו מצוה שבעצם היא מצוה שעל
דרבנן, שהרי תפלה היא דרבנן, יכולה אולי לדחות מ"ע דאורייתא של לעולם 
בהם תעבודו, כי מצוה זו היא חמורה יותר ועליה הקב"ה כועס, וכמו כן הוא 

מור לענינים הנוגעים לרבים בישיבה, שהוא מצוה דרבים שאני, כנ"ל שהוא ח
יותר מדברים אחרים, ויש להקפיד עליהם ולדקדק בהם, כי הוא אחריות של 

  .                                                                                                                            רבים
 

חייו, כל זמן היה צריך כל יהודי לשבת בבית ה' וללמוד תורה כל ימי  בעצם
שיכולת בידו לשבת וללמוד היה צריך לעשות כן, הוא מצוה של תלמוד תורה, 
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 

ברכים, המסגרת החיצונית וללמוד, הענין של ישיבה לבחורים וכולל לא
שנתגלגל כן בימים האלה, אבל כל הענין של הסדר הזה הוא טעות, כבר 
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 

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

של היצה"ר המושך את האדם לתאוות גשמיות הוא בעצם כולו דמיון,  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, 
שהוא צריך עכשיו את החלב הזה, ואחרת לא יהיה  האם יכולים להבין את זה,

לו טוב, וכי זה כל כך שונה מבשר, אם יכניסו בו איזה זריקה לדם זה ישנה את 
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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ה אצלו כאילו הוא נסיון גדול ונורא, והאדם אל האדם באופן מוחכם, שזה ירא
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 

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

 

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

אדם העומד מבחוץ ומסתכל אינו מבין בכלל איך אדם חכם כל כך נעשה 
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 

.           נסיון חושב שזה מובןמבחוץ באמת אינו מבינו, רק אותו האדם בשעת ה  
 

הנמצא בישיבה יש לו אוכל ושינה, כל ההצטרכות הגופניות שהוא  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, 

י שיקנה לעצמו איזה מאכל שלגמרי שיצא לרחוב למקום שיש בו נסיונות, כד
מיותר לו, וכי חושב שלית דין ולית דיין, אין מי שיפריע מלצאת ולספק את 
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 

מש רחמנות, כשישתמש קצת עם שכל היהודי מעשה יצר, הבחור הזה הוא מ
יראה כמה זה נכון, וכי יש עוד איזה בריאה שיכול לעשות כל מה שרוצה בלי 
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 

אין מתנות בחנם, אפילו הגנב שנדמה לו שהוא לוקח  לתת ואז אפשר לקבל,
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 

.                                    בר למען זה, הוא אינו מקבל בלי לתת כלוםמקריב שום ד  
 

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, 

אמיתית מזה, אין דבר כזה מאכל יורשים אינו דבר הרגיל, אין לאדם תועלת 
לתת את  בעולם, לקבל מבלי לתת, אין את זה באומה"ע, ולהבדיל אין את זה

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 

כבר קשה לאדם לשנות את החיים שלו, ועוד לא הגעתם לגיל הבגרות, שבהם 
דרך החיים, עכשיו אתם ממש בזמן ובמצב כזה, שאתם יכולים לבחור איך יהיו 
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 

.                                                  םבדרך הישר, הוא נעשה אדם מוכשר ומוכן לחיי  
 

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 

ם, יהיה לך קשה בשנות הבחרות בישיבה, וזה ימשך אחר כך, אתה יכול עניני
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 

יגיד לו ימים ושנים שבהם לא עשה כן, ולא ניצל את הזמן כראוי, והיצר הרע 
שכבר מאוחר מדי, כבר הפסדת חלק מן החיים שלך, אבל כל התירוצים האלו 
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 

כן כשיצטרך לתת דין יכול לתרץ לעצמו תירוצים, אבל להקב"ה לא יוכל לומר 
.                                       וחשבון, אז יפתחו העינים ויראה איך שהוא עבד להיצר  

 

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 

לעולם רות, ולא תהיה מאושר בחיים, אתה נכנס הרבה דאגות וטרדות אח
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 

וץ מסויים, נכשלת כבר באיזה ענינים, או שכבר אינך כבר שקעת כבר קצת בב
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  
 

שחושב כך אני חייב לומר לו, זו שגיאה גדולה נוספת, הרי כל יהודי באשר  למי
הוא שם, אפילו אם הוא כבר בן שבעים שנה, וכל שנותיו כבר עברו כן, מכל 

