
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ותשע"'(  )שנה ד צ"וקגליון   
 

 

 א

 וגו'. חמתי את השיב הכהן אהרן בן אלעזר פנחס בן
 

 מהם שנתעלמה מועד אהל פתח בוכים והמה.[ פב סנהדרין] ל"אמרז והנה
 קנאין ארמית הבועל ההר מן דתךבר רבינו לנו שנית כך פנחס אמר הלכה,
 פנחס ויקם מיד פרוונקא ליה ליהוי דאגרתא קריינא משה לו אמר בו, פוגעין
 א"פ] למלך המשנה דהנה בענין שמעתתא קצת ונקדים. כ"ע העדה מתוך

 מה בנפשו, להצילו דניתן חבירו אחר ברודף מסתפק[ א"ה רוצחין מהלכות
 ל"שאמרז למה דמי אי עליו, הרגנ אם להמציל והרג הרודף נהפך אם הדין

 עליו נהרג אינו לפנחס והרגו ממנה פירש לא כשעדיין זמרי נהפך דאם[ שם]
 ובין רשות דהוא בו פוגעין קנאים בין לחלק שכתב ש"ועיי הוא, רודף שהרי
 .רודף דין לו אין הרודפו ולכן מצוה דהוא רודף

 

 עלה דהאיך מ"מלה דברי על מתמה[ ז סימן מ"חחו] ם"הרי החידושי והנה
 מאיבריו באחד להציל ביכול הא פטור, יהיה והרגו דנהפך דרודף דעתו על

 יניח כ"וא העבירה, יעשה שלא בזה ע"א להציל יכול הרודף ובזה חייב, והרגו
 את להרוג עבירה לעשות רוצה שהוא י"דע נאמר וכי יהרגנו, ולא עצמו ויציל

 .אתמהה יותר פטור יהיה זה
 

 מה ם,"הרי החדושי על מתמה שהוא כותב בפרשתן החמד כלי ובספר
 על כ"ג להקשות יכולים הקושיא אותה דהנה מ,"המל על שמתפלא

 נהרג אינו לפנחס והרגו ממנה פירש לא כשעדיין זמרי נהפך דאם ל"משארז
 ע"א שיפרוש ל"כנ עצמו את להציל דיכול ג"אע הוא, רודף שהרי עליו

 מאבריו מאחד עצמו להציל שיכול ראנק לא דזה לומר כרחך ועל. מהביאה
 מ"המל דברי נכונים כ"וא בזה אונס הוי העבירה לעשות רוצה דאם כיון
 .ש"עיי

 

 יכול היה שלא מהם ואחד לפנחס, אז נעשו נסים דעשרה ל"אמרז ובאמת
 קשה לא כ"וא בו, פוגעין קנאים של החיוב לקיים פנחס שיוכל כדי לפרוש,

 עצמו את להציל יכול שהיה ס"הש על גם להקשות שיכול חמדה הכלי קו'
 שלא נס בזה היה דהלא בזה, עצמו להציל יכול היה שלא כיון שיפרוש, י"ע

 .בזה להקשות שפיר שייך מ"המל על כ"משא לפרוש, יכול היה
 

 דיש[ פב יומא] אמת השפת כ"מש להעתיק כדאי ענין באותו לענין ומענין
 נערה אחר רודף ואחד להרגו חבירו אחר רודף אחד ברואה לחקור

 הנפש את דכשיציל והטעם הנפש, את דיציל ונראה יציל, למי המאורסה
 אבל הבועל, זה י"ע נעשית ועבירה הרודף, נפש אבודה אחת נפש רק יהיה

 עבירה כ"ג ויהיה והבועל, הנרצח אבודות נפשות ב' יהיה הנערה את כשיציל
 .ש"עיי הריגה של

 

 ליהוי דאגרתא קריינא לפנחס משה יהל דאמר ל"משארז ב"צ בעצם אבל
 דנקט מה וגם מעצמו, המצוה לקיים משה נזדרז לא דלמה פרוונקא ליה

 כתב משה ישמח ובספר. הלכה אלא אגרת זו דאין דאגרתא, קריינא הלשון
 בז
 
 
 
 

 התורה, עצם בעצמו שהוא לפי בעצמו לעשותו יכול היה לא משה דהנה בזה
 רק התורה עצם הוי לא כן, מורין ואין הלכה הוי בו פוגעין דקנאים ומכיון
 ש"וז מיתה, חייב רבו בפני הלכה דמורה ידוע והנה. זאת תעשה צ"ה קנאת

 לקיימו יכול אינו ה"שמשרע מהם שנתעלם היינו הלכה, מהם דנתעלמה
 ה"משרע בפני הלכה מורה שיהיו שנתייראו לקיימו רצו לא ובעצמם בעצמו,

 ההר, מן ברדתך לנו שנית כך פנחס ששאלו עד האהל, פתח בוכין היו ולכך
 הטעם ה"משרע לו השיב ז"וע בעצמו, מקיימו אינו למה אותו ששאל והיינו

 ק"שהתוה היינו דאגרתא, ינאקרי של בבחינת שהוא מכיון כי האמיתי,
 להיות לו א"א ולכן התורה, עצם שהוא מכיון בו קורא אגרת הנקראת
 יכול אחר דאדם יובן ומזה כן, מורין ואין הלכה דהוי זה לדבר פרוונקא
 לו שאמר מה כ"ג מיושב ובזה וכו' רומח ויקח ולכן הוראה, הוי ולא לעשותו
 וגו' רד לך לו שנאמר אחר ההר מן כשירד דאז דהיינו' וכו ההר מן ברדתך

 לומר יכול היה ולכן התורה, עצם בבחינת אז היה לא ישראל, שחטאו לפי
 .בארוכה ש"עיי כן מורין אין דהוי אף זו הלכה

 

 דקנאים דההלכה סובר היה ה"משרע דהנה אחר באופן לפרש ושמעתי
 רוח להכניס שיתפללו והיינו תפילה, מלשון פגיעה על הכוונה בו, פוגעים
 בוכין והמה י"הת לשון מיושב ובזה. מלחטוא יחדלו ז"ועי בעולם טהרה

