
 מרן ראש הישיבה
הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל

 הגאון הצדיק
רבי ישראל אליהו וינטרויב 
זצוק”ל

 הגאון האדיר
רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל

 הגאון הגדול
רבי שלום בן ציון פלמן 
זצוק”ל
__  __

ויבלחט”א

 מרן ראש הישיבה
הגראי”ל שטינמן שליט”א

 מרן שר התורה
הגר”ח קניבסקי שליט”א

 מרן פוסק הדור
הגר”נ קרליץ שליט”א

 מרן רה”י
הגר”ג אדלשטיין שליט”א

 מרן הגאון
רבי יעקב אדלשטיין שליט”א

דברי שיח

כאיל תערוג

פרי חיים

נשיח בחוקיך

און יעקב
ג

משנת החפץ חיים

פניני דעת

דובב שפתיים

שו גחלים תלהט
נפ

פנינים משולחן רבינו

שלמים מציון

דרכי החיזוק

קובץ קמ”א ה’תשע”ז
מחיר: גדול- 4 ₪ ׀ רגיל- 2 ₪

קובץ גליונות
פרשת בראשית

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור
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ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 
058-3231891 )שוורץ(

רובע ז’
052-7668323 )מונק(

רובע ט’
077-7656779 )בלומנטל(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
050-4156578 )מן(

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 
בבתי הכנסת:

*הליכות חיים
*המרכזי - רמת אלחנן

*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל
*יד אהרון

*שבת אחים
*היכל צבי רח’ סירקין

*אשכנז רח’ יעל
*בית אריה רח’ גרוסברד פינת 

בעל התניא
בכוללים:
*בית הלל

*נחלת משה

*חזון איש
*פוניבז’ )אוהל קדושים(

*ברסלב
אצל הנציגים בישיבות:

אורחות תורה
בית מאיר

בית מדרש עליון
גאון יעקב

משך חכמה
פונוביז’

קהילות יעקב
קרית מלך

שערי תורה
תפארת ציון

מרכז
*חנות גל פז- ר’ עקיבא 88

*חנות שאבעס חזון איש 49
פרדס כץ

052-7168580 )אבוחצירא 30(
בבתי הכנסת: 

*מנין אברכים )אבוחצירא 9(
קרית הרצוג

03-5708404 )שטרן(
052-7640848 )פרידמן(

שכון ה'
053-3151405 )נמירובסקי(

*ביהכנ”ס המרכזי

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

חיפה
נוה שאנן 

054-8454992 )גינויער(
ישיבת נחלת הלויים

הדר
 *ישיבת תפארת ישראל
04-8699455 )חסידים(

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו אלן(

ירוחם
ביהכנ"ס בית פנחס

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
*ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
גאולה

053-3172626 )אלה(
*חנות גל פז )מלכי ישראל(

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

הפיסגה 46 )ניתן להשאיר הודעה(
בבתי הכנסת:

*אמשינוב

*מנין אברכים

בר אילן/נוה צבי
054-8474651

הר נוף
בבתי הכנסת:

*אמרי שפר
*קהילת בני תורה

*חניכי הישיבות- רח’ ברנד
כנסת

054-8429113 )גרוס(
נוה יעקב

052-7677676 )לוי(
סורוצקין

בבתי הכנסת:
*אהבת תורה
*באר שמואל

סנהדריה המורחבת
*ביהכנ”ס עזרת תורה

עזרת תורה
 054-8474651 )אלקיכן(
*בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמות א'
054-8408719 )גולדשטוף(

רמות ג'
*ביהכנ”ס 

חניכי הישיבות צא”י
053-3120780 )גליקסברג(

רמות פולין
*ביהכנ”ס אוהל יוסף

053-3180324 )דורוני(
רמת אשכול 

ביהכנ”ס חניכי הישיבות
שערי חסד

054-8498969 )קירט(
גילה 

 *ביהכנ”ס חזון נחום
052-7653820
מאה שערים 

ביהכנ”ס תפארת בחורים )הישן(
גוש 80 

*ביהכנ”ס בראשות הגאון ר’ דן 
סגל שליט”א
גבעת שאול

ישיבת הגרי”מ דרוק

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

כתר תורה הרב אברמוב
חפציבה

052-7143196 )דרמר(
ישיבת כנסת יצחק

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת: קהילת משך חכמה 

053-3127555
ברכפלד

* ישיבת מיר
דרדק 08-9741667

בבתי הכנסת
*אוהל תורה

*חניכי הישיבות רשב”י

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668
ביהכנ”ס מנין אברכים רח’ גבע 25   

054-8452828 )וייס(

עוצם
ישיבת נר זרח

פתח תקוה 
גני הדר 

בבתי הכנסת:
*אוהל אברהם
*מקוה בעש”ט

קרית אתא
ישיבת מאקאווא 052-7626243

רחובות
050-4101805

ישיבת מאור התלמוד
כולל בר שאול

רכסים
גבעה א’

052-7606491
 ישיבת כפר חסידים

053-3136168
גבעה ב’

כולל נר ישראל בית יצחק
052-7183722

גבעה ג’
052-7171992 )פרקש(

בביהכנ”ס
*היכל משה - בנה ביתך

רמת השרון
052-7141747

תפרח
 08-9924520

הזמנות במוקדים עד יום שלישי בערב.  ]*ללא הזמנה מראש[

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900
ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900

 לרבים המבקשים 
 )A4( קובץ גליונות גדול 

 ניתן להזמין מראש 
במוקדי ההפצה.



 

 

 העתיד על והשפעתם היסודות של הגדול כוחם
 (א, א בראשית) הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשית

 אמר ב"תשל בראשית שבת מוצאיב איש חזון בכולל בשיחה

 אם, היסוד הוא העיקר דבר שבכל ומפורסם ידוע" :א"שליט רבנו

 . "איתן יהיה ההמשך שגם קוותל יש, חזקים היסודות

 נחשב זה ולעניין ,חלשים היסודות כאשר הדברים הם שונים

 שייבנה מה כל עקום היסוד אם. שמעליו לנדבך כיסוד נדבך כל

 .יציב ובלתי מעורער גם וממילא עקום יהיה עליו

 היא כך. הגשמי בבניין בעליל מוכחת שהיא כשם זו מציאות 

 . הרוחניים בעניינים נכונה

 מפני 'ב באות העולם את לברוא ה"הקב בחר העולם בבריאת

 (י ,א רבה בראשית) המדרש לשון וזה .ברכה למלה מרמזת שהיא

 לשון שהוא ף"באל לא ולמה .ברכה לשון שהוא ת"בבי ולמה'

  '.ארירה

 בכל ,ברכה מבטאת אינה לכשעצמה ת"בי שהאות פי על אף

 שתשרה לקוות יכד ,ת"בבי פותחת ברוך שהמלה בזה די זאת

 .זו באות כן גם מתחיל תיאורה אשר בבריאה ברכה

 היתה אילו מזה להיפך חשש ו"ח קיים היה מידה באותה 

 להיהמ של הראשית את גם המהווה ף"אל באות פותחת הבריאה

  .ארור

 גבוהים רוחניים עניינים הן שהאותיות :הוא העניין הסבר

 צירוף ישנו כאשר לפיכך ,מהן המורכבים הדברים את ומסמלות

 אלא( שם) המדרש וכדברי ,לברכה תקוה מעורר הוא ברוך של

 . יעמוד והלוואי ברכה בלשון אותו בורא אני הרי ה"הקב אמר
 לתורה הקדישו שאביו אבויה בן אלישע על ל"חז מאמר ידוע

 שירדה] התורה כבוד גודל את שראה אחרי שלו המילה ברית ביום

 שהיה ומכיון ,בתורה ועסקו חכמים תלמידי וישב שבו הבית את והקיפה אש

 חגיגה במסכת' תוס ראה רעה לתרבות הבן יצא שמים לשם בכוונה חסרון בזה

  [טו דף
 בהכרח הינה פעולה כל שכן עבורנו גדול לימוד כאן יש

 נכשל שאדם ופעולה ,בעקבותיה שיבואו לפעולות יסוד בבחינת
 להיזהר יש כן על תיכשל שאחריה שהפעולה כן גם גורמת בה

 שלהצלחתה המציאות את בחשבון ולהביא ופעולה פעולה בכל
 . להבא גם השפעה תהיה לכשלונה או

 את העושים צעירים לבחורים בעיקר חשובה הינה זו ידיעה
 להקפיד כאן מהנאמר ללמוד עליהם בחיים צעדיהם ראשית

 בניין יסוד שהם במעשיהם פגם יהיה שלא מאד עד ולדקדק
 שאת ביתר תורה עול בחור וכל נער כל עליו יקבל כן על ,חייהם

 '. ה וביראת בתורה מאושר יהיה חייו ימי כל במשך כך שאחר כדי
 (ט"נ' עמ א"ח תהלתך פי ימלא פ"ע בראשית לקח יוסף ילקוט)

 בימים ברכה
 והעוף בימים המים את ומלאו ורבו פרו לאמר אלקים אתם ויברך

 (ב"כ' א בראשית) בארץ ירב

 הואיל בחמישי ונבעלת ברביעי נשאת בתולה קפרא בר תני
 (.א"ע' ה דף כתובות) לדגים ברכה בו ונאמרה
 את התורה כתבה יום שבאותו במה המיוחד מה ביאור צריך
 כל על אלא ההוא היום על דוקא נאמרה לא רכההב הא הברכה
 ?הימים

 באותו יותר תחול הברכה מקום דמכל חידוש מזה וחזינן 
' ה דף כתובות השחר אילת) הימים משאר הברכה בו שנאמרה היום

' בתשו ש"כמ בזה והביאור ה"א] (ברכה בו ונאמרה הואיל ה"ד א"ע

 המלאכה בו זקתתח השבוע מימות יום דבכל ג"תי' סי א"ח א"הרשב

 דבתולה הא גם בזה ופירש, לזה דוגמאות הרבה ומביא, בו שנבראת

 [בראשית ימי דששת ברכה משום הרביעי ליום נשאת

 הקנאה על תשובה
 הבל אל קין ויקם בשדה בהיותם ויהי אחיו הבל אל קין ויאמר

 (ח, ד בראשית. )ויהרגהו אחיו
 עשה הוא מה על, תשובה עשה שקין כתוב: רבנו הסתפק

? לו שנגרמה קנאה של המדה על או, הרציחה עצם על, תשובה
הפנקס ). התשובה כלום שוה לא כמעט זה נשארת הקנאה אם והרי

    (זה בענין באריכות א"קפ – ו"קע' עמ נוראים ימים תהלתך פי ימלא' ועי 173עמ' 

 לשטן פיו אדם יפתח אל
 עפר ואל אתה עפר כי לקחת ממנה כי האדמה אל שובך עד
 ההוא, תשוב עפר ואל אתה עפר כי והכתיב (ט"י' ג בראשית) תשוב
 (.ב"ע ב"קנ דף שבת. )המתים תחיית קודם אחת שעה

, לשטן פיו אדם יפתח אל לעולם( ב"ע' ח דף) בכתובות איתא
 לימא ראשונים משתה, לימא לא ישתו רבים לימא שתו רבים

 . לימא לא אחרונים משתה
 אחת שעה עפר להיות לשוב מוכרח אחד דכל כיון לעיין ויש

 ?כאן יש לשטן פה פתיחת איזה, המתים תחיית קודם
 כולם דהא אבילות יהיה לא שעה דבאותה משום לומר וצריך

 שישארו באופן למות ורק, המתים תחיית לפני אחת שעה ימותו
  .לשטן פה פתיחת זה אבלים

 ( לשטן פיו אדם יפתח אל ה"ד ב"ע' ח דף כתובות השחר אילת) 
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 ?מהטעי לא בריאה יש

 זרעו אשר פרי עשה ועץ למינהו זרע מזריע עשב דשא הארץ ותוצא
 (יב ,א בראשית) טוב כי אלקים וירא למינהו בו

 'פוניבז של קטנה בישיבה בלומדי" :ל"ז קול שמואל הרב סיפר

 הייתי ,הישיבה שבכיכר לעס'אנג לוס בבנין בהיווסדה שפעלה

 הישיבה אשר  למרן אבות מבתי צהריים ארוחת יום יום מביא

בגפו התגורר הוא ו. סבא בכפרגרו  עדיין משפחתוש, א"שליט

 באוכל מסויימת תוספת על שאלני פעםבישיבה. בימות השבוע 

 ...שנתמעכו מבושלים קישואים שזה דומני" :לו והשבתי ?!היא מה

 דבר מימיך הראית" :וביה מיניה השיבני ",מאד טעים זה" :והוספתי

 (137)רעיונות ומסרים ח"ד עמ'  ...!?טעים שאינו ה"הקב שברא מאכל

 

  'תחי הרבנית ורעייתו א"שליט רבינו ממקורבי א"שליט שולביץ יעקב רבי הגאון לכבוד
 ושמחה באושר ,רעננים דשנים ,ימים לאורך ,וטהור קודש זרע ,תורה עמלי של דורות לראות יזכו ,היובל לרגל

 



 

 

 
 איש בין שלום בהשכנת מאוד הרבה עוסק א"שליט רבנו( כד, ב בראשית) אחד לבשר והיו באשתו ודבק אמו ואת אביו את איש יעזב כן לע

