
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

ותשע"'(  )שנה ד  פ"בקגליון   
 

 

 א

ב( שהנגעים באין על לשון  זאת תהי' תורת המצורע )יד,
 ד( הרע )רש"י שם,

 

 זהירות "מלשון הרע" ממרן זצ"ל
 

בעוונות של ליצנות ולשון הרע, הרי נעשים מורגל ומושרש בהם,  ובפרט
ה הוא שכמעט עוזב הכל, שאם מביא בחור ללשה"ר והפועל יוצא מז

וליצנות, כל האיסורים האחרים הכל נכנס, כי המח והאוזן והפה שנתפס 
בזה, שוב התורה והמצות אינם כראוי, וכל העבודה הולך ממנו מעצמו, לכן 
צריך מאד להזהר בזה, אף שכל העולם נתפס בזה, אבל בחור שלומד תורה, 

ולא לחנם עשה  שמים, צריכים להזהר מזה מאד,יראי בחורים חסידים ו
החפץ חיים שו"ע על זה, רק כי היה צורך בדבר, וכי מאה ומאתיים שנה לפני 
הח"ח לא היו יהודים שהיו גדולים כמותו, אלא שהבינו בשמים שעכשיו 
צריכים לזה, העולם כל כך נפרץ בזה, לכן חננו אותו דעת, ואותו גאון וצדיק 

נפלא, יש בשמירת הלשון ובבאר מים חיים שמבאר  עשה על זה חיבור
הרבה גדלות ובקיאות שהיה מתאים לתשובת הרשב"א, רק שהיה בתקופה 
זה, ונתן לו הקב"ה כח לברר כל ההלכות משום צורך הזמן שהבעל דבר 

 )דברי יונה ח"ב דף י( עומד בזה כל כך, ומאד צריך להזהר בזה.
 

 
 
 

ה פ"ח( שאחד מן הדברים המעכבים בחובות הלבבות )שער התשובכמ"ש 
את התשובה, הוא מי שהיה בידו להוכיח ואינו מוכיח. בחור יכול לדמות 
לעצמו, שבשביל להיות מוכיח, הוא צריך שיהיה לו זקן לבן וארוך, ושיהיה 
ל"ו צדיק, אבל באמת אינו כן, אלא כל מי שרואה אחד עושה דבר שאינו 

התוכחה מועיל יותר כשבחור שומע  הגון צריך להוכיחו, ואדרבה לפעמים
מחבירו, שיותר קל לו לקבל ממנו תוכחה, ויש כמה אופנים שבהם אפשר 
להוכיח, אפשר לשאול למה אתה עושה זאת, פעם יש להעיר בשעת מעשה 
ופעם אח"כ, צריך להשתמש בחכמה ובתבונה לדעת איך ישפיעו דבריו על 

אינו רוצה להיות במקום  חבירו. המדות האלו הם מקניני התורה, התוה"ק
שחלילה נבלו וטימאו את הפה, ואם אינו שמור בפה, ממילא המחשבות 
אינם טהורות, והוא צריך ללחום עמהם, וזה המקור של המחשבות האלו, 
ואפשר להגיד, שלא ראיתי דבר כזה שבחור ששמור בפה יהיה לו קושי 

פקר, יהיה נקי בשאר הענינים, וגם לא ראיתי להיפוך, שבחור שהפה שלו ה
מבפנים, והרבה פעמים אפשר לראות בחור שנראה בחור טוב, אבל הפה 
שלו אינו נקי, ואף אחד אינו יודע מה עוד אינו טוב אצלו, אבל הבוכ"ע יודע, 
והרבה פעמים שומעים עליו אח"כ ויכול כל אחד לבדוק את זה בעצמו, 

איו, אלא זה ויראה שהוא נכון, וא"צ להסתכל במצחו כדי לראות את חט
סימן ברור שאם הפה הוא הפקר, גם המחשבה הפקר, וממילא אינו ירא 