יהיה  מקום אין לייאש את עצמו מיהדות, אלא צריך שבאלה השנים שנשארו לו
טוב, והקב"ה אינו בא בטרוניא עם בריותיו, וכמה שיוכל לתקן יתקן ויקבלו אותו 
בשמים, אבל הרי כאן אין המדובר ביהודי בן שבעים, מדובר בבחור צעיר שהוא 
עוד יכול לגדול ולהגיע מאד רחוק, אמנם אין להתכחש בכך שמי שהתחיל עוד 

כולכם עוד אנשים צעירים, ומה יותר מוקדם, הולך לו עוד יותר קל, אבל הרי 
שכבר הפסיד הפסיד, אבל יש עוד ים שאפשר להרויח, אבל היאוש הזה הוא 

.                                                                                                           מעשה יצר בעליל  
 

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

תו וזה יזיק לו, אבל אני מדבר עכשיו על היכן השכל היהודי, היכן להוריו ולמשפח
הפחד מהקב"ה, הרי אתם בחורים מאמינים איך אפשר להיות דבר כזה שבחור 
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 
הבחור הזה למעלה ושם הרי זוכרים הכל, כי אין שכחה לפני כסא כבודך, ויגידו 
לו את המכשול שהוא גרם לאחרים, שנגרם על ידי התנהגותו שהיתה בלי 

כשיזכירו לו  אחריות, והוא לא יזכור כלל את הנזק שנגרם על ידו לאחרים, אבל
.                                                                                                           לא תהיה לו מענה  

 

מזה הלא כמה חרטות אנשים מתחרטים כשהם מתבגרים על מה שלא  וחוץ
יים, והם התנהגו כדבעי כשהיו בחורים בישיבה, כמה צרות אנשים סובלים בח

חושבים שאם היו מתנהגים קצת יותר טוב כשהיו בחורים, היו יכולים למנוע את 
זה, כמה תפלות צריך בחור ישיבה לבקש ולהתחנן מהקב"ה על חייו, הלא הוא 
אינו יודע ואין לו מושג מה עוד מחכה לו, כמה מיני צער ועגמת נפש יהיו לו עוד 

הזמן שיבקש ויתחנן מהקב"ה שיתן לו במשך ימי חייו, ומתי אם לא עכשיו הוא 
.                                                                                                                      חיים טובים  

 

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

והוא רוצה להמשיך כך, כי זה נראה לו הדרך הנכונה, מזה איני מדבר, אין בחורים 
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 

עצמו שאשאר כבר כמו שאני, ממני כבר לא יצא איזה דבר טוב, כבר אינו חושב ל
יכול להיות ממני כלום, לבחור כזה אני אומר שזה אינו כן, עליו לדעת כי אם הוא 
מתחיל ביגיעה והוא עושה את שלו, אזי שום יגיעה לא ילך לאיבוד, בשמים ידעו 

                                                                          .                         את זה ויזכרו לו את זה
 

שנותי בישיבה כבר ראיתי הרבה דברים שהפתיעו אותי, שלא האמנתי  במשך
שזה ככה, איזה שינויים מן הקצה אל הקצה בחורים עברו, וכמה פעמים כבר היה 

לום, הוא הסתובב שראיתי שהבחור שבילה כמה שנים בישיבה בלי לעשות כ
ריקן כאחד הריקים, וההשגחה העליונה ניהלה ככה, שהבחור הזה היה לו זכיה 
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 

נות בכל עת, כי בודאי יהיה הרבה יותר חשוב להתאמץ כי במילא זה יכול להשת
קל לבחור שכן התאמץ ולמד כל השנים, אבל בכל זאת אני אומר לכם שזה אינו 
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, 

נתבגר קצת, והוא חושב שגזר דינו כבר נכתב ונחתם, ובפרט אצל בחור שכבר 
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   
 

הבברכת כתיבה וחתימה טוב  
 מערכת אוצר יונה

 



 

עליכם החיוב לעזור ולהשפיע לטובה על בחורים אחרים, כל אחד לפי כוחו  גם
יתאמץ, וזה יעשה רושם טוב על האחרים, וזה יהיה תשובת המשקל, אם הוא 