 המדות בינת' 'הפרגוד מאחורי' בספרים עוד וראה]. ה"אי למועד חזון ועוד דבריםמה מעט כאן נביא, דרכהוה ותושיה בעצה, לאשתו ישא בין לרעהו
 [.זה בענין א"שליט מרבנו רבות הדרכות עוד 'וכו 'זכו' 'לורינץ י"להגר 

 החופה תחת להתפלל מה על
 תורה ארחות בישיבת הלומד חתן רבנול שנכנס בעת
 תחת בתפילה לכוון מה על ושאל חתונתו לקראת להתברך

 ושהאשה, האשה עם טוב יהיה שהבעל: "רבנו השיב, החופה
 ". הבעל עם טובה תהיה
 רבנו מכתב – האשה כבוד

 שומרי היהודים את מגנים אנשים שיש היות  .ד"בס
 דברי להעתיק ראוי, האשה כבוד את שמשפילים בגלל מצות

 .וסקיםוהפ' הגמ
 כגופו אשתו את האוהב רבנן תנו ב"ע ב"ס יבמות
 לאבן בהקדמה הטור לשון וזה'. וכו מגופו יותר והמכבדה

 ולכבדה כגופו אשתו את לאהוב לאדם ראוי כן ועל העזר
 אחד ישמור כאשר ולשמרה עליה ולרחם מגופו יותר

 ממנה כי כנפשה ולאהבו לעבדו חייבת היא כן וכמו, מאבריו
 .לוקחה
 והם, אשתו כבוד העיקר' ה לדבר החרדים אצל ןלכ
 .האשה כבוד דורשים כאילו

 יבין' א וכל, אשה אחורי ולא ארי אחורי א"ס ברכות' ובגמ
 ....הגברים לפני נשים שיהיו טוב לא שלכן מה

 ק"לפ ב"תשע טבת' ד. שטיינמן. ל.א
 השני את לחנך

 את לחנך שצריך חושב 'א כל המתחתנים זוג :רבנו כתב
 'א לכל להסביר וצריך ,ריב הגורם מהעיקרים 'א וזה ,ניהש

 'שלו 'שיהי סיכוים יש ואז ,השני את 'א לחנך שייך שלא מהם

 .בית
 בית לשלום ברכה

 בית לשלום ברכה שרוצה לו ואמר רבנו 'קמי בא אחד
 ושאל ,זה בשביל משהוא תעשה אבל ל"א ,שברכו ולאחר
 .אותה תפייס רבינו ל"א ?מה האיש

 לחתן וכן ,בית לשלום ברכה שבקש לאחד ותבהזדמנ
 .התשובה היתה .ועצה הדרכה לשאול שבא החתונה לפני
 הטובה והעצה הברכה זוהי "ותוותר ותחזור תוותר"

 ...ביותר
 עם שמתוקטט קטן לילד משל ?לוותר צריך מי לו ואמר

 מהאיש דבר אותו ,מהגדול לוותר דורשים ממי ,גדול איש
 וכל .להאשה מאשר יותר שכל לו שיש לוותר דורשים
 ברגע ,שלו על עומד אחד שכל הוא בית השלום של הבעיה
 .בית שלום נעשה ,מוותר שאחד

 [ינר'וואלוז חיים 'ר של תלמידל] וקדושה מנוחה בספר
 עניני את לנהל רוצה שהאשה רואה שכשאתה כותב

 ,לה תן ,רוצה היא ,אדרבה ?לך איכפת מה ,בבית הגשמיות
 מה דברים בשאר וכן ,וללמוד לשבת לשתוכ בזה ותשמח
 ,לה תן ,זה במקום יעמוד שהארון רוצה היא אם ,לו איכפת

 ואז ,הדברים בכל יחשוב וכן …לך איכפת מה שם שיעמוד
 .בסדר הכל היה

 בית לוםלש ברכה שרוצה 'פ בגיל זקן לרבנו הגיע א"ופ
 איך לדעת צריך כבר כזה  גילשב :בתקיפות רבנו לו ואמר

 .להתנהג
 בית בשלום זהירות 

 אודות חשוב קונטרס בהוצאת עסק ח"ת כאשר בשעתו
 מהדברים ונהנה רבנול הקונטרס את הביאו משקין גילוי
  .ברכה מכתב תתל מיאן אך 'וכו המחבר את בירך וגם

 מהסכמה שהתחמק הדבר סיבת יכ גילה ולמקורביו
 יכול הקונטרס על שלו הסכמה שמכתב חושש כי בכתב
 כמו זה בדין לנהוג שמים יראי תורה בני וכמה כמה לגרור

 וגם בית בשלום קושי כמה יודע מי אך ,בקונטרס שכתוב
  .זו חומרה לגרום יכולה לאשה האיש בין כעסים
 מהמטבח קלה ביציאה גם הוא 'גילוי יןשד משום כי
 שאינו] שבתבשיל מים בכל או שבקדירה החלב כיסוי ללא

 פחד רבנו ולכן .'וכו לכסותו לרגע שכחה שהאשה [רותח
 )מאחורי הפרגוד(    .ברכה מכתב לכתוב
 חדשה בריאה

 רבנו של במעונו הלב בינת רבני מפגישות באחת
 על )מובא בטור סנ"ו( ל"חז דברי את בפניהם הביא א"שליט

 ומים מאש עשויים השמים במרומיו שלום שהעו הפסוק
 רק ,תמיד ביניהם מריבה ומהותם בריאתם מעצם אשר
 מתפללים אנחנו וכך ,שלום ביניהם להשכין יכול ה"הקב
 .ישראל כל ועל עלינו שלום יעשה הוא
 ?מים או אש השמים הם באמת מה א"שליט רבנו שאל 
 בריאה אלא מים ולא אש לא שאינם היא התשובה 

 בית שלום של הנכונה המציאות זוהי ובכן "שמים" החדש
 ואז ,יחד משניכם חדשה בריאה אלא אתה ולא היא לא

 שמברכים הגדולה הברכה ולקיום ביניהם לשכינה זוכים
 שלום ואחוה אהבה וחדוה דיצה רינה גילה החופה תחת

 המדות( )בינת      .ורעות

 נשואין עניני
 

 

 שונים ענינים על א"שליט רבנו מעצות כאן נביא שבוע מידי ה"אי
וכמבואר במש' באבות פ"ו כל הלומד תורה  .המעשה בעלי של מפיהם

 (ז"תרי רמז תהלים) בילקוטלשמה.. ונהנים ממנו עצה ותושיה. ואיתא 
 ערך בן אלעזר 'ר כגון לעצתו צריכין הכל שיהו ,יצליח יעשה אשר וכל

 אנכי נביא לא לו אמר אתה נביא לו אמר ,ומצליחות עצות ץשיע
 סופה  שמים לשם שהיא עצה כל מרבותי מקובלני כך אלא

 מי '.תקום היא 'ה ועצת הוא מלא מקרא מנשיא 'ר אמר .להתקיים
 .םלקבל נשמח ראשון מכלי זה למדור המתאימות עצות בידו שיש

 אחד יום כוח
 ספר בית שובו ארגון נהריה בעיר הקימו, שנים כחמש פניל

 .לקרבם כדי ומצוות תורה שומרי שאינם לילדים תורני
 בתקשורת גדולה כתבה עליהם עשו' וכו רשעים של ומפלגות

 הלימודים לשנת הראשון ביום ותיכננו בנין להם שנתנו כך על
 .הספר בית ליד גדולה הפגנה לעשות
 לעשות מה עצה ליטול א"שליט לרבנו הארגון מנהלי ונכנסו
 .בענין
 שוןהרא שביום ההורים לכל שיאמרו א"שליט רבנו להם אמר

 יהיה ושם בעיר אחר למקום יבוא אלא ספר לבית יבואו לא
 .עשו וכך, הפתיחה

 והביאו ספר הבית מול להפגנה ציבור התאספו הראשון וביום
, התלמידים כשיבאו בהפגנה להתחיל ומחכים. תקשורת כלי
 כלעומת וחזרו לימודים שאין שראו עד שעות כמה המתינו וכך

 ואין, כרגיל ספר הבית את םהתלמידי התחילו ולמחרת.שבאו
 (א"שליט ש"א' ר ג"הרה מפי)   .ומצפצף פה פוצה

 



 

 

 נשמח זה למדור המתאימים דברים בידו שיש מי] .ערוך השולחן סדר פ"ע א"שליט רבנו והלכות מהליכות כאן נביא שבוע מידי נ"ובל ה"אי
 על לסמוך אין כ"וע ,מעשה מפי הלכות למדים שאין לציין הראוי ומן [.םלקבל נשמח הנכתב על והארות הערות לו שיש מי כ"כמו ,םלקבל

 .בלבד מ"מו בדרך נכתב והכל ,אופן בשום למעשה הדברים 

 חצות תיקון
 ראו, לילה באישון מרבנו אנשים שיצאו אחרי פעמים כמה

 .חצות תיקון שאומר[ לחלון מבעד]
 היה שאם מובא '(ג' עמ א"ח) רבנו בארחות: רבנו ואמר

 על אולם. חצות תיקון אומר היה הלילה בחצות ער סטיפלערה
 ?לא או תיקון אמרו האם ידיעה לי ןאי ל"זצ ז"והגרי איש החזון

 [ב"ת בעניני בזה כ"מש' עי השבועות בשלשת תיקון אמירת ולגבי]

 בלילות לימוד
, קבועה בשעה יצועו על לעלות רבנו הורגל לא ומעולם מאז

 ולפעמים. לישון והולך מאוד עייף שנעשה עד הרבה לומד אלא
 .במטה לישון עולה לא וכלל הכסא על כך נרדם

 שינה ברציפות לישון שלא כלל בדרך רבנו של הרגלו, כן כמו
 חוזר מכן ולאחר, ללמוד וקם שעות כשלוש ישן אלא, ארוכה
 . מעט עוד לישון

 אלא לישון" הולך" היה לא דיסקין ל"המהרי כי, רבנו וסיפר
 . כיסאו על נרדםש עד למד

 ישן היה לא ל"בחו שבהיותו, מבריסק ז"הגרי על סיפר וכן
 בליל ורק, שינה שחטפתו עד ולמד כיסאו על ישב אלא במיטה

 .במיטה לישון הולך היה קודש שבת
, חולה היה כבר ז"הגרי כאשר, ממש האחרונות בשנותיו רק 
 .החול בימות במיטה נשכב היה

 הלימוד צורת את גלהת אל שהיא :אמרה ה"ע והרבנית 
 דברים שומרת אלא ,הזה בעולם בלילות א"שליט רבנו של
 .הבא לעולם אלו

 תפילת לפני שיעור רבנו בבית מתקיים היה שנים והרבה
 . מובהקים עליה לבני הבוקר באשמורת שחרית

 הראש רוב
 שהכיפה ל"ז אלחנן ר"הג על אמר פינשטיין מ"הגרי: רבנו אמר

 כיפה עם הלך ל"ז ז"הגרי שחמיו והביא, שורא כל על היתה שלו
 . ראשו רוב על

, רבנו וביאר, הראש ברוב דסגי אמר א"שהחזו רבנו ואמר
. ככולו דרובו אלא, מכוסה יהיה הראש שכל שצריך נראה בפשוטו

, ה"קפ' עמ ג"ח רבינו בארחות ראה בזה ל"ז א"החזו מרן והנהגת]
 דינים ועיין. תכמגבע הראש כל את שכיסתה גדולה כיפה שלבש

 (איש החזון מתורת בתמר אעלה)[. ז"ס א"פ והנהגות

 יחד בגדים' ב להוריד
 לו והביא זיס הרב לידו התגורר סבא בכפר רבנו כשהיה

, לו אמר הספר את וכשהחזיר', הטהור שולחן' הספר על לעבור
 שיש שכשם שם שמבואר, גדול חידוש מהספר לו תעוררשה

 בגדים' ב להוריד איסור יש כך, דביח בגדים' ב ללבוש איסור
 . כך על יקפיד ומעתה, זה על הקפיד לא עכשיו עד והוא, ביחד

 מה אלא לנו דאין ז"הגרש הורה שכן ב"כ עמוד תפלה שלמה הליכות וראה ה"א]

 [ש"עיי עלה להוסיף דלא והבו הפוסקים שהזכירו

 החום בזמן גם צניעות
 בסלילת לעבוד הוצרך, בשוויץ במחנה רבנו של שהותו בעת

 במצב וגם, נורא חום ההוא בזמן שם והיה, המדינה לטובת כבשים

 הורידו שם שעבדו האנשים ורוב, כבישים לסלול צריכים היו הזה

 ש"היר היהודים וגם, שם ששרר הנורא החום מחמת החולצה את

 עם נשארו המחנה מכל אנשים שני רק. החולצה את הסירו

 סולוביציק משה רבי הגאון ה"ה, הנוראי החום למרות החולצה

 ז"קט' עמ ובאגדה בהלכה חיזוק דברי' קו). א"שליט רבנו א"ויבדלחט ל"זצ

 ( ל"זצ שטרן חיים רבי - שם שהיה ראיה עד בשם

 ישיבה בן של מלבוש בענין רבנו מכתב
 צערי אודיע '...וכו הרב 'לכ - ד"תשס אלול ו"כ ד"בס