ברי יונה שמים, וה"י שלפעמים זה עוד הרבה יותר רחוק ממה שאמרתי. )ד
(                                                                                                            ח"ב דף ס"ב  

 

 

אחד ישתדל לפי מצבו להימנע מדיבורים אסורים מלשון הרע ורכילות,  כל
שאפשר לומר שהם הסם המות של כלל ישראל ממש, הלא הם מקיפים 

עמוק, זה הורג כמה רצונות לטובה שיש לו, את כל האדם ונכנסים בו עמוק 
וזה מונע מהתורה והתפלה מלעלות למעלה, וממילא כבר אין עושים רושם, 

בספרו שמירת הלשון )פ' תזריע מצורע  כמו שמאריך בזה החפץ חיים זצ"ל
ועוד( וידוע שעל ידי חטא הלשון נמשכת רוח הטומאה על כל דברי 

אל ממש, הלא הם מקיפים את כל הסם המות של כלל ישר הקדושה שהוא
האדם ונכנסים בו עמוק עמוק, זה הורג כמה רצונות לטובה שיש לו, וזה 
מונע מהתורה והתפלה מלעלות למעלה, וממילא כבר אין עושים רושם, 

בספרו שמירת הלשון )פ' תזריע מצורע  כמו שמאריך בזה החפץ חיים זצ"ל
הטומאה על כל דברי ועוד( וידוע שעל ידי חטא הלשון נמשכת רוח 

 שהוא מוציא אחר כך ולא יזכה בהן. הקדושה
 

בזוהר הק' )פ' פקודי רסג:( וז"ל ומהאי רוחא בישא תלין כמה  כדאיתא
גרדינין אחרנין, דאינון ממנין לאחדא מלה בישא או מלה טנופא דאפיק בר 

וי  נש מפימה, ולבתר אפיק מילין קדישין, וי לון וי לחייהון וי לון בעלמא דין
לון בעלמא דאתי, בגין דאילין רוחין מסאבין נטלין ההוא מלה מסאבא, וכד 
אפיק בר נש לבתר מילין קדישי, אקדימי אילין רוחין מסאבי מלי ההוא 
מסאבא, ומסאבי לההוא מלה קדישא, ולא זכי לה בר נש עכ"ל. ואם כן 
כשמספר לשון הרע ואח"כ מקיים מ"ע דקריאת שמע או תפלה או ברכת 

זון, או שאר מאה ברכות דכל יום, ובודאי נברא עי"ז מחלצות לנפש, המ
וכאשר הדיבורים הטמאים ממשיכים עליהם רוח הטומאה תיכף 

הבה , מתקלקלים ונמאסים ואינם ראויים עוד לנפש להתלבש בהם עיי"ש
נקבל על עצמינו, שלא ליתן עוד את הפה והאוזן שלנו ללשון הרע, כי אנו 

ורה והמצוות יעלו למעלה, יש לנו זכיה שההשגחה רוצים שדיבורי הת
העליונה נותן לנו חיים, הוא השאיר אותנו ואת בנינו בעולם הזה, והגענו ב"ה 

. )ד"י ח"ב דף למצב כזה שיושבים ולומדים היום תורה באופן יפה מאד
 ע"ט(                       

 
 

שלא יקבלו פני  חז"ל )סוטה מב.( שהכת של בעלי לשון הרע הם מאלו מ"ש
השכינה, הלא אין לכם מושג עד היכן הדברים מגיעים, תחשבו ותציירו 
בדמיונכם שמגיע למעלה לגן עדן איזה אדם גדול, והוא רואה אלפי אנשים 
נכנסים לגן עדן, ואותו דוחפים משם ואין נותנים לו להכנס, הרי זה יהיה כאב 

ולא יעזור כלום, כשיראו  נורא שבלתי ניתן להשיגו, ובשמים אין משא פנים
לו שאתה דיברת לשון הרע, ולכן הנך מהארבע כתות שלא יקבלו את פני 
השכינה, ואם אתה רוצה לתקנו אתה צריך לחזור שוב לעולם ולהתגלגל 
מחדש, באופן שכבר יהיה לך יותר קשה מהפעם הקודמת, הלא זה יהיה 