 טהרה רוח להכניס כדי ש"קר שקראו והיינו בשמע, וקריין מועד, אהל פתח
 לו אמר ז"וע בפועל, פגיעה היינו בו פוגעין דענין ל"ס פנחס אמנם בעולם,
 ומכיון בו, פוגעין בענין הביאור שמבינים באופן תלוי דההלכה ה"משרע

 דאגרתא קריינא לכן בפועל, הפגיעה על הוא ההלכה דכוונת הבין שפנחס
.                                                              הפועל אל ויוציאנו פרוונקא, ליהוי איהו  

 

 חטא, כאן שיש הבחינו לא השבטים דשאר בפועל, נפשו מסר פנחספ "ועכ
 שיש שראו ואף לו, מותרת שהיא בהלכה וניםש אופנים שמצאו דבודאי

 וזה בידו, רמח לקח פנחס אמנם בזה, הדבר לתלות ידעו לא בישראל מגפה
 ל"אמרז ובאמת בפועל, נפשו שמסר איברים ח"הרמ כל בידו שלקח רמוז

 להציל זכה ז"ועי ואביהוא, נדב נשמת בו שנכנס אלא נשמתו פרחה דכבר
                                                                                            .                    ישראל את

 

 של במושג מה עד יודעים אתנו ואין מאתנו מאד רחוק נ"המסי ענין והנה
 החורבן בתקופת ראיתי שעיני מה כמו נא אספרה בזה מושג וקצת נ,"מסי

 אלפי רבבות עם ע,"ל מות לחצר הרכבות הלכו ביומו יום מידי כאשר
 צריכים הרכבות שכל לנו אז אמר ל"זצ בער מיכאל רבי צ"והגה ישראל,

 להגיע עוד יוכלו לא אזי מקום אותו יפוצצו שאם מסוים, טוננעל דרך לילך
 ינצלו כך ובתוך לתקנו, שיוכלו עד הזמן יתארך ובודאי ע,"ל הרצח למקום
 כוחות יינצחו הזמן המשךב ואולי בטוחה, ממיתה ישראל אלפי רבבות

 חומר אותו ידו תחת יש שכבר לנו וסיפר. בהם הלוחם כח י"ע הרשעים
 אחד ח"ת אלי ניגש ואז. הלזו המסויים המקום לפוצץ שיכול[ דיינאמיט]

 ברור שיודע ואף הפעולה, עצמו על ליקח מוכן שהוא בתמימות לי ואמר
 שמ
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 הוא ישראל אלפי רבבות יינצלו ז"שעי מכיון אבל למיתה, נפשו בזה שמוסר
 לעשות מותר אם ל"זצ מרן את לשאול אז והלכנו. ישראל בעד נפשו מוסר
 ידי תחת שיש להרשעים נודע כי הפועל אל מזה יצא לא למעשה אמנם ככה.
 ראיתי אז פ"ממנו, ועכ ונלקח מפוצץ חומר אותו ל"זצ בער מיכאל רבי צ"הגה

 לצורך נפשו למסור בפועל מוכן שהיה זה ח"ת אצל נ"מסי של מושג קצת
 אבל דורות, ולהעמיד יותלח החיים רצון אצלו גם היה שבודאי ואף ישראל,

.                                                        ישראל לצורך בפועל נפשו למסור מוכן היה  
 

 ל"אמרז פ"עכ אבל ועיקר, כלל נ"מסי של מושג אין כהיום אצלינופ "ועכ
 ואין עליה, עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין:[ קנח ב' זהר]

 כי כלל, ק"התוה לקיים יוכל לא אז כי בפועל, עצמו את תלהמי הכוונה
 שזה שבקרבו, המתאוים כוחות את להמית הכוונה אלא חפשי, במתים
 תמות[ י כג במדבר] בלעם שאמר מה ל"אפ ובזה. יום בכל לעשות יכולים

 יום בכל ע"א שממיתים הישרים של למיתה הכוונה וגו' ישרים מות נפשי
 מאד רחוקים אנו מזה גם ה"ובעו. שבקרבו אוההמת כח מיתת של באופן
 ואמר כלל, הגוף את מחכך היה לא ע"זי אלימלך ר' רבי ק"שהרה וידוע מאד,

 מזה רחוקים אנו וכמה לחככו שאצטרך טובה שום לי עשה לא שהגוף
 לבחור יאמרו ואם הפרטים, בכל הגוף תאות כל אחרי לרדוף שמשתדלים

 כי ישמע, ולא יאבה לא אלימלך נועם מודיל שלא או קטן צעטיל ילמוד שלא
 אינו זה לעומת אבל ע,"זי אלימלך ר' מהרבי קטן הצעטיל ילמוד לא למה
.                                                                       מתאוותיו שהוא כל אף לוותר מוכן  

 

 שממית מיב אלא מתקיימת התורה שאין ל"ז אמרו שאם ברור זה ואמנם
 מתאותיו מאומה מוותר שאינו שמי ספק, שום מבלי ברור הרי עליה, עצמו

 על אומרים שהיו ושמעתי. אצלו להתקיים ק"התוה יוכל לא הגשמיים
 אחר לישן הולך שאינו אברך, עדיין שהיה בעת ל"זצ דושינסקיא צ"הגרי

 להרגי באופן מתנהג שאינו לדוגמא אמירה בזה והיה בשבת, חמין אכילת
 עתותיו כל ממלא היה רק בתענוגים, עתותיהם הממלאים אדם בני אצל

.                                                 בדורו הגדול להיות זכה ז"ועי ק"התוה בהתמדת  
 

 האוכל, בחדר לפעם מפעם רואה שהנני מה על לעורר מוכרחני לענין ומענין
 לתלמידים הגון זה ואין וקלקול, בזיון לידי אוכלין להביא שלא משגיחים שאין