 הישיב שבחורי מקומות ישש ששמעתי מה על 'לכ
 מה של בדברים מפטפטיםו הלילהמ הרבה ערים נמצאים

 דבר וזה ,גופיה כגון הגוף כל מכוסה כשלא ולבושים ,בכך
 גילוי להיות נוחה חכמים רוח שאין ש"וכ .באיסור גובל
 וכן ל"וז 'א ק"ס 'ב 'סי ברורה משנה ועין .הגוף בשר
 הכרח במקום שלא זה טעם מחמת תמיד ליזהר צריך

 מכוסה להיות שדרכו כל מעט ילואפ בשרו מלגלות
 וצוארו ו"הקובד עד ידו לגלות רשאי אבל ,לעולם בבגדים

 וארצות ג"מהפמ שזה מובא הציון ובשער ,החזה עד
 גורם וזה ,תורה בני דרך לא מאד שזה כ"וכש ,החיים
 גם צנוע להיות להקפיד יש ומאד ,עול פריקת לקצת

 לרחמים יםומצפ אלול בסוף הם שהימים והיות .במלבושיו
 עצמו על לקבל צריך ,נכונה מדה בכל להוסיף וצריך

 ..בלבושו גם בצניעות להתנהג

 תשקצו בל חשש
 באנגליה חיזוק במסע רבנו שהיה שבעת נתפרסם

 אך ,שיחה למסור אמור והיה תורה שערי לישיבת והגיע
 רק ל"חז ודברי פסוקים שום שם הזכיר שלא לפלא היה

 !למאוד עד לפלא והיה ,ראליש גדולי על עובדות הזכיר

 חשש איזה לו שהיה אמר זה על שנשאל כ"ואח
 ,תורה דברי כזה במצב לומר אין ממילאו לנקביו שצריך

 שום הזכיר שלא לאנשים מאוד מוזר נראה שהיה פ"ואע
 .הלכתי חשש בזה שיש כיון לכבודו חשש לא התור דברי

 .לוא מדברים תועלת יותר 'הי בסוף שלדעתו רבינו והוסיף
 זה ואמר התפעל א"שליט ק"הגרח מרן ז"ד וכששמע]

 לו שיהיה ברבים בבזיון התחשב שלא !!מעשה נקרא
 )צדיק כתמר יפרח( [.ההלכה על לעבור שלא ובלבד

 

 נשתדל נ"ובל, הקוראים מרבבות והארות הערות לקבל וזכינו. ל"ובחו ישראל בארץ קומותמ בהרבה בחיבה הגליון התקבל ד"בס כאשר
 .הסליחה ועמהם ת"בר רק המעירים שם את נכתוב אנו, טעמים כמה ומעוד הצניעות ומאהבת, השולחים ממכתבי שבוע מידי להביא

 תשרי 'ל שלו טיהיארצי שיום] ל"זצ רבינוביץ גדליה רבי הגאון אודות כתבנו | ו"תשע בראשית 116 גליון
 מבין שהוא מישהו מחפש הוא שאם ל"זצ דסלר להרב אמר גדליה 'ר א"שפ (א"שליט ה"רג) לנו ושלחו .[ב"תשמ

 עמו ודיבר רבנו עם דסלר הרב נפגש צ"אחה בשבת א"ופ .א"שליט שטינמן ל"הגראי עם שידבר הנסתר בתורת
 הרי' וותבענוותנ ואמר ,שראו מה את להכחיש יכל לא ,זו עובדא על רבנו וכשנשאל .אלו בענינים שעה כמחצית

  .'אלו ענינים על עמי שדיבר ממני רצה ל"זצ דסלר הרב מה הבנתי ולא ,אלו יםבענינ ידיעה לי שאין עיםיוד אתם



 

 

  

 בארץ בודדות ישיבות היו בתחילה והנה ישראל בארץ' ה בחסדי התורה וקםה, ל"רח התורה עולם רוב את שכילתה האיומה השואה אחרי הנה
 .ענינים בהרבה ובתושיה בעצה בהם וסיוע ישיבות הרבה והעמיד עמד א"זיע איש החזון רבנו ומרן, ישראל 

 חכמים תלמידי גדולי י"ע הרבה יבותיש והקים שעודד הישיבות עולם של אביהם ל"זצ שך מ"הגרא מרן היה, ל"זצ איש החזון פטירת ולאחר
 רבנו מרן ט"ליבדלח ל"זצ שך מ"הגראמ מרן מסר שנחלש אז ומיני התורה עולם של המיוחד ובצביון ובגשמיות ברוחניות אותם לבסס ועמד
 גדולות חשובות ישיבות וכמה כמה לתפארת רבנו הקים זאת ומלבד .ובגשם ברוח ובתושיה בעצה להדריכם הישיבות עולם הנהגת את א"שליט

 בכינוסי או ומוסר בתורה לחזקם ישראל בארץ הישיבות לכל כמעט לךווה שנים מזה גליור מכתת א"שליט ורבנו, ישראל בארץ ומפורסמות
 סדר ילפ] הגליון שיכיל כפי שבוע בכל, ישראל בארץ הגדולות הישיבות עולם על נכתוב עשבו מידי ה"ואי. חשובים אירועים בשאר או ,בוגרים

 הישיבותמ נביא גם הזמן בהמשך ה"ואי]. לרבים לפירסום שניתנו והדרכות ועובדות מכתבים או, בישיבתם מסר שרבנו דברים '[ב' הא
 [ א"שליט רבנומרן  בהם שדרש שונים תורה ומקומותישיבות קטנות  ,אברכים כוללי ל"בחו 

 שקשורה ועובדה הדרכה או 'וכדו ישיבות אודות מכתב בידו שיש או, הישיבות בעולם שיעורים או שיחות של הקלטה בידו שיש מי מכל נבקש ובזה
 [בעתיד יפורסם ה"ואי לקבלו נשמח הנכתב על להוסיף בידו שיש מי כ"כמו] .למערכת בהקדם שישלח אנא, מסוימות לישיבות 

 .בהקדם לשלוח נא ל"הנ אודות בידו שיש מי. אור אליצור, אלחנן אור, התורה אוצרות, אופקים: ישיבות אודות נכתוב הקרובים בשבועות ה"אי
 

 התורה נתרבה
 בכל תורה קצת נתרבה ה"ב שני מצד אבל, חלש כ"כ שלנו הדור אחד מצד, רבנו אמר( ו"תשס) ישיבות לראשי בשיחה

 וכן, ישיבות והי לא כמעט אבל מהיום קטן יותר גם' הי הישוב באמת, ישיבות היו לא כמעט המלחמה לפני י"בא, המדינות
 על אחריות יש כ"וא, בישיבות הם ישראל כלל של טובים הכי שהבנים לדעת צריכים הישיבות ראשי .ואירופה ב"בארה

  . הבא הדור את להציל צריכים שהם, הישיבות ראשי 
, לבחור בסדר אל מילה איזה אומר ישיבה ראש אם, הקודש בעבודת גם הוא וכך: אמר אחריות בחיוב פעם רבנו וכשדיבר

 אחד לי וסיפר .חובתו ידי לצאת מאד וקשה, בגללו והכל... וחלילה לרחוב ו"ח יצא שהבחור להיות יכול וחס חלילה ז"עי
, ישיבה הראש אותו ושאל, לצבא הולך שהוא לו לספר שלו ישיבה להראש ובא, לצבא הלך כ"ואח ישיבה באיזה' הי שהוא
' הי הזה ישיבה והראש... מילה איתי דיבר לא ישיבה הראש פעם אף, בישיבה ייתיכשה-הבחור ענה, לצבא יוצא הוא למה

 ...ישיבה ראש גם ככה... וחייט שסנדלר כמו כי לומר אפשר לכן, אחריות באמת וזוהי,,, מאד גדול אדם 
 

 אהרן אהבת ישיבת
  תורה של לאהלה להתקרב שהתחזקו יםלבחור א"שליט אדלשטיין בצלאל' ר הגאון י"ע ז"תשנ בשנת ב"בב נפתחה הישיבה

 
' ב נר וישב ק"מוצש בישיבה א"שליט רבנו מרן שיחת

 ד"תשס דחנוכה
 כל את שעזבתם, מאושרים מאד ה"ב אתם אחד מצד

 בדברים מלא הרחוב כלל בדרך, בעולם שיש מה השטויות
, הבא בעולם ולא הזה בעולם לא, תועלת שום בהם שאין
 ללימוד והתקרבתם, האלה השטויות את עזבתם ואתם
 כמה עד, זה את להבין כ"כ יכול לא אדם בן ואולי, תורה
 הדברים כל את עזב שהוא, מזה מאושר להיות צריך שהוא
 .תורה ללמוד ובא האלה

 הכי נחשב היה הוא ובמדין, למדבר בא שיתרו בתורה כתוב 
 אתם" במדבר" להיות משהל ובא, הכל את עזב והוא, חשוב

 שם שהיה למרות, במדבר שיש התנאים זה מה יודעים
 עזב והוא! מדבר זה סוף כל סוף זאת בכל' וכו מן היה, נסים

 הוא קטן אדם היה לא והוא, תורה ללמוד בשביל הכל את
, תורה ללמוד כדי הכל את עזב והוא, מאד גדול אדם היה

 ואחד אחד כל זאת בכל אבל, יתרו של דרגהמב לא ואתם
 מה ובעצם, תורה ללמוד ורוצה ה"להקב יתקרב שהוא זכה

 תהיו, בזה תשמחו, שמחים תהיו" אשריכם" לכם לומר צריך
 !מאושרים

 לבן שמפריעים קטנים דברים איזה יש לפעמים אבל
 זה אבל, לו טוב לא זה, לו טוב לא שזה חושב והוא, אדם

 שאתם לע, מאד גדולה להיות צריכה השמחה כי, טעות
 אבל, ה"להקב והתקרבתם הזה העולם הבלי את עזבתם

 בעניני רבנו דיבר כאן] .מלים כמה לומר אפשר זאת בכל
 [חנוכה
, הדברים בכל לדעת שצריך מה העיקרי הדבר זה כ"וא

 דבר זה נס כל ובודאי, נסים שאומרים הרבה דברים יש

 יכולים שאנחנו מה הוא העיקר כי לדעת צריך אבל, גדול
 צריך זה ועל, האושר עיקר זה, ומצות תורה שומרי ותלהי

 .להודות בעיקר
, שם אומרים מה הפורקן ועל הנסים על כל וממילא

, רצו הם ומה, צדיקים ביד רשעים תורתך עוסקי ביד זדים
 תעשו, אתנו בואו אדרבה, טוב הכל רע שום רצו לא הם הרי
, הכל גופניים דברים הם שעשו מה וכל, עושים שאנחנו כמו

, מהגופניות להתרחק שיוכלו להתגבר ויכלו, מזה והתרחקו
 ז"וע, גדול הכי האושר זה, הזה העולם של הדברים מכל

 .להודות צריכים בעיקר אנחנו
 ורוצים, הזה העולם מהבלי להתרחק שזכיתם ה"ב ואתם
 ה"הקב. מאושרים להיות צריכים אתם, לתורה להתקרב

 .תמיד ושריםמא ותהיו ותעלו תעלו ז"שעי יעזור
, הדרשה את שצילם צלם היה בישיבה היה כשרבנו

, גם הצלם עמו הלך אחרת לישיבה המשיך שרבנו כ"ואח
 ורשד מספיק אותי צלמת כבר הרי ושאלו רבנו אליו פנה
 ?מקום לעוד ללכת צריך אתה ומה
 ממנו ביקשו עכשיו עד שצילם שמה, הלה לו וענה 

 כ"וא, בהבישי ששי הצניעות מאהבת לפרסם שלא בישיבה
 והתפעל. ולפרסם לצלם כדי אחרת לישיבה ללכת נצרך
 .זה בענין הישיבה מצניעות רבנו

 למען מכתב על רבנו את להחתים פעם וכשהגיעו
, ולילה יומם שם שלומדים כתוב והיה, הקדושה בההישי

 שם לומדים האם, כך על לחתום אוכל כיצד רבנו והתחבט
 לומדים חצות עד םהא המחתים את ושאל, הלילה כל

 כבר שזה ואמר לחתום והסכים, שכן לו ואמר, בישיבה
 .ולילה יום נקרא

 

 של יפה היענות ובזכות ,והפצתו הגליון הדפסת המשך למען המשאבים גיוס של הכבד העול את עצמם על ליטול אברכים מספר של נכונות בשל
 אנו קצרה מתקופה יותר בזה להמשיך שנוכל בכדי ,זאת עם .מודפסת במהדורה שוב לצאת ה"אי הגליון יחל זו 'מפר החל ,הגליון מקוראי רבים
 .הסכום למחצית הגיעו לא ועדיין ,הוא סכום גדול של רבבות שקלים הקרובה לשנה העלות .הציבור לעזרת זקוקים עדיין

 בפניה לתרום ניתן .במשימה לעמוד יכולים שאנו שנדע כדי ,כעת שיפנה רצוי השנה במהלך מסויימים תאריכים להנציח שמעוניין מי
 הארץ ברחבי הכנסת בבתי פלוס נדרים בעמדות אשראי טיסבכר או ,המערכת ל"לדוא בפניה ,072-2164440 'בטל המגבית למוקד 
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 'דשנה  ז"תשע

 האשה הצדקניתסבתי לע"נ  יוצא זה גליון

 ע"ה  דניאלבת ר'  אסתרמרת 

 בתשנ" נלב"ע כ"ד תשרי

 תנצב"ה

  דבר העורך �

ÈÎ Ì‰ Â�ÈÈÁ 
 הימים בתקופת רבינו אצל היו מעשים ג'

 ÏÎ - לכולם משותף אחד ומכנה, הנוראים
È„Â‰È ·ÈÈÁ „ÂÓÏÏ ‰¯Â˙ ÂÓˆÚ·! 