אחר, כי הענין של חבר הוא אחד הדברים השפיע פעם לרעה על בחור 
המשפיעים ביותר על האדם, אם הוא חבר טוב זה משפיע עליו לטובה, ואם 
הוא חבר רע אזי הוא ח"ו להיפוך, איני יודע אם כל הדברים שאמרתי שייכים 
לכל אחד מכם, אבל אני בטוח שכל אחד מכם יכול להוציא מתוך דברי איזה 

רי שייך לכל אחד ואחד, ותראו לקחת את החלק דבר שנוגע אליו, קצת מדב
.                                   הנוגע אליכם ולהתאמץ ולהתחזק, והקב"ה יהא בסעדכם  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 המשך מפרשת פנחס העעל"ט
 

הבינותי מה שהוא עובר על בני אדם, שהם מתעלמים ומקצרים במה "וכאשר 
היינו שאנשים אינם עושים המוטל  שהם חייבים בו מעבודת האל יתברך",

עליהם, והם מתעלמים ומקצרים, מחפשים דרך קצרה, "והדרך שיכולים 
לתקן בה מעוותם וקצורם, היא התשובה ובקשת הכפרה, שמתי התשובה 
שורש שביעי לכלל מחובות הלבבות, וכאשר חפשתי להשיג אמיתת מה שאנו 

וידעתי כי לא יתכן לקיים  חייבים לה' יתברך מן החובות הנגלות והנסתרות,
אותן, עד שנחשב עם נפשותינו בעבורן לקל יתברך, ושנדקדק עליהם", היינו 
שצריכים שלא לרמות את עצמינו, ונדע ונבין בפירוש את מה שאנו חייבים 
לעשות, והרי לא נדע כל זאת עד שלא נעשה חשבון הנפש, "שמתי החשבון 

".                                                   תעם הנפש שורש שמיני לכלל מחובות הלבבו  
 

השיבותי אל מחשבתי בענין האחד האמת, ראיתי כי יחודו בלב "וכאשר 
שלם, לא יתקיים בנפש המאמין, כשלבו שכור ביין אהבת עולם ונוטה אל 
תאוותיו הבהמיות", שאם ירצה לקבל את כל התוצאות שיוצאים מכל מה 

אינו יכול להיות מונח בעולם הזה, שיהיה שכור ביין אהבת שהוא מברר כאן, 
עולם, אי אפשר להשתכר ביין ולהתגשם, ולהיות נוטה אל תאוותיו, היינו 
שיתכופף ויכנע אל התאוות, ובכל זאת לעשות את חובתו בעולמו, "ואם 
ישתדל לפנות את לבבו, ולסלק את מצפונו ממותרי העולם, ולפרוש 

ום בפנימיות שלו, ולנסות לפרוש קצת ממעדני העולם, ממעדניו", שיעשה מק
"יתקיים היחוד השלם בלבו, ויעל אל מעלתו, שמתי הפרישות שורש תשיעי 

".                                                                                            לכלל מחובות הלבבות  
 

ים לבורא יתברך, אשר הוא תכלית כל כך חקרתי על מה שאנו חייב"ואחר 
תאוה וקץ כל תקוה, ממנו התחלה ואליו התכלה", כי ה' הרי הוא המטרה 
והתכלית בכל רצון ושאיפה בעולם, כי הוא היסוד להכל, "ומה שראוי לו ממנו 
מאהבת רצונו ויראת חרונו", היינו לאהוב אותו ולירא ממנו יראת הרוממות, 

הוא שליט על הכל, "אשר המה תכלית הטובה ולהשמר מחרון אפו, שהרי 
והרעה, כמו שאמר הכתוב )תהלים ל ו( כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין 
בכי ולבוקר רנה, שמתי אהבת הקל יתברך שורש עשירי לכלל מחובות 
הלבבות, וכאשר עלו בידי מדרך הסברה, חקרתי עליהם מן הכתוב אצלינו 

במקומות רבים, ואני עתיד לבאר כל דבר  והמקובל בידינו, ומצאתים בהם
".                                                                     מהם בשער המיוחד לו בעזרו יתברך  

 

לספרי זה שם מענין כוונתי בו, והוא ספר תורת חובות הלבבות, "וקראתי 
תינו, ונוחלי חוקי וכוונתי בו להתחכם, ולהעיר הפתאים והמקצרים מאנשי תור