 ענין בכל פקיחא עינא לשים צריכים באמת כי תורה, דלתי על השוקדים
 יתקלקלו שלא כ"ג ידקדקו ז"ועי הענינים, בכל ק"תוה י"עפ שיהיה האכילה
.                                           הראוי כפי דבר בכל ויתנהגו בחינם ומשקים אוכלים  

 

 בעד עצמו שהפקיר מה והוא מפנחס, ללמוד שיש מה נשגב ענין עוד יש הנהו
 זוכים דגירסא עמודי ביני היושבים חמד בחורי והנה. ולטובתן ישראל הכלל

 למדו ס"והחת א"שרע התורה אותו שהוא להתבונן ויש ק,"התוה ללמוד
 פימכ יותר הרבה להשיג זכו בינתם ברוחב שהמה ואף זה, על עצמם והתייגעו

 פ"עכ אבל הראשונים, דורות לעומת בקירא כאצבע ואנו זוכים שאנו מה
 ח"הגמ ענין כ"ג שיהיה צריך בתורה אמנם. עצמה התורה אותו הוא עדיין

 גדולות לפעול שיכולים מה גדול ענין בזה ויש אחרים, בעד קצת לדאוג
 בעד האחריות הרגשת התלמידים אצל שיתעורר זה, בשטח ונצורות

 תלמיד עם ללמוד ישתדל פנוי זמן קצת לתלמיד יש שאם אחרים, תלמידים
 גודל עולה די ואין באר די אין ובאמת לעזר, שצריך מי או ממנו, צעיר

 כזה שעה בחצי יכולים ולפעמים הנעזר, התלמיד לאותו מזה שיוצא התועלת
 אלא עמו, שלמד ענין באותו דוקא לאו חייו, ימי משך לכל רגליו על להעמידו

.                           לו לעזור ורוצה בענינו משתתף שהוא ההרגשה לו שנתן במה  
 

 בשביל חסידה שמה נקרא למה.[ סג חולין] ל"שארז במה העולם פתגם וידוע
 עם רק חסד שעושה לפי טמא עוף הוא דלכך חברותיה, עם חסד שעושה

 תלמידים עם גם החסד בענין להתעורר בזה ויש. אחרים עם ולא חברותיה
.                    החסד נקודת עיקר הוא דשם בערכו, אינו או קצת הצעירים כאלו  

 

 מזה ויוצא בעולם, החסד כח מעוררים אחרים עם שמטיבין י"ע ובאמת
 ואי הזולת, של לעזרתו זקוק אדם כל כי לעצמו, אף ועצומה גדולה טובה

 עם בהטבה עוררמת שהאדם י"וע בעצמו, עניניו כל לסדר לאדם אפשר
 בהמשך מזה יהנה הוא גם ז"ועי בכלליות, בעולם זה כח מעורר הוא הזולת
  .                                                             הענינים בשאר לו יעזרו כשאחרים הזמן,

 

 שילוח מצות בענין ל"זצ זאנענפעלד חיים יוסף רבי צ"הגה בשם ושמעתי
 הגוזלות קן על יושבת כשהאם אבל עוף, לצוד מאד קשה כלל דבדרך הקן,

 בשעה האם את לצוד אכזריות מדת בזה יש אמנם לצודה, יותר בניקל אזי
 בהאדם אכזריות מוליד זה שכן ומכיון גוזלותיה, עם רחמנות עושה שהוא

 ואת האם את תשלח שלח[ ז כב דברים] תורה אמרה ולכך ככה, שעושה
 ללמוד יש ומזה. ד"עכ אכזריות מדת בנפשו ידיול שלא לך, תקח הבנים

 יצליח ז"ועי ההטבה, מדת בנפשו להוליד להשתדל צריך שהאדם בהיפוכו
 בכל
 
 
 
 

 בהצלחה עליו וחסדים רחמים ממעל םבשמי גם יעורר כי עניניו, בכל
.                                                                                                    דשמיא וסיייעתא  

 

 
 
 

 את בקנאו וגו' השיב הכהן אהרן בן אלעזר פנחס בן
 ישראל בני את כליתי ולא ישראל בני בתוך קנאתי

                                                                                    .       בקנאתי
 

 שד' פ"אע.[ ל כתובות] ל"ז אמרם בביאור ג"הפרמ כ"עפימש בזה ל"אפ
 הד' שענין דהכוונה בטלו, לא ד"בי מיתות ד' דין אבל בטלו ד"בי מיתות
 י"ע שנהרג י"שע יםרחמ צד גם בזה יש אבל עונש, בהם שיש פ"אע מיתות

 ד"בי מיתות ד' דין ד,"בי מיתות הד' כשנתבטל אמנם. חטאו לו נתכפר ד"הבי
 באופנים האדם על שבא נתבטל, לא שבו הדין שצד שהיינו והיינו בטלו, לא

 ד"הבי י"ע נעשה שלא דמכיון נתבטל שבו הרחמים צד אבל ע,"ל שונים
.                                     טאהח על לכפרה לו להיות הרחמים צד בזה אין ממש,  

 

 פוגעין קנאין ארמית הבועל:[ פא סנהדרין] תורה שאמרה מה הוא כן והנה
 חומר מן להתיירא אדם בני יתעוררו ז"שעי הרחמים, צד יש בזה דגם בו,

 מבזים השבטים שהיו סלוא, בן זמרי של בפרשתו רואין שאנו וכמו החטא,
 אדם של נפשו העריות ענין כי בזה והענין' וכו פוטי בן את הראיתם פנחס את

 ואדרבה הדבר, בחומר יראה שלא האדם עיני מסמא התאוה ולכן מחמדתן,
 רשות שיש מכיון ס"סוכ אבל לזמרי, שהרג מה על פנחס את מבזים שהיו

 תכלית כ"וא. החטא מן נמנעים הפחד י"ע הרי ארמית, בבועל לפגוע לקנאים
 בתוך קנאתי את בקנאו ש"וז. ישראל לטובת הוא בו, יםפוגע קנאים של הדין