שכך יהיה שכת קשה ונורא, והרי אתם מאמינים בדברי חז"ל, והם אמרו 
 )דברי יונה ח"ב דף קצ"ז( מספרי לשון הרע לא יהיה להם חלק לעולם הבא.
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 זצ"ל ליומא דהילולא הרמב''ן
 

שבעל הכימיה לא תלוונו הכימיה שלו באחריתו, ולא ישיג בה  "והתשיעי,
הצורך לבני אדם", סוף כל סוף בעל בעולם הזה זולת הבטחון מן הריש, ו

הכימיה הוא מרמה עצמו, וכי יש לו זהב באמת, הרי הוא מרמה את עצמו 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 

כול להשיג ממון כל זמן שחי, אבל אחר כך הוא שב ישאר לו מזה כלום, הוא י
"והבוטח בה' ילוונו גמול בטחונו בעולם  ומו, ואז כבר אין לו כלום מכל זה,למק

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 

קבל שכר על זה לעולם הבא, והרי זה גם מצוה בנוסף להריוח של עוד מ
הבטחון בעולם הזה, וכמו שמצינו אצל אברהם אבינו ע"ה )בראשית טו ו( 
והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. ופירש"י הקב"ה חשבה לאברהם לזכות 
ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כך אומרת עליו התורה, הוא האמין בה', והיה 

פי' והאמין בה', ולא חשש שמה  והרמב"ןעצם הדבר שהאמין בה',  לו צדקה
יגרום החטא, משום שחשבה לצדקה, הוא חשב שבאמת זה אינו מגיע לו אבל 

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

 

 
 

בע )סו"פ בא( מבאר שזה שהקב"ה הראה ביציאת מצרים שהט הרמב"ן
משועבד לרצונו יתברך, הוא חלק מהשלמת בריאת העולם, שהרי כשברא את 
עולמו, שזהו באמת הנס הגדול ביותר ששייך, אז עדיין לא היה אף אחד 
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 ומלואו שהוא 
יכול לעשות כל מה שרוצה עם הבריאה, והכל משועבד לרצונו 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 הראת לדעת כי ה' 
הוא האלקים אין עוד מלבדו, ואמר )שם לו( מן השמים 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 שבידו לשעבד את

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

 
 
 

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

קדושים( בביאור מצות קדושים תהיו שאפשר להיות  )ריש פ' הרמב"ן וכמ"ש
נבל ברשות התורה, יתכן שעושה רק דברים מותרים, ועם כל זה הוא נבל, אי 
אפשר להשלים להגוף את כל מחסורו ותענוגיו, מבלי שילך על חשבון הנשמה 

. לזכות לתורה ולמדות טובות, כל מה שנותנים להגוף לוקחים זאת מן הנשמה
 ח"ב דף קע"ד()דברי יונה 

 
)באריכות( פר' יתרו שבכל יום יש מצוה לזכור את יום השבת  הרמב"ןוכמ"ש 

 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 

שה דבר בבת אחת אם נחשב כבת אחת ממש או לא, דהיינו כל חקירה כשעו
היכא דהוזכר קדימה ואיחור שצריך שיוקדם איזה דבר לדבר או שיהיה מאוחר 
      דבר מאיזה דבר, מהו הדין אם נעשו ב' הדברים בבת אחת, והגאון רבי יוסף
   
 
 
 

  עעע 

ד"ה ד.  ס' )תמורהענגיל זצ"ל בציונים לתורה )כלל ל"ה( מביא בענין זה תו
ואיתמר( דמבואר שם דאם הפריש מעשר ראשון ומעשר שני בבת אחת 
עבר אעשה דקדימת מעשר ראשון לשני, ולא עבר על לאו דמלאתך ודמעך 
לא תאחר, דהיינו אם קבע מעשרותיהם בתוכה בבת אחת, עובר בעשה 
שהיה לו להקדים מעשר ראשון למעשר שני, והרי קרא שמם בבת אחת, 

לאו ליכא דלא הקדים מעשר ראשון לשני ע"כ. ונראה מזה דבת אחת  מיהו
לא חשיב לא קדימה ולא איחור, ועל כן לענין העשה שצריך להקדים, אין 
זאת קדימה ולא קיים העשה, אבל לענין הלאו שלא יאחר לא עבר על הלאו, 

 דבבת אחת לא הוי איחור גם כן. 
 