 להתברך נכנס הכיפורים ליום סמוך      .‡
 סיפר אשר נכסים בעל יהודי, רבינו אצל

 ולדעתו צדקה הרבה נותן הוא כי לרבינו
 כסף להרויח, בעולם שלו הייעוד זה

 ‚Ì ‡˙‰: רבינו שאלו... לצדקה ולחלק
„ÓÂÏ ‰¯Â˙? כל שיעור לי יש, כן וענה 

: רבינו לו אמר. משתתף אני שבו יום
‰˙‡ ÍÈ¯ˆ ˙·˘Ï „ÂÓÏÏÂ ¯˙ÂÈ !‰Ê 

¯˜ÈÚ‰! שכל לומר יהודי אותו וניסה 
 לחלק נזקק והוא חדשות צרות יש הזמן
 ˘˙ÎÊ‰' :מרן לו ואמר צדקות ועוד עוד

˙ÂÈÁÏ „ÂÚ ‰‡Ó ‰�˘ ,Ï·‡ ÈÎ‰ ·Â˘Á ‰Ê 
˙·˘Ï „ÂÓÏÏÂ ,ÛÈÒÂ˙ „ÂÚ ˙ÂÚÈ·˜ 

„ÂÓÈÏ· Ì‚Â ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÚ ‰˘ÚÓ „ÒÁ‰ 
ÌÈ·Â˘Á‰.' 

 הסוכות חג בערב נכנס יהודי      .·
 ‡˙‰ Ó‰: רבינו שאלו, להתברך לרבינו

„ÓÂÏ? דף בשיעור משתתף שהוא וענה 
 בירכו. תורה בהפצת מתעסק וכן, היומי
 ÎÊ˙˘ ¯ÂÓ‚Ï ˙‡ ˘‰"Ò‰: ואמר רבינו

˙Ú„ÏÂ ˙‡ ÏÎ ‰¯Â˙‰ !ÌÈÈÒ˙˘ÎÂ ˙‡ 
˘‰"Ò ‡·˙ ÔÁ·‰Ï ÈÏˆ‡... 

  
 מראשי לאחד סיפר מאד עשיר יהודי  .‚

 לו מצויה פרנסתו ה"שב, בארץ הכוללים
 צורך לו אין ולטענתו מאד גדול ברווח

 לכדי רק אלא, לעבוד להמשיך כבר
 להפסיק אולי וחושב. נכסיו להרבות

 ולשבת, יום חצי בעסקיו להתעסק
 ראש אותו לו אמר. יום חצי וללמוד

. לדעתו ונשמע לרבינו נכנס הבה, כולל
 טרם עוד, רבינו לו אמר תכף, כשנכנסו

 ÍÈ¯ˆ „ÂÓÏÏ ‡˙‰: דבריו את ששטח
˘"Ò ,˙‡Â ÌÂÈÒ‰ ‰˘Ú˙ ÈÏˆ‡ ˙È··... 
 

ÂÏ˙ ‰¯Â˙‰ ˙ÁÓ˘˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ Â�˙Â‡ ‰
,‡·Â ·¯˜‰ Û¯ÂÁ‰ ÔÓÊ·  „ÂÓÏÏ ‰ÎÊ�Â

˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÏÏÂ  ‰ÏÂ‚Ò ÔÈ‡ ÈÎ
.‰¯Â˙Î 
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         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''שעברושעברושעברושעברו    החגהחגהחגהחג    ימיימיימיימי    ----' ' ' ' במחיצתובמחיצתובמחיצתובמחיצתו''''''''''''

 א"שליט מרן רבינו אצל שהיה ממה, הכתב גבי על לרשום שניתן רשמים מעט כאן נביא

 . לטובה עלינו שעברו תורה ושמחת הסוכות חג ימי - שמחתנו בזמן

 עם, הסוכות לחג' גליונות קובץ' לו ולהגיש א"שליט מרן אל להיכנס זכינו הסוכות חג בערב

 כרבע בזה עיין מרן, א"שליט הדור גדולי של מבתיהם שיוצאים התורה וחידושי הגליונות כל
 כמובן, עליה לשלם מבקש שהוא כדי תוך, החוברת את אצלו שנשאיר ביקש כ"ואח שעה

 מרן אך', הנתינה עצמה היא חשוב לאדם מתנה' כי מזכירים שאנו כדי תוך, שסירבנו

 . בפז יסולא לא ערכה התורה לימוד ומצות, לשלם יש מצוה שעל ואמר סירב א"שליט

 של בגובה השנה היה והלולב, איש חזון מזן אתרוג על כדרכו בירך, החג של ראשון ט"ביו

 מגידול היו והערבות, בקנה עלים' ג של היו ההדסים כן כמו(!!!)  מטר משלוש למעלה
 .ממש' גידולם דרך' אותם להחזיק ניתן זה ידי ועל, נופלים אינם שהעלים שאמרו מיוחד

 זן של סוגים כמה ביניהם!  אתרוגים משלושים למעלה( האתרוגים בכל נענע, שבירך אחרי

 לשאר הרשה כך אחר. )בערך קילו שלוש אחד כל ששוקלים אתרוגים ושלוש, תימני, מרוקאי

 מנת על מתנה ורק, גדול שהוא למי רק מקנה שהוא ואמר המינים ארבעת על לברך הקהל

 .להחזיר
 מרן בירך עליו האתרוג של הפיטם, מאוד מצער דבר אירע, הקהל של הנענועים במהלך

 האתרוג נהפך זה ובעקבות, עליו לברך לזכות גדול מידי דוחק היה הנראה כפי, נפל א"שליט

 ניימן משה ר"הר הגיע כ"אח ובהמשך, אחר אתרוג להלל לקח א"שליט מרן. ממש' חסר'ל

 אתרוג על לברך יוכל א"שליט שמרן כדי, איש חזון מזן מאוד ומהודר חדש אתרוג והביא
 .כראוי נאה

 .ברגל רבינו פני להקביל, התפילות אחרי איש אלפי עברו החג ימי במשך

. מאוד משונה דבר אירע, יום בכל כמנהגו בברית סנדק א"שליט מרן היה בהם הימים באחד

, בריתות בשלוש כסנדק לשמש מרן הוזמן בוקר לאותו, המועד חול של ראשון ביום זה היה

 ישראל שמע פסוקי לומר והחל בזרועו התינוק את שאחז אב של היה הבריתות אחד, ברם
 כפי, הברית את לערוך לפתע להתנגד האב החל, הברית מצות זמן כשהגיע אך, כנהוג

 ישראל כמנהג הברית את לקיים שהיא צורה בכל וסירב, אחרת או כזו בחרדה נתפס הנראה

 אותו לשכנע ניסו רבים אנשים, כמובן. לחוץ עמו וברח התינוק את תפס הוא, בשנים רבות

 .סמוך בבית היולדת רעייתו עם לנוח לו הציעו בנתים. הועיל ללא אך

 בשלב ואכן' השקיעה לפני הברית את לו יעשו היום עוד' כי בירך א"שליט מרן, במקביל
 שוב א"שליט למרן לו קראו אז או. הברית את לערוך למשפחה האב הניח האב מסוים

 בירך, במקום היה לא שהאב מכיון. מאוד רבה היתה והשמחה הגיע ואכן, כסנדק שישמש

 '.אבינו אברהם של בבריתו להכניסו' בעצמו מרן

 .מצוה של בשמחה', הזאת השעה תהא' בניגון הקהל פצחו הברית לאחר
 ספר עם ההקפות במהלך וישב, בביתו ומוסף שחרית התפלל א"שליט מרן תורה בשמחת

 תורה ולחתן, שישית בהקפה ונתכבד) בעולם ביותר הזעיר שהוא אומרים(, מיוחד זעיר תורה

 .לדרמן הכנסת לבית יצא

 ....אמןאמןאמןאמן' ' ' ' אחריםאחריםאחריםאחרים    ולרגליםולרגליםולרגליםולרגלים    למועדיםלמועדיםלמועדיםלמועדים    יגיענויגיענויגיענויגיענו    כןכןכןכן''''

 

  פשט על הפרשה �
 

 )יד, ג(" חייך ימי כל תאכל ועפר"
 מן חוץ מתרפאין הכל ל"לע כ"פ ר"ב פ"ע לפרש יש חייך ימי כל דכתיב הא

 הזה העולם חייך ימי ב"י בברכות' ואמרי' וגו לחמו עפר ונחש שנאמר הנחש
 הא פ"יל ז"ועד. )כאן בחיי ברבנו זה מ"שו(, המשיח לימות להביא חייך ימי כל

 יגיעת זה ')ז' סי( ט"פ ר"בבמדב' דאמרי חייך ימי כל תאכלנה בעצבון דכתיב
 וקצירה זריעה יהיה ל"לע דגם בפסוקים ומשמע וקצירה זריעה דהיינו השדה

 ג"דאע והיינו וכורמיכם אכריכם נכר ובני צאנכם ורעו זרים ועמדו ש"כמ
 וכלי גלוסקאות שתוציא י"א ועתידה יום בכל פירות שיטענו אילנות דעתידין

 אז שישארו הגוים י"ע נעשה יהא שזה אלא וקצירה זריעה יצטרכו מ"מ מילת
 כל כתיב ולכן המשיח לימות גם ינהג זה כ"וא ח"ס בפסחים ש"כמ משרתים

 .לגמרי המשיח לימות שיבטלו הקללות שאר כ"משא חייך ימי
 )(טעמא דקרא

 



 

  מעיניני הפרשה
יבא אל האדם לראות מה יקרא לו וויצר ד' אלקים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים "

  (בראשית ב, יט) "דם נפש חיה הוא שמואיקרא לו הוכל אשר 
 והנה יש לעיין איך בא הבעל חי 'אדני השדה' לפני אדה"ר, והרי הוא מחובר בטבורו ע"י חבל לארץ, וכשנפסק החבל מיד

? וכתב רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א דבר פלא בספרו טעמא דקרא שהקב"ה ח מ"ה)(כלאיים פ"מת וכמש"כ בפירוש הר"ש 
ויצר  -עם את 'אדני השדה' מן האדמה סמוך לאדה"ר, וכך היה יכול לקרות לו שם, ויישב לפי"ז לשון הפסוק פעוד ה ברא

ד' אלקים מן האדמה כל חית השדה וגו', ויצירת הבהמה לא כתיב כאן, ומשום שהקב"ה יצר עתה עוד הפעם את החיה 
    .לגבי יצירת העוף לפני אדה"ר) (וע"ש מש"כ עוד דבר פלאאדני השדה' לפני אדה"ר, '

ושאלתי את רבנו שליט"א מדוע עשה הקב"ה  נס לברוא את 'אדני השדה' מחדש לפני אדה"ר, ולא הביאה לפניו עם רגב 
האדמה אשר הוא מחוברת בה, וכמו שמובא בשם הגר"א עה"פ ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה 

מצרים במכת ערוב, והרי הוא מחובר לארץ וכשנפסק חיבורו מיד מת, איך בא 'אדני השדה' ל לכאורה קשה, ש(שמות ח, יז)
  עליה. (האדני השדה)הפסוק לרמז שהגיע למצרים עם האדמה אשר הם בא  ופירש הגר"א שע"כ

יך א מה שיש לעיין האדמה'. וביאור התשובה הוא לפיוהשיב לי רבינו שליט"א 'פחות נס לברוא מחדש ממה שתלך עם 
גדל ויונק מן  אור וטורף ואוכל כל הקרב אליו, ומצד שני האחד הוא בעל חי לכל דב נוצר וגדל בעל חי זה, שהרי מצד

המוזכר בחולין קכו: שנשרף וחציו אדמה ( רשמו עכבר שחציו בהארץ, וכתב לי רבינו שליט"א שהוא גדל מאליו מן הארץ, וכ

  .מן האדמה)
דל מן האדמה אדני ויצירתו שגדל מאליו מן האדמה, וא"כ מובן שזה פחות נס שעתה גולפי"ז נמצא שכל דרך גדילתו 

ס ונעקר , מאשר שיעקר מאליו עם רגב האדמה ויבוא לפני אדה"ר. ומה שבמכת ערוב כן נעשה נהשדה לפני אדה"ר
לא היה מספיק אם ובא למצרים הוא מפני שהיה צריך להכנס לתוך הבתים ולהלך בין המצרים, ו הממאליו עם רגב האד

[È˙Â„ÏÈ·" :ÌÈ·˙ÎÓ‰ „Á‡· ¯·ÁÓÏ ·˙Î ‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯˘ ÔÈÈˆÏ ˘È  (קונטרס אדני השדה) היה גדל מן האדמה בתוך מצרים.
 ÏÚ· ‰"·˜‰ ‡¯· ÚÂ„Ó ¯·ÁÓ‰ ˙Ï‡˘Ï ‰�ÚÓ·Â ,"Ô„‡Ï ¯ÎÎ Â˙Â¯˜ÏÂ ‰„˘‰ È�„‡ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘ Ó"¯ Ò¯Ë�Â˜ ·Â˙ÎÏ È˙Èˆ¯