 שזהו החטא, מן להתיירא ובפנימיותם בתוכם אותם לעורר היינו ישראל, בני
 ת"שהשי עונש של אופן באותו שהוא היינו קנאתי, את בקנאו של ענין

 כי' וגו ישראל בני את כליתי ולא ז"ועי רחמים, צד בו שיש מעניש, בעצמו
 הכליון מן וניצלים 'ה אל לשוב זוכים החטא, מן להמנע ריםשמתעור מכיון

.                                                                                                                            ע"ל  
 

 הוא התכלית הרי ע,"ל רעות שמועות כששומעים בדורינו גם ובאמת
 מתעוררים אין ו"ח ואם שמים, עונשי של התכלית כל זהוש מזה, להתעורר

 הכלל כל דבעצם. יהדות של הנכונה ההרגשה אצלינו שחסר אומרת זאת
 א"שליט מנייטרא הרב צ"מהגה ששמעתי וכמו שלימה, קומה הוא ישראל

 של קיבוץ ועוד אחד במקום ושלמים יראים של קיבוץ ישראל, הכלל דמהו
 ע"ל כשמתבשרים כ"וא ישראל, הכלל זהו שני, במקום ושלמים יראים

 בכל ישראלי נפש לעורר צריך זה הרי מישראל אחת נפש על רעה שמועה
.                                      ישראל הכלל של חלק שהוא מכיון נמצא שהוא מקום  

 

הגר"י ענגיל ]אתוון דאורייתא כלל ג[ מביא דברי הקצוה"ח ]סימן ר[  והנה
]בבא בתרא עט[ הקדיש בור ונתמלא מים דאין מועלין במים, עמשאז"ל 

דאף שהמים נמצא בתוך חצר של הקדש, והיינו בתוך הבור שהקדיש, אבל 
יש סברת הרמב"ן דבהקדש אין דין חצר. והענין הוא דההקדש אין בו דין 
ממון אלא שיש בו דין מעילה, כי לא שייך לומר בהקדש דין ממון מכיון 

י"ת, ורק שע"י ההקדש הוא מתקרב יותר להשי"ת וא"כ שהכל שייך להש
היא מקבלת דיני ההקדש שהוא המעילה, אבל דיני הממון לא שייך בזה, 
וא"כ לא שייך בזה שיקנה מצד דין חצר, דזהו רק בדיני ממון. ומביא לזה כמה 
ראיות דבהקדש לא שייך דין ממון, וכל אופן התשלומין הוא בקרן וחומש 

.                          לומין בגזל שהוא בכפל וד' וה' עיי"ש בארוכהולא כדיני התש  
 

זה יש להתבונן דהנה ישראל המה בחינת ההקדש, ]ירמיה ב ג[ קדש  ובאופן
לה' ראשית תבואתו, ולכן כל מהות בחינתו של האדם מישראל אינו באופן 

הקדש שהוא אצל אוה"ע, שזהו אינו מהות אדם אלא מהות ישראל, וכמו ש
הוא מהות אחר לגמרי. ולכן גם ענין החטא שונה אצל ישראל מאצל אוה"ע 
שלא שייך בזה כמו גזל ותשלומין אלא שהוא בחינה של מיתה, שע"י החטא 
נהרג איזה בחינה של קדושה שנמצא בקרבו. ועכ"פ בנוגע לעניננו כי בן 
ישראל צריך לשמוע באופן אחרת משמועתו של סתם בני אדם, כי בעת 
שהוא שומע על איזה צרה ל"ע, אין זה שמועה של חדשות, אלא ששמועה 
צריך לעורר אצלו התבוננות, ואם אינו מגיע להתבוננות, זאת אומרת שחסר 

.                                                                                                 אצלו הדעת היהודי  
 

שמספרים מהרה"ק מבארדיטשוב זצ"ל שראה לאחד שהולך הסיפור  וידוע
וצועק על שנאבד ממנו הארנקי שהיה שם כל רכושו וגם רכוש אחרים, וקרא 
לו בעד החלון ואמר לו שנמצא הארנקי ושידלו בדברים שישב לאכול 
ולשתות, ובעת שאכל ושתה נזכר הלה היכן ששכח הארנקי והלך לשם 

 רה"ק אח"כ שראיתי עליך שאבדת הישובומצאו שלם במקומו, ואמר לו ה
 הד
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הדעת שלך, והבנתי שבעת שתחזור אצלך הישוב הדעת תזכור ג"כ היכן 
הארנקי שלך ולכן שידלתי אותך שתשב לאכול ולשתות. ובעו"ה כן הוא 
המצב בדורינו שאובדים הדעת והשכל שבראש, והסיבה לזה הוא כי אבדה 

ם חיים עם חשבון הנפש ל"ע ולכן זה גורם שאין רואים ואין עצה מבנים, שאינ
.                                                                                                                     שומעים  

 

אנו מדברים לבחורי חמד הרוצים להתנהג בדרך התורה והחסידות.  והנה
בדרך התורה וחסידות היינו שצריכים לחיות עם חשבון  וענין ההתנהגות

הנפש, וכמשארז"ל בעמרם חסידא ]קידושין פא.[ שכאשר נדמה לו שהוא 
יכול להכשל ל"ע בחטא עמד וצעק נורא ביה עמרם. וענין החשבון הנפש 
היינו שאם מרגיש בעצמו איזה חולשה בתורה וביר"ש הוא מתבונן עם נפשו 

שעליו לעשות לתקן הדברים, כי הוא יודע שזה כל מהו הסיבה לזה, ומה 
תכליתו בעוה"ז. וגם צריכים להתבונן בחשבון הנפש על גודל ערך התקופה 
של ימי בחרותו שיש לו הרחבת הדעת ויכול ללמוד במנוחת הנפש, שבשנים 
המאוחרות אין זה בניקל כ"כ. ולא שיתפתה בלבבו ממה שרואה שישנם 

שיסתכל עליהם במבט של רחמנות שאינם כאלו שמבטלים הזמן, אלא 
.                                                          יכולים לצאת מסבך היצה"ר שנמצאים בה  

 