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

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 

כא בשדעתו לכתוב שתים זה אחר זה, וזרק ארבע פטור, ואיכא דפריק דה
אלא שנתכוין לכתוב אחת בתחילה ועלו בידו השתים כאחת, והוא היה רוצה 
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 

הזה שהיה כוונתו לכתוב אות אחת הרמב"ן ז"ל, והנה שם גם כן הנושא 
תחילה ואות השני אחריה, ועלו בידו השתים כאחת, וכ' הרמב"ן בשם בעל 
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 

את דלשון הגמ' נתכוין לכתוב אות אחת דאינו נכון, אין מבואר אם כוונתו מפ
וכו' משמע דנתכוין לכתוב רק אות אחת בלבד, ולא שנתכוין לכתוב שתים 
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 

 צ"א( )דברי יונה ח"ב דף 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 תהולכ

 הדבר בטעם ל"זצ ז"האבנ ואמר. ט"יו לאחר גם באדם נשאר 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

 . )דברי יונה ח"א דף שי"ט(להלאה 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) תביבמו 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 ומדיםהע
 

 
 

[ ר סימן] ח"הקצוה דברי מביא[ ג כלל דאורייתא אתוון] 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 וכל 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(
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 ליומא דהילולא
ה''א כ''ט  הרמב''ןרבינו משה ב''ר נחמן מגירונדי   

הבעל"טביום ג' י''א ניסן ~ שחל   
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זי''עועכי''א'בית יוסף' רבינו יוסף קארו ב''ר אפרים   
הבעל"טה'  ביום~ שחל  י''ג ניסן של''ה  

 
קושיית הבית יוסף )או"ח סימן תר"ע( מדוע תיקנו שמונה ימים הרי  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 

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

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(
או בראש מגולה. ויש להבין מה הקשר בין זה לזה, הרי גם שלא בבית ארוך 

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' 
אמות וכ"כ המגן אברהם )שם סי' ב' סק"ו( ולפי"ז הרבותא הוא דבביה"נ 
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 

ילוי הראש. וכתבו דצריך למחוק תיבת הראש, והכוונה לפי"ז דאסור ליכנס בג
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"טה' ביום נ"ז ~ שחל י''ג ניסן ש  

 
 מחצית בענין הק' האלשיך דברי שמביא ל"זצ מסאטמאר 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 לוכ השני עם האחד האיחוד י"ע רק לשלימות להגיע א"שא להורות בא

 תלוי אחד כל כי הציבור לכל אלא לעצמו 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 
ים שבהם הוא בבחינת ישן, שאז אינו טובים שבהם הוא ער, ויש זמנים פחות

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 

לעשות כלום, אבל עכשיו שכבר התעוררת  דבר יאמר בודאי שאי אפשר
 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.
 
 
 
 

 
זצ"ל סיפורים ממרן  

 עובדות ומאמרים מהצדיקים אשר
יומא דהילולא שלהם חל בחודש ניסן   

 
 

 
 

 וקטעים דרשת מוסר
זצ"לממרן   

 

 וכמו ,אלול חודש בבחינת להיות צריך ניסן החודש כל שבאמת גם ומה
 הכנה להיות ניסן חודש צריך כן, הנוראים לימים הכנה הוא אלול שחודש
 בזה שאין, גרידא חרטה מחשבת רק בזה די אין אבל. ט"הבעל החג לקראת