" :Â�È·¯ ·È˘‰ ,Ì„‡ ˙¯Âˆ· ‡Â‰˘ ‰ÊÎ ÈÁ[.¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È ÌÈ�È„‰ ÂÚ„È˘ È„Î    
  

  ראה מעשה ונזכר הלכה
  )זכ (ב,ויברא א' את האדם וגו' 

במעשה של רבי אלעזר ברבי שמעון, "נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו שלום עליך  (כ',ב')במסכת תענית 
רבי ולא החזיר לו, אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך" וכו'. ותמוה כיצד מדברים 

  כן?
:‰·Â˘˙  הרואה את החיגר ואת הקטע וכו', אם הם ממעי (שו"ע או"ח סימן רכ"ה סעיף ט') אמרתי פעם פשט, הדין הוא"

אמם מברך משנה הבריות, ואם נשתנה אחר כך מברך דיין האמת", וזהו ששאלו אם כל בני עירך כן, ונמצא א"כ שכבר 
היינו שנשתנה אח"כ, אם כן ברכתו "ברוך  -ממעי אמם היו כן וברכתו "ברוך משנה הבריות", אבל אם לא כל בני עירו כן 

  כי כך היה באמת. -כי היה מונח בלימוד, ומה שאמר לו "ריקה"  -אמת", וזה מה ששאלו. ומה שלא אמר לו שלום דיין ה
:‰Ï‡˘  עוד דבר חזינן מכאן, שרבי אלעזר ברבי שמעון, כשראה אדם מכוער ראה "דיני ברכות" ולא כיעור, ראה מעשה

יה, ובשעת לילה מאוחרת ישב הגאון ר' ראובן פיין ונזכר הלכה. שמעתי שבשנת תש"ח כשהיו הפגזות כבידות בקלקיל
זצ"ל בכולל חזו"א, ועוד אחד הלא הוא יבלחט"א רבינו שליט"א, וכשראה ר' ראובן את רבינו לומד בשקידה שאלו: וכי 

י כלמינה ב"טנק" הוא רק לענין הדין אם הוא  -אינך מפחד כלל, הרי הטנקים רועמים... ואמר לו רבינו: בשבילנו הנפקא 
  טומאה או לא...  לענין קבלת

:‰·Â˘˙ ,ע"ש,א' פ"א עשו ניתוח להגאון הרגוצ'ובער זצ"ל להוציא אבן מהכליה, ושאל אם נהיה בזה "גלגלים" (נזיר נ"א( ,
  והיינו כשמתערב חומר זר בגוף האדם בשעה שתרקב, אין זה רקב מן המת, ע"ש.

  (דרך שיחה)
  (בראשית א, כח)הארץ"  את ומלאו ורבו פרו אלקים להם ויאמר אלקים אתם "ויברך

  סגולות שאמר רבינו לזש"ק
(ע"פ גמ' בהבדלה במוצ"ש  (ולא מיץ ענבים)לשתות יין  ••••

 .שבועות י"ח ע"ב)
(גמ' לשים המיטות בין צפון לדרום וראשה בצפון  ••••

 .בברכות ה' ע"ב ואם לאו אשתו יולדת נפלים)
(ע"פ גמ' חולין דד"ת לכתוב ולהדפיס חידושי תורה  ••••

 .נקראים פרי בטן)
 .(חזו"א)לבדוק המזוזות  ••••
 .(מדרש רבה)לשלם עבור מלמד ללמד לילד אחר   ••••
 .מו)(שמו ושם אלומר לכהן לכוון בברכת כהנים עליו  ••••
והוא סגולה גם  (תנחומא תצא)לעשות שילוח הקן  ••••

  לשידוך.                                                                
 להתפלל בקבר רחל. •
יתפללו בשונם במקום שנענה בו אלישע כשהיה אצל  •

 האשה השונמית.

למצוא אדם שהוא מן הנעלבין ואינם עולבין ולבקש ממנו  •
 ברכה.

חמין במוצאי שבת. [וכך מייעץ רבינו לחשוכי בנים  שתיית •
כסגולה להפקד, ושאלו לרבינו האם מקורו מגמ' שבת דף 
קיט: וכן דלפי זה האם גם רחיצה בחמין במוצ"ש ואכילת 
פת חמה במוצ"ש הם סגולה להיפקד והאם כל זה סגולה 

 גם לאשה וכתב רבינו בתשובה "כן".]
 לגדל זקן. •
 לקבל שבת יותר מוקדם. •
 לענות אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו. •
 ללמוד עם אשתו הלכות שבת. •
ייעץ רבינו ליהודי חשוך בנים לעלות לארץ ישראל וב"ה  •

(ע"פ דברי הג"מ יבמות דף סד. שישוב א"י אינו לאחר שעלה נפקד 
עולה מן המנין, וכתב שם רש"י "...דלמא משום עוון חוצה לארץ הם 

 .עקורים")
 

 מרבינו שליט"א) בע"פ (הדברים הובאו בספרים: סדור שיח תפילה, מנחת תודה, ומלאו את הארץ, וחלקם שמענו

  



 
  ועניני השעה עלון שבועי על פרשת השבוע

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ז  בראשית   139גליון מס' 

  
  (א, יט) ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי

זכורני מעשה שאירע בתקופת לימודיי בישיבת סלבודקא. על דלת ברכי נפשי) (מובא בילברשטיין שליט"א הגאון רבי יצחק ז שח
  החזון איש זצ"ל, התדפק יהודי, כולו שפוף, ופניו המיוסרות גילו שהוא זקוק לישועה רבתי. ביתו של מרן

הוא סיפר למרן זצ"ל שלפני כמה ימים לא הרגיש בטוב, עד שאולץ להתאשפז בבית חולים, ולאחר סדרת בדיקות גילו 
  ימים לחיות... 4הרופאים זיהום בגופו, ו'הודיעו' בצער שנותרו לו רק 

רץ בבכי נסער, והחזון איש הרגיעו וליטפו בחיבה. בתוך כדי כך פתח לפניו חומש בראשית, והחל לדפדף בתחילת האיש פ
פרשתנו, ואמר ליהודי החולה: הנה תראה מה ברא השי"ת ביום הראשון, והחל לפרט בפניו את הדברים שנבראו ביום 

, ושוב קורא החזו"א את הפסוקים ומונה אחד לאחד הראשון; ותראה מה הספיק הקב"ה לעשות ביום השני לבריאת העולם
  את הדברים שנבראו ביום השני. וכך ביום השלישי, וכך ביום הרביעי.

ימים  4שבתוך  –אמר מרן החזו"א  –ימים לברוא כל כך הרבה דברים, האינך מאמין  4- נו, ואם בורא כל העולמות, יכול היה ב
  - - -פך ותהפוך אותך לאדם בריא לחלוטין?! הוא יכול לברוא עבורך תרופה שתשקם את גו

החזון איש עודד את החולה שלא יתייאש, אלא יתפלל על עצמו, ויפיל תחינה ובקשה לפני בוראו שירפאו מהזיהום, 'וכיון 
ששערי תפילה ללא ננעלו, בודאי לא בפני תפילת החולה, שהיא תפילה בעת צרה, תיוושע גם אתה בישועת עולמים', אמר 

  זצ"ל.מרן 
  לוקה בחסר –אמונתנו בכוחה של תפילה 

הדברים יצאו מפיו של מרן זצ"ל, ועיניו של היהודי אורו. בימים הבאים הוא הירבה להתפלל לפני השי"ת, ומאחר שהדברים 
  קדוש, אירע לו נס של ממש, וממש באותם ימים הובאה ארצה מאמריקה תרופה חדשה נגד זיהום.-יצאו מפה

חד הראשונים שעליו נוסתה התרופה, והתברר שה'נסיוב' שלה התאים במיוחד לזיהום שקינן בגופו. בתוך החולה שלנו היה א
  זמן קצר הבריא האיש וחזר להתהלך כאחד האדם.

מסיפור זה אפשר ללמוד עד כמה האמונה שלנו בכוח התפילה לוקה בחסר. צר לנו לומר זאת, אבל אם היו שואלים אותנו 
איש 'האם התפילות שנתפלל על חולה זה, יביאו לרפואתו', התשובות לא היו מעודדות, בלשון  במקרה הנ"ל של החזון

  המעטה.
  החולה התרפא, ויצא משברו. –ומה שקרה הוא ההיפך הגמור 

  נשאל הגר"נ קרליץ –'האם לפרסם שאשתי חלתה'? 
תה אצל רעייתו המחלה הנוראה, סיפר לנו אחד מגדולי הת"ח, המשמש כרבה של אחת הקהילות החרדיות, שכאשר התגל

  ניגש לא הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א, ושאל האם כדאי לפרסם זאת בציבור, כדי שירבו בתפילות אודותיה.
עדיף שלא לפרסם כלל, שהרי אם הדבר יוודע  –הגר"נ השיב שלא יפרסם, 'כי הציבור יתיאשו, ולא יתפללו', ואם זה המצב 

ר נס גלוי, מה שימעיט את סיכויי ההחלמה, שהרי הנהגת השי"ת בעולמו היא לא להרבות לקהל, רפואתה תהיה כבר בגד
  בנסים גלויים.

הת"ח ההוא ציית כמובן לדברי הגאון שליט"א, וכמעט עד הרגע האחרון לא ידע אף אחד ממחלתה של אשתו. אפילו חמותו, 
  האחרונים שלפני הפטירה.לבקרה בתכיפות, לא ידעה מכך, עד לימים אימה של החולה, שבאה 

שנים, שבמהלכן הצליחה  5-אבל, ואת זה הדגיש בפנינו הת"ח הגדול ההוא אשתי האריכה ימים לאחר גילוי המחלה יותר מ
-לבנות עולמות שלמים, גידלה את ילדיה במסירות ובחמימות, קיימה מצוות ללא ספור, עד שהגיע הרגע שבו לקח הבורא

  עולם את נשמתה.
היא  –והת"ח ממשיך ואומר בכאב לב: 'ואם בתקופה הראשונה שלאחר גילוי המחלה, הייתי מודיע 'שלמרות דברי הרופאים 

  שנים, האם היו מאמינים לי?! הלא הכל היו נדים לי בראשם, ומתיאשים מהתפילה! 5תחיה עוד 
ך קידוש השם נורא, אבל הבה נעצור לרגע את והנה המציאות עלתה על כל דמיון, ונכון שבסוף היא נפטרה לבית עולמה, מתו

שנים, שוו בנפשכם מה היה קורה אילו  5מרוצת החיים, ונתבונן: אם ללא תפילות הציבור המשיכה הרבנית לחיות עוד 
  הציבור מתפלל עבורה מתוך אמונה שלימה בכוחה של התפילה?

שנים, ואולי הרבה יותר, ואולי אף היתה מתרפאת  10הלא בהחלט אפשר להעלות על הדעת שהיא היתה מאריכה לחיות עוד 
  לחלוטין ממחלתה הקשה!

  לא הייתי מחזיק מעמד'! –'אלמלא התפילה 
השנים הללו, בזכות התפילות החמות שבקעו מפיותיהם של  5הת"ח הוסיף וסיפר על הנסים הגדולים שראה במהלך כל 

  המחלה. המספר ובני המשפחה הקרובים ביותר, שבכל זאת ידעו על-מתי
הדברים הגיעו עד כדי כך שגם כאשר הרימו כבר הרופאים את ידיהם והודיעו שאין כל סיכוי שהחולה תצא מהסיבוכים 
שנקלעה אליהם, השתנתה לפתע כל התמונה, ונהפכה ממוות לחיים, עד שהרופאים עצמם נאלצו להודות שרק יד ה' 

  מסוגלת לכך!
כמה שאין להם מה -יודע- ה במחלקת טיפול נמרץ, והרופאים הודיעו בפעם המיאפילו בימיה האחרונים ממש, כשהחולה הית

לעשות, הוטב לפתע המצב, והיא הוצאה מהמחלקה הקשה, והועברה למחלה הרגילה, ובימים שעוד נותרו לה הספיקה 
  לקיים כמה מצוות דאורייתא.



   

ושוב -ונד והיטלטל הלוך-ך ארוכה, כשהיה נעכששאלנו את הת"ח בימי ה'שבעה' מה הדבר שהחזיק אותו לאורך תקופה כל כ
  מביתו ובית ההוראה שלו לבית החולים, ביסורי נפש נוראיים, השיב ואמר שרק התפילה החזיקה אותו.

פעמים ביום לשוחח עם בוראי ולשטוח לפניו את כל  3'אני מודיע ברורות, שאלמלא התפילה, והידיעה שניתנת לי אפשרות 
  יתי מסוגל להחזיק מעמד'!צרותיי ויסוריי, לא הי

  'התפילה לא תהא בהתעוררות מפני שאסמוך על הרופאים'
בשלב מסוים התעוררה שאלה היכן כדאי לאשפז את החולה, במחלקה האונקולוגית הרגילה (המיועדת לטיפול בחולי 

הגר"נ קרליץ, אולם ציין המחלה הנוראה), או במחלקת טיפול נמרץ. הת"ח התייעץ בנושא זה, כמו בכל הפרטים האחרים, עם 
  בפניו שיש לו בענין זה הרגשה אישית, לפיה עדיף לאשפז את רעייתו במחלה האונקולוגית.