בעת שלמדתי בנייטרא, והיה אז כבר בתקופת המלחמה, ובכל יום  דכירנא
שמעו על אנשים שנחטפו בחוצות ונהרגו ל"ע, והרשעים באו מדי פעם 

בה ג"כ לערוך חיפושים, ועשו אז מקומות מחבוא מתחת הבימה וגם לישי
מעל לארגזי הספרים שעלו שם לתקרת העליה, ומדי פעם באמצע הלימוד 
בעת ששמעו שהרשעים באים, אצו רצו להתחבא, ולפעמים אף לא היה זמן 
מספיק לסגור הגמרות, ועכ"ז בעת שעבר זמן החיפוש יצאו מהמחבוא ושוב 

מרא ולמדו כאילו לא היה. ומרן זצ"ל היה תובע מהבחורים ישבו אצל הג
ללמוד כהוגן ובכל שבוע ניסה את הבחורים בנסיון השיעורים, ואף אחד לא 
עלה על דעתו שיש להתנצל שלא היה יכול ללמוד לצד הזמן המסוכן, כי 
הבינו בפשטות כי זה כל האדם. ובעו"ה כהיום יש בזה זלזול כ"כ, ובאמת 

קדושה וטהורה כמו שהיתה מלפנים ולא נפחתה ערכה ח"ו,  שהתוה"ק הוא
ואדרבה מרגלא בפומיה של הגה"צ רבי מיכאל בער זצ"ל שהיום כשאבדנו 
כ"כ ת"ח ובחורי חמד ותינוקת של בית רבן, הרי כח התורה של כל יחיד עולה 
כפי ערך כח תורתם של כמה וכמה ת"ח בדורות שעברו, ועכ"ז מזלזלים בה 

ר יכול לפתות דעתו ולבו של בחור בישיבה לאבד זמן של לפה"צ כ"כ, והיצה"
שלם או לאח"צ שלם, ואף שהוא יודע שאינו יכול לפתות את לב הבחור 
שלא יפתח ספר במשך ג' ימים רצופים, אבל עכ"פ הוא מפתה אותו לעזוב 

שלא  ,ימות, ועי"ז כבר יש לו קנין אצלומקור מים חיים לשעות ארוכות ושל
שבון הנפש, ושלא יעסוק בספרי מוסר וחסידות לעורר נפשו על יתעורר לח

.                                                                                                           חובתו בעולמו  
 

 להתעורר יש שבתות וערבי השבתים של הפנויים להזמנים בנוגע וכמוכן
 הללו בהשבתים יש נעימות כמה כי ש,"בתוי הללו תיםהע למלאות שצריכים

 שקבעו ובפרט השבת וביום שבתות בלילי ללמוד ויכולים הישיבה, כותלי בין
 יודע הוא הרי הנפש חשבון בקצת שחי ומי. קידוש אחר ק"בשב ללימוד זמן

 חי אינו אם אבל כאלו קדושים בזמנים מרגליות נוקב להיות יכול שהוא
 א"א אופן ובשום לו, שנותנים מה בידים מאבד הוא ריה הנפש, בחשבון
 החשבון הוא החסידות שעיקר החסידות, דרכי י"עפ המתנהג כבחור להחשב

 .הנפש
 

 עד וראו הביטו. ותוהו הבל חייהם כל כי זמנם, המבטלים באלו תתקנאו ואל
 ושואלים מצבו על אותו כשמעוררים שהלא דבר, כל אצלם מזולזל כמה
 גסים, שקרים בדברי להשתמש אפילו נמנע אינו הרי והא, דא פרט על אותו
 שהוא דעתו על עולה אינו ואף שקרים, עשרה לומר ביכולתו דיבור כדי ותוך

 את להציל צריך הוא הלא כי שקר, אינו שזהו לו ונדמה ובתורתו, בה' בועט
 שהיה לחכם עצמו את חושב עוד הוא ואדרבה' וכו להרגך הבא בבחינת עצמו

 בזמן לקנא, מקום יש כאלו באנשים וחכמה, וכי ערמה כ"בכ להשתמט ליכו
 העולה בדרך ולהתעלות ק"בתוה לעסוק בחיים אושר כ"כ לחטוף שיכולים

 .אל בית
 

 שאנו להתעורר יש ולכן ת,"השי רצון לעשות רוצים פה הנמצאים כל והנה
 יכיםצר כ"וע אליה, שזקוקים מה הכל לנו שנותן ת"מהשי חסד כ"כ מקבלים
 בכל ולעבדו רצונו לעשות הזמנים כל לנצל בתורה ולהתייגע רצונו לעשות

 מהות הוא בישיבה בחור כי לזכור ויש. דשמיא לסייעתא זוכים ואז הפרטים,
 יש פ"ביוכ שעושים מה שכל ל"זצ ענגיל י"הגר שכתב וכמו עליונות, של נשגב

 בחור י"ע ההנעש קדושה של פעולה כל וכן ויתירה, עליונה קדושה בזה
 שרוצה ר"היצה מצד בזה נסיונות כ"כ יש ולכן יתירה, בקדושה הוא בישיבה
 של האושר בגודל ולהרגיש זה בכל להתעורר צריכים ולכן זה, כל להפריע

 מתוך הימים כל לכם טוב ואז בתורה, העוסק חורין הבן שהוא בישיבה בחור
 בשבוע הבא נחס יבוא אי"ההשלמה מספר דברי יונה ח"ב פרשת פ  .ס"וכט ושמחה נחת

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 המשך מפרשת שלח העעל"ט
 

שאומרים בשם צדיקים על הנוסח שאומרים בסוף תפלת שחרית אין  וכמו
ה הוא היפוך הסדר הנכון, שהיה צריך כאלקינו וכו' מי כאלקינו, שלכאור

לשאול תחלה את השאלה מי כאלקינו, ואחר כך לענות את התשובה 
לשאלה, אין כאלקינו, שואלים תחלה מי עוד כמותו, והתשובה לזה היא שאין 