 םשנכנסי הזמנים הבין בתקופת מעשיו בכל להשמר יוכל ז"שעי חזק די כח
 החרטה ממחשבת חוץ אלא, ט"הבעל הזמן לקראת שיתכונן וגם, בו עכשיו

 ל"אפ ובזה. הפועל אל מכח הדברים להוציא האיך מחשבות לחשוב גם צריך
 לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה החודש[ ב יב שמות] הפסוק ביאור

 בבחינת שיהיה צריך אבל, תשובה זמן הוא שהחודש דאף, השנה לחדשי
 ראשון בבחינת שיהיה, נכונה הכנה שיעשה, השנה לחדשי לכם הוא ראשון

 קצר הזמן עוד לנצל יכולים עוד וכן. השנה חדשי לכל לטובה והתחלה
 עליו לקבל, ובדרכיו במעשיו ולהתבונן, התורה בלימוד פה שנמצאים
 המתבונן כי, הזמנים הבין ימי במשך התנהגותו שיהיה האיך גמורה בהחלטה

 גדרים לו לעשות יוכל ז"ועי, אצלו שנמצאים החולשה קודותנ ומבין יודע
 בחברותות בישין ומרעין רעים הפגעים מכל ולהשמר להזהר האיך וסייגים

 .הזמנים הבין בתקופת ומעשים
 

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

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

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

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

 ולכן, חולשותיו על להתחזק שיוכל מצבו כפי התלמיד של בעזרתו להיות
 העתיד על דלוישת, בזה גם יחשוב במצבו התלמיד קצת כשיתבונן עכשיו
 בעוזרו להיות הטובים השלוחים להיות שנוכל כדי בעוזרינו להיות

 

 אבל, תלמיד כל של מצבו כפי משתדלים שאנו אף כי, בחשבון ליקח ויש
 כפי ותקנות סדרים לקבוע בהכרח פעמים וכמה, רבים של ציבור זהו בעצם
 כפי עצמו להתאים היחיד על חיוב ויש, הרבים ולטובת הרבים של הצורך

 דשמיא סייעתא לו יהיה ז"ועי, הרבים מצב
 

 האחריות האדם אצל לעורר שצריכים כאלו נקודות המה הללו הפרטים וכל
 בקרבו לעורר עצמו על לעבוד שצריכים[, ערנסטקייט] ראש כובד של

 כן זה על לעבוד שמשתדלים וכפי, האדם בחיי כ"כ הנחוצים הללו הרגשים
 הולך הכל.[ יב ברכות] לבחינת נזכה זה בכל ההשתדלות י"וע, אליה זוכים
, לזכיות השגגות את ויהפוך, לטובה משאלותינו ימלא ת"והשי, החיתום אחר

', וגו אלקיכם' לה אתם בנים[ א יד דברים] בפסוק רמז צדיקים בשם ושמעתי
, אתם תקראו אשר[ ב כג ויקרא] החודש בקידוש דרשו.( ה"כ ה"ר) ל"דרז

, החודש בקידוש ד"בי טעו שאם, מזידים אפילו אתם שוגגים אפילו אתם
 בנים בפסוק גם ל"אפ ז"ולפי, מטה של ד"הבי של הטעות כפי הכל משתעבד

 אתם בנים ז"עכ, ו"ח מזידין שהיו דאף, מזידים אפילו אתם כ"ג דהוי' וגו אתם
 .ה"בעו שקלקלו מה כל לתקן ויכולים, אלקיכם' לה

 

 אוצר שימצא לו שחלם בקראקא קעלעסיע ר' אייזיק מר' בזה העובדא וידוע
 והתחיל חלומו לו וסיפר הגשר שומר את מצא לשם הגיע וכאשר גשר תחת
 שיש חלמתי אני גם לו ואמר בחלום אימון שנותן מה על עליו לצחק הלה

 של התנור תחת לחפור ושאלך בקראקא יעקעלעס אייזיק ר' ר' בשם יהודי
 שמע וכאשר ממש איזה בזה שיש דעתי על יעלה וכי אוצר אמצא ושם ביתו