והסביר את דבריו: במחלקה טיפול נמרץ יש עובדים יותר מקצועיים מאשר במחלקה האונקולוגית. מתוקף המציאות ומגודל 
'טיפול נמרץ', עוברים הרופאים וכל יתר אנשי הצוות,  –מחלקה התפקיד המוטל עליהם בכל רגע, וכמו שנגזר משמה של ה

הכשרה הרבה יותר מקצועית, כך שיש להם בס"ד אפשרות לתת מענה לכל בעיה המתעוררת במחלקה. אנשי הצוות 
  יעילה.-ממהרים בזריזות לכל חולה המשדר מצוקה, ומגישים לו עזרה בצורה היותר

 מתפקד אמנם צוות מסור עד מאוד, העושה מלאכתו נאמנה, אך כזה שאינו מגיע ברמתולעומת זאת, במחלקה האונקולוגית, 
  למחלקת טיפול נמרץ.

ההרגשה שלי, אמר הת"ח להגר"נ קרליץ, היא, שאם אשתי תהיה מאושפזת בטיפול נמרץ, תפילתי לא תהיה בהתעוררות 
יעזרו לאשתי. ברם, אם היא תאושפז ליבי אסמוך על הרופאים ואנשי הצוות המקצועיים ש-מספקת, מפני שבסתר

  - - -באונקולוגית, אדע שאין לי על מי לסמוך על אבי שבשמים 
יצויין שהמצב בו היתה נתונה האשה החולה, איפשר לאשפזה גם במחלקה הרגילה. כאשר המצב הרפואי מחייב את האשפוז 

להחליט בעניינים אלה על פי הרגשות אישיות,  אסור –בטיפול נמרץ, אין כל שאלה, ובודאי שכך צריך לעשות. בכל מקרה 
  ויש להתייעץ עם רב ומורה הוראה.

  הלחצנים גזלו מאתנו את הלב
כך או כך, יש בדברים אלה תביעה גדולה על כל יהודי, שיידע ויאמין בכל ליבו שהקב"ה מסוגל לחולל הכל, ולהפוך את 

  שיסייע בעדנו ויוציאנו מחשיכה לאורה.הקללה לברכה, וממילא אין לנו אלא להמשיך ולהתפלל אליו 
כיון שהתפילה היא עבודה שבלב, קשה לאדם שאין לו קשר לפנימיות, להרגיש טוב בתפילה; הלחצנים והשכלולים 

דורנו, גזלול מאתנו את מה שעוד נשאר מהלב הגדול של העם היהודי בכל הדורות. אדם - הטכנולוגיים המלווים את האדם בן
  יות, הוא ה'סתירה' הגדולה ביותר לכל מה שהמושג 'תפילה' אוצר בקירבו.בלי לב, בלי פנימ

לכן גם הדרשות הרבות שאנחנו שומעים בעניני תפילה, על הצורך להתחזק בה ולהעמידה במרכז חיינו, אינן פועלות את 
  פעולתן הנכונה.

זאת נחלשנו בה, אות הוא שהחיזוק שאנחנו כולנו גדלנו על ברכי התפילה, מגיל ינקות אנחנו צועדים בנתיבותיה, ואם בכל 
  זקוקים לו צריך להיות בכך שנוכיח לעצמנו שגם היום הזה, בדור היתום שלנו, מי שיבקש את ה' ויתאמץ בתפילה, יוושע.  

  

  יומא דהילולא הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל נלב"ע כ"ה תשרי תשע"ג
  שליט"אע"י רבינו בלוייה שנאמרו  הספדדברי 

  נלקחה תורה מישראל

  מה זה שלוקחים מעם ישראל אדם גדול בתורה. נתבונן

בברכת התורה שאנו אומרים הוא, 'המלמד תורה לעמו ישראל (ברכות י"א:), דהיינו שלא רק שנתן פעם תורה, אלא  הנוסח

  הוא מלמד תמיד תורה.

הקב"ה מלמד תורה לעמו ישראל, איתא במסכת נידה (ע:) כתיב, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, תני ר' חייא משל  ואיך

למשל בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו, ופרש"י, כך חכמה שהיא לאוהביו של מקום נתנה להם 

  , שנותן לאוהביו ממה שלפניו.תורה לעמו ישראל מפיו ולא מאוצר אחר, עיי"ש. וזהו המושג שהקב"ה מלמד

שאנחנו מתבוננים איך שהקב"ה דואג ללמד תורה לעמו ישראל, אז כשיש לפנינו מצב שלוקחים תורה מעם ישראל,  ואחרי

  הרי שצריך להתבונן 'מה זה'!?

  בשעה זו להתבונן שלקחו תורה לעם ישראל. תפקידינו

קר הדבר שמוטל עלינו כרגע להתבונן בזה, מה רוצים מאיתנו, שלקחו מאיתנו אדם לא יכול להאריך בזה. אבל זהו עי אני

  גדול, מרביץ תורה. מאוהביו...

  מה שאנחנו חייבים לעשות. וזה

***  

  

באחת הפעמים שנכנס רבי אברהם גנחובסקי לשאול שאלה קמיה רבינו שליט"א, ולאחר שיצא, אמר רבינו לרבנים שנכחו 

  . ]הוא יודע ללמוד יותר טוב מכולם, והוא בא לשאול[פון האלעמען, און הער קומט פרגען"  במקום "הער קען בעסער
  

  (חוט שני)
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 שליט"אאדלשטין במשנת מרן הגרי"ג  "אמונה"
 זתשע" פר' בראשית - הגאון רבי גרשון אדלשטין שליט"א ראש הישיבה דפוניבז'מרן גליון נושא מדברי 
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אשר כולו חיזוק האמונה, וראינו ללקט מדברי רבינו על ענין  בימים אלו מתחילים מחדש את ספר בראשית,
בסוף דברי הגמ' בכמה פעמים מרן רבינו שליט"א  שביארהאמונה וחיזוקה, אשר זהו חובה הגדולה ביותר כמו 

תרי"ג מצות נאמרו לו למשה וכו' בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו " :מכות
מושל  י זה הואהוא חיזוק בכל התורה כולה, שעל יד באמונההחיזוק והפירוש בזה הוא כי  ,יחיה

, ורק כשיש שלימות המידות שייך לקיים כל מידותכי האמונה מביאה לשלימות הביצרו הרע, 
כי עד חבקוק האמונה היתה מספקת במידה שהיה  ,בא חבקוק והעמידן על אחתוזהו . התורה

אפשר להתחזק בדברים אחרים, ובזמן חבקוק נתמעטו הדורות שלא היה אפשר להתחזק בדברים 
כדברי הרמב"ן שאין טבע בעולם והכל בהשגחה, שזהו  -אחרים, מפני שהיה חסר יסוד האמונה 

כל אחד מרגיש זאת, ולכן היו צריכים להתחזק ביסוד האמונה, ועל  נגד החוש וטבע האדם, ולא
 וממילא להגיע לשאר דרגות". ידי חיזוק האמונה היה אפשר להתחזק במידות טובות

תפילה ומוסר, תפילה היא  -חיזוק האמונה שלנו צריך להיות בשני דברים " ואמר רבינו שליט"א
חיזוק האמונה, שמתפלל בישוב הדעת, ואין זה תלוי בפעולות גופניות אלא בהרגשת הלב, 
שישמעו אזניו מה שהוא מוציא מפיו, וישים לב לפירוש המילות, וממילא באים להתעוררות 

וכן לימוד המוסר, שקביעות לימוד המוסר הוא  אמונה. וחיזוק האמונה, שכל התפילה היא דברי
 "חיוב גמור, שבלא זה חסר חיזוק האמונה

 המו"ל     . אמונהחיזוק השנתחזק בתפילה ובלימוד המוסר וע"י זה נזכה לויהי רצון                       

 

ת  ע ד ו ר  ס ו ה -מ נ ו מ   א

 
 החיים ע"פ האמונה הנהגת

ענין האמונה הוא דבר חשוב כל כך, להתנהג על פי האמונה, ובזה 

משתנים כל החיים. למשל כשיש איזה קשיים, מי שחי לפי האמונה 

ברכות כל דעביד רחמנא לטב בגמ' במבין שהכל מן השמים, ואמרו 

 ,כל הקשיים הם לטובת האדם, גם אם אינו יודע למה זה טובתו –עביד 

נה היא שהכל לטובה, או סתם כשיש צער, הרי זה מן השמים האמו

 פילו אם אינו מבין למה זה טובתו.ולטובתו, א

ממילא אין להצטער על מה שיש צער וקשיים, כי הצער והקשיים הם 

מן השמים לטובת האדם, והכל כדאי לו, ויש בזה רווח, אפילו אם 

 , התוצאה בסוף תהיה טובה בשבילו.עכשיו קשה לו

כשיש לאדם הפסד ממון, שהפסיד הפסד גדול, ויש לו מזה צער  גם

סימן שזה לטובתו,  ,גדול, הרי זה מן השמים, ואם מן השמים עשו כך

 נו מבין מדוע, ברור שזה כדאי לו.גם אם אי

לכן מי שהוא בעל אמונה לא שייך שיצטער, כיון שהכל מן השמים, 

ך חסרון אמונה, וממילא זה לטובה. ומי שמצטער, הצער נובע מתו

 מין באמונה שלמה שהכל בידי שמים.שאינו מא

וכן גם ביזיונות שיש לאדם, הרי זה מן השמים ולטובתו, אפילו אם 

, צריך להאמין שהכל מזהמה היא הטובה שיש לו מדוע ואינו מבין 

מרוויח הרבה בביזיונות הללו, שלולי זה היה יותר הרי הוא לטובה, ו

שהביזיונות הצילו אותו  –משהו אחר לא טוב  גרוע, והיה יכול להיות

 רחמנא לטב עביד, והכל בידי שמים.מזה. זהו מה שאמרו כל דעביד 

הוא עושה אמנם טבע העולם אינו כן, אלא כשיש צער או קשיים, מיד 

באדם פלוני שהוא המצער, והוא עושה לי  החשבון מי מצער אותי, ותול

את הקשיים. במקום להבין שהכל בידי שמים חושבים שיש מישהו 

שאשם בזה, שהוא גורם לי את הצער והקשיים, וממילא מחפשים עצות 

תחילה זה גורם שכועסים עליו, וחושבים שהוא בלעשות דברים כנגדו. 

שהוא שונא אותי,  גרם לי את הצער הזה, שהוא רוצה לצער אותי מפני

אבל האם זה נכון? הרי הצער הוא  לא הייתי מצטער.וכביכול בלי זה 

, שכך פסקו עלי בבית דין של מעלה שמגיע לי צערמן השמים, 

 ההוא גרם את הצער, אלא מן השמים., ולא האדם ילטובת
             

 מחמת נגיעות -חסרון אמונה 
האמונה קיימת בטבע האדם, ומי שהוא ישר בלי נגיעות מוכרח 

להאמין, אם אדם יתבונן בבריאה, כל מערכת השמים והארץ, השמש 

מהם והירח ואלפי כוכבים שמסתובבים כל הזמן בלי תקלה, ואף אחד 

 אינו פוגע בחברו, הרי רואים בזה השגחה מופלאה.

וכן פלאי גוף האדם, כגון המוח, אם היו עושים מחשב מלאכותי כזה, 

היו צריכים להכיל את כל מה אין לתאר ואין לשער איזה מחשב 

 במוח ומהירות המוח.שהמוח קולט, מה שמונח 

לה, ומבין וכשאדם רואה עולם מופלא כזה, הרי הוא מתבונן מי ברא א

שזה לא במקרה, רק בהשגחה, כמו שמצינו באברהם אבינו שהכיר את 

 .בוראו, והבין מעצמו שאין בירה בלא מנהיג

לכן בתחילת הבריאה כל האומות היו בעלי אמונה, כי בעצם הבריאה 

ראו את האמונה, שאדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה, ודיבר עם 

בודאי שהיה מאמין, וכל הדורות הקב"ה, וכן קין שמע דבר השם, ו

שאחר כך עד דור אנוש לא עבדו עבודה זרה, וגם בדור אנוש שהתחילו 

לעבוד עבודה זרה, לא כפרו לגמרי באמונה, והאמינו שהקב"ה הוא 

מלך העולם, אלא שחשבו שהקב"ה נתן כוח גם לשרים, וכפי שביאר 

 תחילת הלכות עבודה זרה את טעותם.הרמב"ם ב

האמונה היא דבר טבעי, ומצד הטבע הישר רואים את האמונה, וכפירה 

באה מתוך נגיעה שאדם חושב שלא כדאי לו להאמין, כי אם יאמין יהיה 

מוגבל, ולא יוכל לעשות ככל העולה על רוחו, שהרי יש גיהינום ועולם 

, העולם הבא ועל הגיהינוםחשוב על ישלא  ה אותומפת הוהנגיעהבא, 

כמו שכתוב )ישעיה כב, יג( "אכול ושתו כי  ,ו בעל חיכמיחיה אלא 

 מחר נמות".
             