ריך לקבוע את כמותו, ומדוע מהפך הסדר, אלא התירוץ הוא, שמתחלה צ
יחוד הקל בלבבו בלי שום ספק ושאלה, ואחר שכבר נקבע כן, יכול לשאול 
ולחקור כדי להבין יותר, לכן תחלה קובעים אין כאלקינו, דהיינו יחוד הקל, 
ואחר כך שואלים מי כאלקינו, והתשובה היא שבאמת אין כמותו, אבל רק 

ון זה יחוד אלקים, אחרי שקבע יחוד הקל, אפשר לשאול כן, כי הדבר הראש
.         וזהו הסדר גם בספר זה, שמתחלה קובע יחוד הקל, ומשם המשיך להלן  

 

כך עיינתי במה שאנו חייבין לחבר אל יחודו מהחובות הנזכרות "ואחר 
הראויות לו ממנו", היינו שאחר יחוד הקל המשכתי להלן, אם יש אלקים, הרי 

דעת ברורה, כי הבורא יתברך מפני צריך לדעת מה זה מחייב אותנו, "וידעתי 
שהוא אחד אמת, ולא ישיגהו שם עצם ולא מקרה, ואין מחשבתנו משגת 
דבר שאינו עצם ולא מקרה, נמנעה ממנו השגתו מצד עצם כבודו יתברך, 
והוצרכנו לדעתו ולהשיג מציאותו מצד בריותיו", שכשאנו רוצים להביא 

הבריאה שהוא עשה, שהרי  ראיות על מציאותו, אי אפשר להביאם רק מתוך
היינו שיכול להיות  -אין אנו מכירים רק דברים שהם בגדר עצם ומקרה, עצם 

שהוא קיים, והיה שייך להיות גם כן שלא היה קיים, אנו יכולים לדמות 
לעצמנו שהדבר אינו במציאות כלל, למשל העצים ביער, אנו יכולים לדמות 

על הדעת, וכן הוא בכל דבר שאנו  לעצמנו שאין כאן עצים בכלל, וזה מתקבל
מכירים, שהיה שייך שלא יהיה במציאות כלל, אבל הקב"ה אינו עצם, כי אצל 
הקב"ה אינו שייך כלל שלא יהיה קיים, לא שייך לחשוב כן ולדמות לעצמנו 

          .                                                             מצב כזה, כי הוא מופרך מצד השכל
 

כן כל דבר שאנו מכירים יכול להשיגו מקרה, היינו במשל העץ, כשיבוא  כמו
רוח חזקה מאד, הוא יכול ישבור את האילן, אבל העצים נשארים, רק שקרה 
לו מקרה והוא נפל, וכן הוא בכל מציאות שאנו מכירים, ששייך שיקרה לו 

ת ולהפסיק להיות איזה מקרה, כלומר אחרי שהוא כבר קיים, יכול להשתנו
קיים, או להשתנות במצבו, אבל אצל הקב"ה אינו כן, כי הוא מציאות שאינו 
שייך בו מקרה, לכן כל הראיות שמביא הוא רק מתוך הבריאה, מה שאנו 
רואים בעינינו, שהרי אנו עצמינו עצם ומקרה, וכל מה שאנו מכירים הוא עצם 

ת אחרת ונשגבה מבינתנו, ומקרה, ולכן אי אפשר לנו להשיג דבר שהוא מהו
ומצד עצם כבודו יתברך, הרי אי אפשר לנו להבין את המהות, שהרי אין אנו 
משיגים זאת, "והוצרכנו לדעתו ולהשיג מציאותו מצד בריותיו, וזה הוא שער 

".             הבחינה בברואים, שמתי הבחינה שורש שני לכלל מחובות הלבבות  
 

האמת מן האדנות, ומה שחייבים בריותיו בו במה שראוי לאחד "והתבוננתי 
מעבודתו", שמאחר שכבר קבלנו את יחוד הקל, והוכחתי בשער הבחינה את 
מציאותו מצד בריותיו, אחר כך התבוננתי, אם כן שיש אלקים, מה אנו 
חייבים לעשות בשבילו, "שמתי קבלת עבודת האלקים שורש שלישי לכלל 

מה שראוי לאחד האמת מהתיחדו  מחובות הלבבות, ואחר כך נתבאר לי
בהנהגת הכל, ושהתועלת והנזק אינם כי אם ממנו וברשותו לבדו", 
שהתבוננתי וראיתי שזה האחד האמיתי שהוא ה', הכל תלוי בו, כל טוב וכל 
רע הכל ממנו, שהוא מנהיג את הכל, והוא גורם התועלת והנזק, "התחייבנו 

ד שהוא בעל הבית עלינו, "שמתי לבטוח עליו ולהמסר אליו", שהרי הוא היחי
".                                                     הבטחון שורש רביעי לכלל מחובות הלבבות  

" כך חשבתי בענין האחד האמת מהתייחדו בכבודו, ושאיננו משתתף  ואחר
עם דבר ואינו דומה לדבר", שאי אפשר לעבוד את ה' בעבודה משותפת, 

יות ברור שהוא אינו משתתף עם דבר, אלא לבדו הוא, ולכן שהרי צריך לה
"הוצרכנו לחבר אל זה שנעבדהו לבדו, וניחד כל המעשים לשמו, כי איננו 
מקבל המעשה המשתתף בו זולתו עמו, שמתי המעשה המיוחד לשם הקל 
שורש חמישי לכלל מחובות הלבבות", והוא שער יחוד המעשה, "וכאשר 

ה שאנו חייבים לאחד האמת מספר רוממותו וגדלו, שוטטו רעיוני לחשוב במ
מפני שאין כמוהו, הוצרכנו לחבר אל זה שנכנע לו כפי יכלתינו, שמתי את 
הכניעה שורש שישי לכלל מחובות הלבבות". שאם רוצים להבין גדולת ה', 

                 .                                           צריך מאד להיכנע מפניו, ואז יראה גדלותו
 המשך יבוא בעזה"י
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()י"א –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 מן ויקח פ"עה מ"היש בשם( תזריע פ"ר) יואל דברי ק"בספה ש"מ ונקדים
 וכאשר הקדושה, נצוצי יש הדברים בכל אחיו, דהנה לעשו מנחה בידו הבא