 נמצא שהאוצר לו שיתוודע הנה הגיע זה לצורך שאכן מזה הבין הדברים את
 שהאוצר מובן והנמשל. האוצר את ומצא שם חפר ואכן בביתו אצלו ממש

 .כלל אחר וענין דבר בשום ולא עצמו ובכוחות ברשותו נמצא האדם של
 

ולהפסיד את חבירו, ולא הלומד תורה רואה שהתורה אוסרת להזיק  יהודי
דוקא אם כבר למד את כל הגמרות במס' ב"ק וב"מ, אלא רק בפסוקי התורה 
כשלומדים אותם עם פירוש הרמב"ן וכדומה, כבר יודע שהתוה"ק דורשת 
ממנו להזהר בממון חבירו, ובעניני מדות בין אדם לחבירו, כשלומד ספר 

נן ולחשוב בזה, יש מוסר יודע שצריך להוציא מזה כלום, ושצריך להתבו
בחורים שניגשים אלי לפעמים בשאלות כאלו, שהם ממש כמו שמובא 
בחז"ל )בר"ר פס"ג ס"י( על עשו ששאל מאביו האיך מעשרים את המלח 



 

ממנו להזהר בממון חבירו, ובעניני מדות בין אדם לחבירו, כשלומד ספר 
מוסר יודע שצריך להוציא מזה כלום, ושצריך להתבונן ולחשוב בזה, יש 

לי לפעמים בשאלות כאלו, שהם ממש כמו שמובא בחורים שניגשים א
בחז"ל )בר"ר פס"ג ס"י( על עשו ששאל מאביו האיך מעשרים את המלח 
ואת התבן, שואלים שאלות כאלו, בזמן שיש להם עדיין הרבה דברים 
חשובים יותר שהם בכלל לא עושה, לשמור את העינים ואזנים, ללמוד תורה 

ט:( אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים  ולחזור שוב ושוב, כי אמרו )חגיגה
לשונה פרקו מאה ואחד פעמים, ושידע שרוצה לקנות חלק בתורה, הדברים 

  .האלו הם הדברים החשובים ביותר לבחור בישיבה
 

 

לכם שהייתי לאחרונה בבית החולים, ואמרה לי שם איזה אשה  ואספר
ינם הולכים שלכאורה לא חסר לה כלום, שיש לה צרה גדולה אחת, שבניה א

בדרך התורה, ולא משום שלא חינכה אותם כהוגן, היא באה מבית טוב, והיא 
בעצמה יראת שמים, אבל היא לא היתה יכולה לחנך אותם לתורה באותם 
ימים קשים, וכך הם גדלו בלי תורה ויראה, והם נשארו כן, אני מהרהר לעצמי 

דים האלו כשהיו שהקב"ה מראה לנו את כל זה, כדי שנלמד מזה לקח, היהו
צעירים לא קיבלו חינוך של תורה, ולא היה אפשר להאשימם בכלום, אבל 
הם גדלו כך וכך הם נשארו, מאד קשה לשנות אותם עכשיו, אבל בנינו אכן 
מקבלים חינוך לתורה, אבל בכל זאת לפעמים רואים שבחור מתרשל באיזה 

חוץ שהוא בריא, ענין, והוא מתחיל לגדול באופן חולה, ונדמה לאנשים מב
 אבל באמת הוא מאד חולה, אפשר להיות גם צעיר וגם חולה.

 

 שבעיסה שאור בחינת שהוא ר"היצה על להתגבר שנזכה ת"השי ויעזור
 לקראת העבר יפריע לא ז"ועי, ט"הבעל הפסח קודם עכשיו שמבערים

 ההרגשים כפי, עכשיו תיכף העתיד להתחיל יש המדובר וכפי. העתיד
 המשקל תשובת בבחינת יהיה ז"ועי, עכשיו שמתעורר רצוניותוה והתעוררות