 ע"י ההתבוננות בבריאה רואים השגחת השי"ת
ויש מנהיג לבריאה,  ,אה מיד שיש השגחהיר ,יתבונן בבריאהשכל אחד 

כשרואים את מערכת השמש והירח והכוכבים, הרי זה דבר נפלא מאד, 

יש כוכבי לכת וכוכבי שבת, אלפי כוכבים שמסתובבים כל הזמן בלי 

שיש כוח זה מוכרח פוגע בחברו, הרי ואף אחד מהם אינו שום תקלה, 

מח באדמה, חיטה אחת צושעליון שמפעיל ומסובב אותם, וכך גם גרעין 

פלא שאינו מובן בדרך הרי זה ויוצאים ממנה המון חיטים, נרקבת 

, לזה ביצה הבוקעת וממנה יוצא אפרוח, וכי יש הסבר טבעיוכן הטבע, 

הרי זה  ,יצירת האדםוכמו כן כיצד יתכן שדבר דומם נהפך ונעשה חי?! 

 !דבר מופלא מאד

"ל בענייני האמונה, היה עובדא באדם ששאל את מרן הגרא"מ שך זצ

ואמר לו מרן, הרי לידת האדם וכל תהליך יצירתו, זהו פלא ממש, 

ואין שום הסבר טבעי איזה כוחות יש בזה, שאינו מובן בדרך הטבע, 

 עליון נעלם ונסתר למעלה מהשגתנו.רואים שיש כוח 
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וכן אם מתבוננים בשינויי מזג האוויר, הנה לגבי השמש והירח יש 

יה ליקוי חמה או ליקוי לבנה וכיוצא בזה, אבל על חשבונות מתי יה

וכמה יהיו, אמנם יש יהיו הרוחות והגשמים אין חשבונות לדעת מתי 

עונות קיץ וחורף, אבל אי אפשר לדעת כמה קור יהיה וכמה חום יהיה, 

השגחה. ובתו של ויש להתבונן מזה את הואין לזה הסבר על פי השכל, 

רואים את ההשגחה שלפעמים הסבא מקלם אמרה בשם אביה כי 

יורדים גשמים במשך ימים רבים ברציפות, ואילו השלג בדרך כלל 

, למרות שאין סיבה בדרך הטבע שלא רבים אינו יורד ברציפות ימים

הרבה ברציפות היה יהיה כך, וזהו בהשגחה עליונה, שאם היה יורד 

 מזיק לבני אדם.
            

 

י ים מתוך דברי רבינו בענ ינ  :'אמונה' ניפנ

 גדול באמונה

אף ]אני מרגיש שאני מתבטל כלפי היהודי הזה, ' ,אחד שעבר הרבה קשייםעל זצ"ל פעם אמר לי הרב מפוניבז' 
, הוא הרבה יותר חשוב ממני, למה? מפני האמונה שלו, יש המון דרגות [הרב מפוניבז'מו ככ"כ הוא לא היה גאון ש

 באמונה, יש אנשים פשוטים בעלי אמונה גדולה מאד, הם אנשים גדולים באמונה.

 אמונה למעשה

חברותא, שיספר משהו על ב עמוהיה לומד ו זצ"להמשגיח  מקורב מאד אלהיה  בחרותושבאחד מפעם  ביקשתי
אף רגע לא הסיח דעת המשגיח דבר אחד, ש הוא אמר ליהפצרתי בו והמשגיח, הוא לא רצה לספר, אבל פעם אחת 

אמונה למעשה, זה זה אמונה שהיא לא רק ידיעה, ידיעה שוכחים מיד,     .מה אני חייב לעשות, מה השם דורש ממך
זה לא דבר פשוט, זה נגד הטבע, טבע האדם הוא לא ככה, אי אפשר לבוא      .לפי האמונה היא לקיים, שההתנהגות

 בטענות לכל אדם למה אתה לא ככה, כך הטבע, צריך חיזוק מיוחד, חיזוק בשביל לחיות עם אמונה.

 יראת שמים מביאה לידיאמונה 

כשיש יראת שמים זה . וידיעת האמונה נותנת יראת שמים, שיודעים שיש גיהינום, ויש שכר ועונש גם בעולם הזה
עושה מידות טובות, כי מי שהוא ירא שמים מפחד לכעוס, מפני שהכעס הוא דבר חמור מאד ויש עליו גיהינום, 
וכשהוא כועס מיד הוא חוזר בתשובה ומבקש מחילה, וכפי ששמעתי מאאמו"ר זצ"ל שהוא זוכר כי הילדים בחיידר 

 האמונה הייתה חזקה מאד. פנים, כיהיו מבקשים מחילה זה מזה על חשש הלבנת 

 דרגות באמונה

שהגדיר את שלושת בעלי המוסר שבדורו, על הרב זצ"ל יש הרבה דרגות של אמונה, וכפי שידוע ממרן החזון איש 
שהיה חושב ומתבונן במחשבתו תמיד בענייני האמונה, ועל רבי אליהו לופיאן  –דסלר אמר, שיש לו אמונה בראש 

נשטיין אמר, שיש לו אמונה ישהלב מרגיש את האמונה, ועל המשגיח רבי יחזקאל לו –אמר, שיש לו אמונה בלב 
 שהיה חי תמיד עם האמונה כמו שרואה בחוש, עד כדי כך! וכהנה יש עוד דרגות רבות באמונה.  –בחוש 

 אמונה בשעת נסיון

באמונה, חיזוק האמונה, מתוך גבוהות דרגות עי"ז לשסבלו קשיים וניסיונות והגיעו מהשואה יש ניצולים הנה 
הפוך, יש ניצולי שואה שהיו דתיים ונעשו גם יכול להיות אבל  .מתוך הניסיונות האמונה מתחזקת יותרו םהייסורי

 .חילוניים, עברו את השואה, והם לא הבינו את זה, למה זה קרה

התחזק יותר באמונה, ומי  זה תלוי כיצד הייתה דרגת האמונה בפנימיות הלב, מי שהיה בעל אמונה חזקהדבר 
כל דבר, כל ניסיון שיש בעולם, כל קשיים, זה תלוי לפי הדרגה, אדם עם . לפי הדרגהזה  ,שהאמונה חלשה נחלש יותר

 דרגה של אמונה חזקה מתחזק עוד יותר, ואם האמונה חלשה אז הוא נחלש. 

 חיזוק האמונה -ת ניסים והשגחה יראי

למה?  [,מד מפניהםוע הי']הוי קאים מקמייהו  [כשראה זקנים גויים]גמרא רבי יוחנן כי הוה חזי סבי דארמאי כתוב ב
זקנים שעברו הרבה צרות, אפילו גויים, צריך לכבד  [,הרבה צרות עברו עליהם]הוא אמר כמה הרפתקי עדו עלייהו 

הרבה כיון שהם עברו הרבה צרות אז ראו רש"י, מ פירששבשביל הצרות צריך לכבד?  הטעםמה ולכאורה  .אותם
מי שהוא בעל ו .בעלי אמונה יתירה ונהייםהשגחה זה מחזק את האמונה,  וכשרואיםניסים, מופתים, ראו השגחה, 

 . צריך לכבדוראה את הניסים, אפילו שהוא גוי וייסורים, וצרות שראה אמונה יתירה מתוך שהוא ראה השגחה, 

 השפעת הישיבה לחיזוק האמונה

עכשיו אין בתי מקדשות, בית ושפיע על כל אחד ואחד שהוא יכול להיות הוא עצמו משכן, הכשיש בית המקדש זה 
 .מקדש מעט, ישיבה, ישיבה גם זה מקום קבוע, הרבה תורה, זה גם משפיע אבל יששני גם נחרב, 

אבל היה לו קצת ספיקות באמונה, הוא לא הרגיש את האמונה כמו שצריך, פעם  ,דתיאחד בפרדס חנה היה אדם 
תתפלל בישיבה, תראה את ' זצ"ל ]הרב דפרדס חנה[הגרי"ז דיסקין מו"ח אמר לו הגיע לימים נוראים לבני ברק, 

קות, אחרי שהתפללתי בישיבה כל הספיקות אינם כבר, אין ספי' האדם ההוא אמר לאחר מכן, 'התפילה בישיבה
 זה הכוח של ישיבה. ה? כי היה בבית המקדש, מקדש מעט. למ .'האמונה כל כך פשוטה
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 ב' בעמ'אתגר לקוראי העלון 
-- 

 ע.מ. בת ג. לזיווג הגון-העלון מוקדש ל

  בראשיתפ'  ,קגגליון 
 תשרי ה'תשע"ז כז

 השרון -רמת 

 

 בעזהשי"ת 

 
 

  זכה, עוזרתוזכה, עוזרתו

 
מוצש"ק בראשית נכתב ע"י מו"ר שליט"א 
 תש"ע

 
'ויבן ה' את הצלע וכו'  בפרשת בראשית

רק ב' פסוק כב( ובבעל פויביאה אל האדם, )

, כלומר, המלה 'ויביאה' ד' במסורה –הטורים 
 מופיעה בכל התנ"ך רק ד' פעמים, ואלו הן;

יביאה יצחק האהלה ויביאה אל האדם )כאן( ו
שרה אמו )בפרשת חיי שרה(, ויביאה אל עיר 
דוד )בס' מלכים א' בענין שלמה ובת פרעה(, 
וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו )דניאל ט' 

 פסוק יד(.

בהקדם מ"ש חז"ל עזר כנגדו.  ונראה לבאר
זכה עוזרתו, לא זכה מנגדתו. והנה העזר 

הם  והכנגדו, הם ביחד שתים שהן ארבע, עזר
שתים, דהיינו השפעת האשה על חיי בעלה, 
בעזרה לטובתו הם, הן בעניני ארציות 
וחמריות, לצרכי חיי הגוף כמ"ש חז"ל 
שמאירה לו את החיים בכל צרכיו, והן לטובתו 
בענינים שמימיים ורוחניים באקרויי ואתנויי 

, ולמען יהי' לבו פנוי לעסוק בתורה אואמתוני
 ובמצוות.

, שתים רעות יש בזה אם לא דווכן בעניני כנג
זכה, א' שאינה עוזרת בעניני אכילה ושאר 
צרכי הגוף, ב' שגורמת לו ביטול תורה ורפיון 
ביראת ה'. דהיינו צרכים שמימיים לנשמה, 

 וכל זה מפורש ע"ד הרמז במסורה זו.

בעניני הגוף, אצל אדם וחוה,  זכה עוזרתו
כמ"ש בגמ' יבמות דף סג במה עוזרתו אדם 

 א חטין וכו', וזהו מ"ש ויביאה אל האדם.מבי

ויביאה יצחק וכו' כמ"ש יבמות  ועוד פסוק
ס"ב ע"ב, אדם שאין לו אשה וכו' שרוי בלא 

 תורה, וזהו כמו רבקה. 

כמ"ש ויביאה אצל בת  .מנגדתו אבל לא זכה
פרעה לשלמה שהיתה ירידה ממעלת דרגתו 

 העליונה בעניני הרוחניות.

ר דניאל דמיירי ויביאה, בספ ודבר שני,
בחורבן וגלות הגוף, דהיינו אם לא זכה, והרי 

                                                           
 י"ז כותברס"ג, ע"א.  יבמות א

ויה"ר מהשי"ת  הכל כמין חומר, ב' שהן ד'.
 שנזכה לזכה עוזרתו.

בזעת אפיך בזעת אפיך 

 תאכל לחםתאכל לחם
 

 נכתב ע"י מו"ר שליט"א ח' תשרי תשע"ז
 

עונש  - זו קללה בזעת אפיך תאכל לחם
ילא גם שהקב"ה העניש את אדם הראשון וממ

 לכל הדורות הבאים.

, כמות ואיכות העונש, לא אבל איך למעשה
כולם שוים ואמר ע"ז אאמו"ר ז"ל משל 
ממעשה שהי'ה )ואולי לא בדיוק( שני 

בדבר הנוגע לכבוד מלכות,  חטאומיניסטרים 
הזמין את שניהם והטיל עליהם עונש שוה, 
ואמר אני מחייב אותך ביום פלוני, לעסוק 

 היום, )מדה כנגד מדה(. בהובלת זבל כל

, ציוה המלך, שבסוף ויהי בהגיע אותו יום
להתייצב כדי שיקבל מהם  העבודה יבואו אליו

 –בבוקר  דיווח איך ביצעו את הפקודה, והנה,
השר א' החליף בגדיו הנקיים ולבש בגדי 

ה, לקח סוס ועגלה, ומגריפה וסל וכו', דעבו
והלך לאשפה אחת, והעמיס על עגלת הזבל 

 וביל לאן שצריך, וכך עבר היום.וה

אמר בלבו הרי המלך לא אמר כמה  השר הב',
זבל, גם לא אמר באיזה בגדים, וגם לא אמר 
צורת ביצוע הפקודה. מה עשה, קרא אל עבד 
אחד, נתן בידו ארגז של כסף, ואמר לעבד לך 
למזבלה, תמלא את הארגז זבל, וסגור טוב את 

ה כפי המכסה שלא ינדוף ריח רע. העבד עש
שנצטווה, והשר לבש בגדי פאר ועלה על 
המרכבה הרתומה לסוס שלו, ובצדו על יד 
מושבו הניח את הארגז, וככה טייל בחוצות 

 העיר, והוביל עמו את ארגז הזבל.