 אבינו יעקב שלח היאך לתמוה יש כ"וא תקומה, להם יש הצדיק ביד הם
 יעקב של מרשותו בצאתם ביותר הפילם הרי ,צאנו מעדרי לעשו מנחה

 ב' לגבי,( ח מסעי) תנחומא במד' דאי' ד"ע הוא התירוץ אך עשיו, של לרשותו
 אבל אחריו נמשך אליהו של שפרו הבעל, נביאי עם דאליהו במעשה הפרים

 של ששמו כשם אליהו ל"שא עד ממקומו, לזוז רצה לא הבעל של הפר
 י"ע הכא כ"וכמו כ."ע ידך על מתקדש הוא כך שעמו זה י"ע מתקדש ה"הקב

 של תיקונם היה ובזה, הנפשות להציל רבה מצוה נעשה לעשיו ששלח הצאן
 ל"ב( )דברי יונה ח"א דף ש."עיי הצאן.

 

 
 

 ותדבר ל"וז שכתב משה הישמח דברי גם אזכיר ענין באותו לענין ומענין
 הסמיכות להבין יש מאד, עניו משה והאיש וגו' אודות על במשה ואהרן מרים

 משה עשה דברים שלשה.[ פז שבת] ל"רז ש"עפימ ל"ונ לכאן, ענינו מה וגם
 שלא ישראל ומה אמר בעצמו ו"ק דנשא האשה מן שפירש מהן וא' מדעתו

 אל תגשו אל תורה אמרה זמן להן וקבע אחת שעה אלא עמהם שכינה דברה
 אחת על זמן לי קובע ואינו עמי מדברת שכינה ושעה שעה שכל אני אשה,

 דהוסיף קאמר מאי כ"דא ת"וא[ ומה ה"ד] בתוס' שם והקשו. וכמה כמה
 התם אנידש גמור ו"ק הוי דלא ל"וי ו,"ק לדרוש דניתן דאורייתא הלא מדעתו
 הקדוש דהגאון משמיה ושמעתי. ש"עיי הדברות עשרת משום

 לישראל ת"השי ציוה מה להבין יש דבאמת והוא זה, על תירוץ מבארדיטשוב
 לנבון דעת רק יטמא, ולמה מצוה כשאר היא מצוה הלא האשה מן לפרוש

 ומשום כלל גשמי הנאת לשם ולא ש"לש רק שיעשה זוכה אדם כל דלא נקל
 ש"לש רק הכל עשה דודאי משה ז"לפי כ"וא טבילה, וצריך אמטמ הוא זה
 משה של דעתו לפי אך כלל, מטמא היה לא דאצלו הוא פריכא ו"ק כ"א

 מבואר ז"ועפי. הנחמדים ד"עכ והבן מעליא ו"ק הוי מכל גרוע עצמו דהחזיק
 ל"וצ' ו"ק הם דרשו לא מה מפני וקשה' ה דבר בנו גם הלא וגו' מרים ותדבר

 מאד עניו משה והאיש אמר לכך משה, על קשה כ"א ש,"כמ הוא אפריכ ו"דק
 )דברי יונה ח"א דף קצ"ו( .ד"עכ והבן מעליא, ו"ק הוי לדעתו כ"א

 

 
 

 פרוונקא ליה ליהוי דאגרתא קריינא לפנחס משה ליה דאמר ל"משארז
 קריינא הלשון דנקט מה וגם מעצמו, המצוה לקיים משה נזדרז לא דלמה

 משה דהנה בזה כתב משה ישמח ובספר. הלכה אלא גרתא זו דאין דאגרתא,
 דקנאים ומכיון התורה, עצם בעצמו שהוא לפי בעצמו לעשותו יכול היה לא

 תעשה צ"ה קנאת רק התורה עצם הוי לא כן, מורין ואין הלכה הוי בו פוגעין
 מהם דנתעלמה ש"וז מיתה, חייב רבו בפני הלכה דמורה ידוע והנה. זאת

 לא ובעצמם בעצמו, לקיימו יכול אינו ה"שמשרע מהם תעלםשנ היינו הלכה,
 פתח בוכין היו ולכך ה"משרע בפני הלכה מורה שיהיו שנתייראו לקיימו רצו

 אותו ששאל והיינו ההר, מן ברדתך לנו שנית כך פנחס ששאלו עד האהל,
 מכיון כי האמיתי, הטעם ה"משרע לו השיב ז"וע בעצמו, מקיימו אינו למה

 בו קורא אגרת הנקראת ק"שהתוה היינו דאגרתא, קריינא של תבבחינ שהוא
 הלכה דהוי זה לדבר פרוונקא להיות לו א"א ולכן התורה, עצם שהוא מכיון

 ויקח ולכן הוראה, הוי ולא לעשותו יכול אחר דאדם יובן ומזה כן, מורין ואין
 דאז דהיינו' וכו ההר מן ברדתך לו שאמר מה כ"ג מיושב ובזה וכו' רומח

 אז היה לא ישראל, שחטאו לפי וגו' רד לך לו שנאמר אחר ההר מן כשירד
 ש"עיי כן מורין אין דהוי אף זו הלכה לומר יכול היה ולכן התורה, עצם בבחינת
 )דברי יונה ח"א דף רט"ו( .בארוכה

 

 
 

שפי' הישמח משה )פ' מסעי( עה"כ )ירמיה ב ה( וילכו אחרי ההבל  וכמו
ולכים אחר ההבל אף שמבינים את האמת, ואחר כך ויהבלו. היינו שמתחלה ה

ויהבלו שנעשין עצמיות עם ההבל, ואז שוב אינם יודעים כי עבירה בידם 
עיי"ש, וכמו שרואים היום, שכאשר חוטאים כל כך הרבה, כמעט ולוקחים מן 
האדם את הבחירה, שכבר אין לו ברירה, הוא כבר מורגל בחטא כל כך, שאין 