דתנו", רואים שהוא מדבר כאן מבעלי תורה, הוא מדבר מאנשים המחשיבים 
ומאמינים בתורה, רק שבכל זאת הם בגדר פתאים ומקצרים, כי אינם מקיימים 
כראוי את כל חובות הלבבות, "במה שיספיק להם מן הראיות אשר יעיד 

החונף והשקר, מפני השכל בבירורן ואמיתתן, ולא יכחש בהן כי אם אנשי 
שהאמת כבד עליהם, ושהם מבקשים להקל על עצמם", שכל אלו שיפקפקו 
בדברי האמת האלו, וההוכחות השכליות הברורות, אינו מפני שבאמת הם 
מטילים ספק בדברים הברורים כל כך, אלא מפני שהם מחפשים דרך להקל 

ולכים בדרך על עצמם, וקיום הדברים האלו הוא כבד מדי עבורם, לכן הם ה
הקלה, וכיון שהם מרגישים אשמים בכך שעזבו את הדרך האמיתית, לכן הם 
מטילים דופי בדברי האמת האלו, ואומרים שאינו אמת וכדומה, אבל כל זה 
אינו מפני שבאמת הוא כן, אלא מפני שהם מחפשים תירוצים לתרץ את 

                                      .                   עצמם מדוע לא קיבלו את דברי האמת האלו
 רבי מיכאל בער זצ"ל שאל פעם מיהודי אחד של"ע ירד מהדרך הגה"צ
הנכונה, ושאל אותו וכי אינך מפחד מרבונו של עולם, שתצטרך לתת  הנכונה

 לו דין
הגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל שאל פעם מיהודי אחד של"ע ירד מהדרך 

מפחד מרבונו של עולם, שתצטרך לתת לו דין הנכונה, ושאל אותו וכי אינך 
וחשבון על כל מעשיך, וענה לו אותו יהודי שיש לו קשיות על האמונה, שאל 
אותו הגאון זצ"ל, מה התחיל קודם, הקושיות באמונה או החטאים, כשעדיין 

יך, וענה לו אותו יהודי שיש לו קשיות על האמונה, לו דין וחשבון על כל מעש
שאל אותו הגאון זצ"ל, מה התחיל קודם, הקושיות באמונה או החטאים, 
כשעדיין לא היו לך שום קושיות, אז התנהגת כמו שצריך, ענה לו שכבר אז לא 
היה מתנהג בדרך התורה והמצוות, ענהו אם כן אין לך קשיות, יש לך תירוצים, 

לפני הקשיות שלך כבר חטאת, רק שחפשת לעצמך תירוצים מדוע שהרי גם 
אתה חוטא, ולכן החלטת לשאול שאלות באמונה, אלו תירוצים ולא קשיות, 
כן אומר כאן החוה"ל, אם האדם הוא עצל, ומה שאני כותב כאן הם כבדים 
בשבילו לקיימם, הוא יחפש תירוצים מדוע אינו מקיימם, ולכן הוא מטיל דופי 

ם אלו, ואומר שאינם אמת, אבל גם הוא יודע את האמת, והוא אומר בדברי
 שקר כדי שיהיה לו יותר קל, מפני שהאמת כבד עליו.

 

החובות הלבבות אומר, שאינו רוצה לפלפל עם אנשים כאלו, "ולא  אבל
אטרח להשיב עליהם, מפני שלא היתה כוונתי בזה הספר להשיב על החולקים 

נתי לגלות מה שהוא תקוע בשכל הצלול משרשי על עיקר תורתינו, אך כוו
דתינו, וטמון בנפשותינו מקטבי תורתינו", ליקח את מה שממילא אנו יודעים 
ומאמינים, ולגלות את הדברים בברירות, לאנשים כאלו אני מדבר, ולא 
לאנשים המכחישים בעיקרי התורה מחמת עצלותם, "וכאשר נעורר 

תם במצפונינו, ויראו מאוריהם על מחשבותינו לחשוב בהם, תתברר אמית
 אברינו", האמיתית הפנימית תשפיע על החיצוניות.