 גם ונוכל, הענינים בכל דשמיא לסייעתא ותזכו, זמן ובאותו מקום באותו
אמן.                                                ובגשמיות ברוחניות לטובתכם לעסוק אנחנו  
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(845) 6062-659 -יו''ל ע''י מערכת אוצר יונה   
  

מעיל צו-שיקט א אי באקומען דעם גליון וועכנטליךצו   

YIDEL425@gmail.com 

הבעל''ט פסחחג הלשבת הגדול ול   
 

סיפור שמובא בספר תולדות חתם סופר, מספר זאת תלמיד אחד  ואקדים
וכתוב שם שמו, שפעם בסוף זמן החורף, התלמיד הזה בא לרבו להפרד ממנו, 

ם עד אחרי דרשת שבת הגדול, התלמיד עשה וביקש ממנו החת"ס, שישאר ש
כן, ונשאר שם כציווי רבו, אחרי שבת הגדול, הלך אל רבו לקבל ממנו ברכת 
פרידה, אמר לו החת"ס, וכי עכשיו אחרי השבת הגדול דרשה אתה נוסע ממנו, 
אבל התלמיד הזה היה לו אמו ובני משפחה וכדומה, ונסע לביתו על פסח, 

תלמיד ההוא, הלואי שהייתי מבין מה שהרבי אמר לי כעבור שנים רבות אמר ה
אז ולא נסעתי, כי בעירו היה שם השחתה וכדומה, וזה השפיע לרע על הילדים, 
עד שהיום אינו יכול לשתות עמהם כוס מים, אנשים גדולים ראו את הסכנה 

       . )דברי יונה ח"ב דף קכ"א(                       שבדבר, החת"ס ידע מה הוא אומר
 

  
 

 

 דשמואל, כפאו ואכל מצה יצא, כפאו )ראש השנה כח.( שלחו ליה לאבוה בגמ'
רב אשי שכפאוהו פרסיים ע"כ.  מאן, אילימא כפאו שד והתניא וכו', אמר

למה נקט דייקא  (ליקוטים) הגאון מראגאטשאוו זצ"ל בצפנת פענח ומדקדק
ב"ם )הל' חמץ ומצה וברמ כמו בכל הש"ס שנקראו גוים או עכו"ם פרסיים, ולא
מוזר מאד, היעלה על  כתב אנסוהו גוים. אלא שלכאורה זהו דבר פ"ו ה"ג( אכן

לאכול מצה,  לישראל לאכול מצה, בשלמא שכפאוהו שלא הדעת שגוי יכריח
  י"ל עפימ"ש חז"ל )מגילה טו.( על הכתוב זהו שייך ויכולים לשמוע, אלא

יום ראשון של פסח בתענית. שהעביר  אסתר ד יז( ויעבור מרדכי. אמר רב)
אכלו מצה ומרור כי היו  דבאותו שנה בטלוהו למצות ליל הפסח, ולא נמצא

שאם כלל ישראל  והגוים של אותו הדור שהיו פרסיים, ידעו שרוים בתענית
כמו  הקב"ה יענה תפילתם, ויהיה להם מפלה מתפללים ושרוים בתענית

נו, כפאוהו לישראל לאכול רצו שיתע שבאמת היה, אם כן יתכן שהגוים שלא
שהגוים יכפאו לקיים מצות  וא"ש שחז"ל רמזו על תקופה זו שהיה שייך מצה

. )דברי יונה ח"ב דף פ"ז(                                                                                     עשה  
 

  
 

 הגליון הבא יו''ל אי''ה לקראת חג הפסח הבעל''ט
 בברכת חג כשר ושמח המערכת

 של''ה הק' זי''עליומא דהילולא ה
 הבעל"טביום ג' שחל  –י''א ניסן ש''צ 

 

 שעריך בכל וגו' לך תתן םושוטרי 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 הטובה 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 יאפ 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

 
 

 

 

בט הלוי זצ"לליודה"ל הראשון של מרן פוסק הדור בעל ש  
שנה 57מרן ז"ל לפני חברו לזצ"ל בעל שבט הלוי  מרןמכתב שכתב   
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