)דברי תגבר הטוב על הרע, זה כבר נעשה טבע שני אצלו. לו ברירה אפילו לה
 יונה ח"ב דף קמ"ג(

 
 
 

 

 
 

 יחיה גבר מי[ מט פט תהלים] הפסוק ל"זצ משה הישמח שמפרש מה וידוע
 לעולם:[ ה ברכות] ל"אמרז דהנה סלה, שאול מיד נפשו ימלט מות יראה ולא

 המיתה, יום לו יזכיר לאו ואם וכו' מוטב נצחו ר"יצה על ט"יצ אדם ירגיז
 מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן ויצטרך המיתה יום שיגיע זוכר דכהאשם

והישר.  הטוב ולעשות מרע לסור מתעורר הוא ז"עי אזי ה,"הקב המלכים
(                                                                                        )דברי יונה ח"א דף רפ"א  

 
 

 פרי כל מראשית ולקחת הפסוק בביאור בפרשתן משה הישמח כ"מש וידוע
 בימי בוראך את זכור כדכתיב בנערותו היינו מראשית ל"וז 'וגו האדמה

 ביכורי ראשית[ כו לד שמות] שפירוש כמו ביכורים מרמז ולזה ,בחורותיך
 ישגה ואחריתך מצער ראשיתך והיה[ ח איוב] הפסוק לפרש ל"נ בזה אדמתך

 כתב] כשרים המה ישראל בני רוב כי ,הגלות עיכוב על תמהתי הנה כי ,מאד
 אחד כל על זכות ומצא חיפש קדושתו שבגודל או ,דורו ערך לפי זאת

 בבחרותם כי לי נתוודע חקרתי וכאשר ,בא לא דוד בן ומדוע[ מישראל
 עושין אין זה ועל ,חייהם ימי כל על להם שדי עד עבירות חבילות מרבים

' וכו ש"ית בבוראינו להדבק שוב יכולים אין ולכך ,הגורם וזה ,כלל תשובה
 על וגם התחלה ,משותף שם ראשית ולכך ,העיקר הוא דראשית מזה היוצא

 ,מצער ראשיתך והיה לפרש ל"נ וכן 'וכו המובחר הוא התחלה כי 'וכו המובחר
 כי ,מאד ישגה אחריתך אז ,מוצערין עוונות ,מצער ובחרותך נערותך דהיינו
. )דברי יונה ד"עכ הכל ומשחית הכל יכלה ובחרות נערות המעשה ר"בעוה

                                                                    ח"א דף ר"צ(                                           
 

 
המתחילים", שהם צריכים חיזוק גדול, שהרי כל התחלות קשות,  "ומאשר

"ומראה הדרך לנבוכים", הם אלו המחפשים את הדרך הנכונה, וידוע המשל 
ו שכותב הישמח משה בדרשותיו לראש השנה )דרוש ט'( על בני אדם שאבד

את הדרך בתוך יער גדול ונורא, ולא מצאו שום דרך איך לצאת משם, ביום 
מן הימים ראו מרחוק איזה נר דולק בחשכת הלילה, וראו שיש שם אדם, מיד 
רצו לקראתו וישאלוהו איך יוצאים מן היער הזה, ענה להם אחים יקרים, עמו 

צאת מן היער, אנכי בצרה, גם אנכי נמצא במצב שלכם, אינני יודע את הדרך ל
אבל אני כבר תועה כאן בדרך זמן רב מאד, ומה שאני יכול להגיד לכם הוא 
איזה דרכים בודאי אינם טובים, איזה דרכים שכבר ניסיתי ולא הגעתי משם 
לשום מקום, לשם אל תלכו, זה אני יכול להגיד לכם, והנמשל אמר גדול אחד 

ו יודע, אבל מה שלא בענין המוסר, מה שצריך לעשות את זה גם אני אינ
לעשות, אני כבר ראיתי איזה דרכים אינם מביאים לעבודת ה', אף שנראה 

 )דברי יונה ח"ב דף רע"ג( לכאורה שהיצר טוב אומר כן.
 

 
 

 
 

 
 

 
 וראה בא.[ ה ברכות] ל"משאמרז לפרש ל"זצ המשנה המרכבת בשם ומובא

 נתן כן, נואי ה"הקב אבל וכו' חפץ מוכר אדם ו,"ב מדת ה"הקב כמדת שלא
 ת"השי שנקרא בתורה שייך מכירה איזה ולכאורה וכו'. ושמח לישראל תורה
 חוץ שמים בידי הכל:[ לג ברכות] ל"עפימשארז דהכוונה וביאר שמח, מוכר

 ערך ולפי התורה, בעד המחיר הוא ש"דהיר יתכן ז"ולפי שמים, מיראת
 ורההת מקבל הוא זה לעומת הרי ה,"להקב נותן שהאדם שמים היראת
 ש. )דברי יונה ח"א דף ע"ה("היר במחיר לו שמוכרו ת"מהשי

 

 'חמץ ומצה( מה שדקדקו חז"ל במס' פירש הצפנת פענח )בפ"ו מהלועפי"ז 
ומאי שנא פרסיים משאר אומות, אלא דכיון  ,ר"ה כח. שכפאוהו פרסיי"ם

דבעי לדקדק מהא דמצות אין צריכות כוונה ואילו היה המדובר בכפאוהו 
ת, הוה מצי לדחות דהא דיצא משום דאיירי דהיסב ובזה הוכיח שאר אומו

שכוונתו לשם מצוה אבל בלא הסיבה לא יצא משום דמצות צריכות כוונה 
ברכות )דף מו( שרוב אכילתן  'לכך אומר שכפאוהו פרסיים שאמרו במס

בהסיבה וא"כ כשהם כופין לאכול הרי כפאוהו לאכול בהסיבה כפי סדר 
ושפיר מוכח  ,יך לומר שההסיבה מוכיחה על הכוונהאכילתם וא"כ לא שי

. )דברי יונה ח"א דף ס"א(                                                        דמצוות א"צ כוונה  
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