 

דומה לאחד מחכמי החוזים, שנכנס בחצר אחד מאוהביו, והרגיש שיש  "וזה
בה מטמון, חקר עליו וימצאהו כסף שחור, נשתנית צורתו מן החלודה שעלתה 

יפהו, עד ששב הכסף עליו, לקח ממנו מעט, ומרקו במלח ובחומץ, וישטפהו וי
אל צורתו הנאה ואל הדרו וזיוו, ואחר כך ציוה בעל הבית לעשות בשאר 
המטמון כן", ועשו כן בכל חתיכות הכסף שהיו במטמון, והכל באמת נתנקה 
ונעשה יפה ומזהיר, כן הוא בכל פעם שחתיכת כסף נעשה מלוכלך ומלא 

ך, ואינו חשוב בעיניך חלודה, וכן בכל שאר מיני דברים, זה נראה כדבר מלוכל
לכלום, אבל זה אינו חשוב אצלך כי הוא מלוכלך, אתה צריך לנקותו, ואז 

 תראה את יפיו והדרו.
 

כוונתי לעשות כן במטמוני הלבבות, לגלות אותם ולהראות פני זוהר  "ואני
מעלותם, כדי שיעשה כן מי שרוצה להתקרב אל האלקים ולהדבק בו", שגם 

לא דיברתי, תוכל לעשות בהם גם כן, ולגלות את על שאר הדברים שבלב ש
זוהר מעלותם הטמון, "וכאשר תקרא אחי את ספרי זה, ותעמוד על ענינו, 
קחהו אליך לזכרון, ודון על נפשך דין אמת", אל תרמה את עצמך, אלא תדון 
את עצמך באמת, "והפך בו", שתתמיד לחשוב ולהתבונן שוב ושוב בהרעיונות 

", שהדברים ישאו פירות, ויתחדשו לך דברים חדשים, דבר של הספר, "וילדהו
מתוך דבר, "והדבק אותו אל לבך ומצפונך, ואם תראה בו שום טעות, תקנהו, 
או חסרון, השלימהו, וכוון בו כוונת המעשה במה שיורה עליו וינהיג אליו, ואל 
תכוון לקנות השם ולהתפאר בחכמתו", שידברו ממך ויהיה לך כבוד וכדומה, 

 אלא עשה דברים לשם פועלם לשם ה'.
לזכות במה שתשקיף עליו מטעות או משגיאה, ובמה שיראה מקוצר  "ודונני

ידי בעניניו ובמליו", אם יראה לך ענין שאינו עמוק בשלימות, או אם המילים 
אינם כהוגן, תדינני לכף זכות, "מפני שמהרתי לחברו ולא התמהמהתי, כי 

י ממה שקויתי בו", שהמות יחיש יותר ויבוא אלי יראתי שימהרני המות וימנענ
מוקדם לפני שאגמור הספר, "ותדע, כי הכח הבשרי קצר מהשיג", הכח 
הגשמי אינו מניח להנפש להשיג, "והטבע האנושי חסר מהשלים", הטבע 
הגשמי באדם מאד קשה שיגיע לשלימות, "כמו שאמר הכתוב )תהלים סב י( 

במאזנים לעלות המה מהבל יחד, וכבר אך הבל בני אדם כזב בני איש, 
הקדמתי להתודות על קוצר כוחי, במה שיש בו כופר לטעות ולשגיאה 
שתהיינה בו", שהרי האדם אינו יכול להגיע לשלימות, ועל כן אני מבקש כפרה 

 על כל שגיאה שתהיה בו.
 

שתדע, כי כל חובות הלבבות ומוסרי הנפשות, נכנסים תחת אלה  "וראוי
ם אשר חברתי בספר הזה, צווייהם ולאויהם", מצוות עשה העשרה שרשי

ומצוות לא תעשה, "כהכנסת הרבה מן המצות תחת ואהבת לרעך כמוך 
)ויקרא יט יח(, ותחת דברי הכתוב )תהלים טו ג( לא עשה לרעהו רע, ותחת 
מה שנאמר )תהלים לד טו( סור מרע ועשה טוב", שבמצוות ואהבת לרעך 

ם הטובים שיכול אדם לעשות לזולתו, ובאיסור לא כמוך, כלולים כל הדברי
עשה לרעהו רע, כלולים כל הדברים הרעים שיכול אדם לעשות לזולתו, והם 
דברים כלליים, "הדבק אותם אל מחשבתך, והשיבם אל רעיונך תמיד, ויראו 
לך תולדותיהם בעזרת השם, כשיראה מלבך שאתה חפץ בהם ונוטה אליהם, 

יב( מי זה האיש ירא ה' יורנו בדרך יבחר, נפשו בטוב כמו שכתוב )תהלים כה 
 המשך יבוא אי"ה           תלין וזרעו יירש ארץ, סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם".
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