באו שניהם אל המלך בשעה  ויהי לעת ערב,
שנקבעה כמצווים. כאשר המלך מרגיש כבר 
ממרחק את ריח הזבל הדבוק אל בגדי השר 

', שני השרים הראו למלך את הדבר שעסקו א
בו, שר א' הראה את המגריפה המלוכלכת ושר 
ב' הראה את הארגז המוכסף, ופתחו והראה לו 
את מה שיש בתוכו, ועומד בפני המלך 

 בלבושי ההוד וההדר של מיניסטר.

של שניהם, לשר ב' אמר  המלך חרץ המשפט
אתה תשאר מיניסטר עם הבגדים שעליך, 

אמר, אתה באמת מתאים לעבודה  ולשר א'
שעסקת היום, מכאן והלאה תמשיך להיות 
עובד מדינה, במשכורת יפה בתפקיד שבחרת 

 לך.

גם בעונש של אדם הראשון. הממון  ככה זה
לגבי עולם   -הוא חפצא של עוה"ז. כסף 

האמת הוא בגדר זבל, אלא שאין ברירה, צריך 
 אותו כדי להתפרנס.

ע הזמן לעסוק כאשר הגי ולכן אם אדם,
לפרנסתו, מכניס את עצמו לכל שעות היום 
לטירחא של הרווחת ממון, אז כך דנים אותו 
בבי"ד של מעלה, לעמל וריצה יום יום, כמו 

 שר א'. 

קבע לעצמו שעות של  אבל אם מתחילה,
לימוד תורה, והן קודש אצלו, שאינו מבטל 
בשום אופן, אז יקבל פרנסתו ג"כ בפחות 

 ורפת.טורח וריצה מט

 

  נחש הקדמונינחש הקדמוני
 בענין שליחות לדבר עבירה לצאת ידי שמים.

 
שיעור בביהמ"ד מחלק  –מו"ר שליט"א 
   .כ' חשון תשע"ו רמה"ש, הגבוה להוראה

 

סימן ל"ב ס"ב נפסק השוכר  בשו"ע חו"מ
עידי שקר להוציא מנה מראובן לשמעון פטור 
מדיני אדם וחייב בדיני שמים. וכתב שם הש"ך 

ום שאפילו אם לא שכרן ורק שלחן חייב, מש
שאף שאין שליח לדבר עבירה, מכל מקום 
בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה, ומשום כך 
חייב המשלח בדיני שמים. ומובא שם הגה''ה 
על דברי הש"ך שכתב להקשות על דבריו 
שהרי הסברא ש"אין שליח לדבר עבירה" 
מבוארת משום שאומרים דברי הרב ודברי 
התלמיד דברי מי שומעים, ומעתה נמצא 

ברי הש"ך שבדיני שמים אין אומרים סברא לד
מיד דברי מי זו של דברי הרב ודברי התל

 שומעים, וחייב המשלח.

שמבואר בגמרא  וקשה על כך מהנחש,
בסנהדרין )דף כ"ט ע"א( מנין שאין טוענים 
למסית מנחש הקדמוני, שהקב"ה שאל אותו 

זה, ואפילו שיכול  מה עשית, למה עשית את
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היה לטעון טענות לנחש, אעפ"כ נתן לו את 
העונש בלי כל אפשרות לטעון טענות, ומקשה 
הגמרא וכי איזה טענה יכול היה הנחש לטעון, 
ומתרצת הגמרא שיכול היה הנחש לומר, מה 
אתה מאשים אותי על כך שאני שלחתי את 
אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, הלא אני רק 

רק בעל חי, ודברי הרב ודברי  תלמיד, אני
התלמיד דברי מי שומעים?! וא"כ נמצא 
שהפושע הוא אדם ולא אני. והנה שם הרי זה 
בדיני שמים, שהרי לא היה שם סנהדרין אלא 

הקב"ה בעצמו דן בבי"ד של מעלה, ולדברי 
הש"ך הרי בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה, 
ולא אומרים את הסברא הזו של דברי הרב 

 ',וכו

כתב תירוץ פשוט,  ובספר אורים ותומים
שאמנם בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה, 
אך העבירה הזאת של לא לאכול מעץ הדעת, 
הנחש אינו מצווה עליה, וא"כ אפילו אם נאמר 
שנחשב הוא כאילו הוא עצמו עשה את 
המעשה, מכל מקום הרי הנחש לא מצווה על 
כך, ומותר לו באמת לאכול 

ורואים שהתומים מעץ הדעת. 
הבין שבדיני שמים באמת יש 

 שליחות גם לדבר עבירה.

נראה לבאר בזה  אך באמת
על פי מה שכתב אבי מורי 
זצוק"ל בספר "הוד צבי" 
שבאמת לעולם גם בדיני 
שמים אין שליח לדבר עבירה, 
וחיובו בדיני שמים אינו מדין 
שליחות, אלא מדין מזיק 
בגרמא, שבדיני שמים חייב 

יק על ידי גרמא, אף המז
וכדוגמת כל מקום שהובא 

בש"ס שלא הזיק בידיים אלא על ידי גרמא 
 שחייב בדיני שמים. 

כלל מהנחש, משום שדווקא  ולפי"ז לא קשה
בשולח עדים שהוא מזיק, שם שייך לומר 
שחייב בדיני שמים משום שהוא מזיק בגרמא, 
אך בנחש הרי הוא לא הזיק כלום, ומה שאמר 

שיאכל מעץ הדעת, בזה יכול  לאדם הראשון
הוא לטעון ולומר שלא היה לו לשמוע בקולו 
משום שדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 

 שומעין, ואין כאן שום נזק בגרמא.

היה רגיל הרב דסלר זצ"ל לומר,  ובענין הזה
שכשם שמחייבים בדיני שמים על גרמא 
בנזיקין, כך גם מזכים לאדם, שאדם שנמצא 

ור, דוגמת ישיבה וכדו', הלא במקום של ציב
הוא משפיע על כולם, משום שטבע האדם הוא 
לחקות אחרים, ואם אדם יושב ולומד הרי הוא 
משפיע שעל ידי כך ילמדו אחרים, ובדיני 
שמים זה נחשב לו לזכות, ונחשב כאילו לומד 
הוא בעצמו, וזה מחייב כל אחד שנמצא בכל 

 מקום שיש ציבור.



אבי עזרי
מתורתו של רבינו הגדול מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל על פרשת השבוע

דבר העורךמוסר על פרשת השבוע
חטא האדם הראשון בא דוקא ממצוה! 

איתא בגמרא )שבת נה:( אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבונו של 
עולם! מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון? אמר להם מצוה קלה 
ציויתיו ועבר עליה. ע"כ. והרי המלאכים גם הם ידעו על אכילתו 
מעץ הדעת, וגם ידעו שמצוה קלה ציוהו ועבר עליה, ואם שאלו על 
כך כנראה שלא היה כל כך ברור שמפני שעבר על מצוה קלה צריך 

להיות קנס של מיתה. וחשבו זאת למצוה קלה.
דוקא  בא  הראשון  האדם  שחטא  נראה  היטב  נתבוננן  אם  ובאמת 
ג ב-ג( כתב שהנחש שאל את חוה  ממצוה! שהנה רש"י )בראשית 
שמא אמר לכם לא תאכלו מכל עץ הגן, ואמרה לו "מפני עץ הגן 
והנה מבואר  בו", שהוסיפה על הציווי.  ולא תגעו  וכו' לא תאכלו 
בחז"ל )שבת יג. ע"ז יז. ועוד( לך לך אמרינן לנזירא, סחור סחור, 
עשו  וגדרים,  סייגים  לעשות  צריך  שאדרבה,  תתקרב,  לא  לכרמא 
משמרת למשמרתי, וכמו שכתב ה"מסילת ישרים" )פ'י"א( שעיקר 
איסורו של נזיר הוא יין, והתורה עשתה גדרים לאסור כל מה שיש 
לו שייכות ליין וכמבואר במדרש, כדי ללמד שכך יש לעשות סיגיים 
בשאר המצוות וזו מצוה לעשות גדרים, ואם כן גם חוה היתה צריכה 
לעשות גדר, ועשתה גדר של לא תגעו. ואך על פי כן מביא רש"י 
שזה גרם שדחפה ונגעה ועל ידי זה הביאה לידי אכילה, ואמר כשם 
שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה. והדבר צריך ביאור במה 
חטאה. וכנראה שסייג זה לא היה ראוי שתחשיב אותו כאילו הוא 
המוסיף  מנין שכל  כט.(  )סנהדרין  בגמרא  )כדאמרינן  הציווי  עצם 
גורע, שנאמר "אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו"(, ולכן 
חזר להיות בגדר עבירה גוררת עבירה, וגרם שאכלה ונתנה לאדם 
מיתה,  נקנסה  למה  שאלו  המלאכים  ולכן  מיתה!  ונגרם  הראשון 
והקב"ה אמר שעבר על מצוה קלה, בהכרח שלא היה חטא כפשוטו, 
אלא שבא מכח מצוה, )וזה נכלל בלשון מצוה קלה ציויתיו(, בכל 

זאת החטא גרם מיתה!!
וברש"י סוף פרשת ויקרא )ויקרא ב יז( מובא מתורת כהנים, רבי יוסי 
אומר אם נפשך לידע מתן שכרן של מצוות צא ולמד מאדם הראשון, 
שלא נצטוה אלא על מצות לא תעשה ועבר עליה, ראה כמה מיתות 
אותה מצווה קלה שהקב"ה אומר  ע"כ  ולכל הדורות!  עליו  נקנסו 
בעצמו שהיא רק מצוה קלה, ועוד שנגרם ממצוה של עשיית גדר 
שבעיקרו הוא ראוי ונצרך משום סחור סחור לכרמא לא תקרב, רק 
גרם  זה  דיוק  ואי  זו,  בצורה  הגדר  את  לעשות  צריכה  היתה  שלא 
מיתה לדורות עד סוף כל הדורות! הכל בא מאותו אי דיוק של חוה! 
רבי  אמר  והשתא  הציווי!  מעצם  הוא  כאילו  שעשתה  סייג  מאותו 
יוסי קל וחומר למידה טובה שמרובה ממידת פורענות חמש מאות 
קלה  מצוה  כזו  קיימו  באמת  אילו  לעצמינו  נתאר  כן  אם  פעמים, 
והיו עושים סייג בצורה נכונה, מהו השכר העצום שהיה על זה לכל 

העולם.  )מתוך שיחה בישיבת פוניבז' כסליו תשל"ז(. 

המתרפה בתורה וע"י כך מתרפים אחרים ה"ה בכלל 'מסית'
איך  יודע  לא  אני   - בפ' בראשית   אלו  בימים  וחשבתי  התעוררתי 
זה להלכה  - אבל כתוב שהנחש נענש על שדיבר עם חוה שתאכל, 

'דברי  טענה:  לו  היתה  והנחש 
הרב ודברי התלמיד  - דברי מי 
שומעין'? אבל למה  לא טענו 
למסית  טוענים  אין  כי  לו? 

)סנהדרין כט ע"א(.

ברור,  יודע  לא  אני  רבותי 
ע"ז,  רק  זה  הרי  ומדיח  מסית 
לא  זה  אחר  חטא  על  אבל 
מה  יודעים  אתם  אבל  מסית. 
מסית  היה  הנחש  כאן?  כתוב 
על חטא, שתאכל מעץ הדעת, 
ט(  יג,  )דברים  נאמר  זה  ועל 
עליו"  תכסה  ולא  תחמול  "לא 
נורא   וזה  לו!  טוענים  ואין 
או  בישיבה  אחד  כל  ואיום. 
ובכולל שמתרפה בתורה האם 
יוצא רפיון  - שע"י  הוא מסית 
ולא  תחמול  "לא  נאמר  וע"ז 

תכסה עליו"?!.

אומר  אם  רק  זה  מסית  האם 
אם  הרי   ? ע"ז  לעבוד  לך  לו 
מתרפה,  השני   - ידך  על 
ולא  תחמול  ו'לא  מסית,  אתה 

תכסה'! זה נורא ואיום.

שגורם  במי  נוסף  ענין  ...ויש 
למצווה ודבר טוב אצל רבים, 
במחשבה  דבר  סוף  שהרי 
תחלה, והאדם אינו עושה דבר 
מקדים  אלא  מחשבה,  בלא 
שמתכונן  למעשה  מחשבה 
המחשבה  כן  ואם  לעשות, 
היא  טוב  למעשה  שהקדים 
הוא  אדם  כל  לעצמו,  כמסית 
כל  כי  עצמו,  כלפי  מסית 
מה  מכח  הוא  שעושה  מעשה 

שחשב והסית והשפיע על עצמו. והמסית לטוב הוא בכמה דרכים - 
אם במחשבתו, או ע"י תפלה, או בלימוד ספרי המוסר, שהם מסיתים 
את האדם לטוב. מי שמתפלל כראוי - זה כספר מוסר! ומי שלומד 
ספרי מוסר - הוא מסית ליראת שמים, והקובע לזה זמן - הרי הוא 

קובע זמן למחשבה לטוב...
מעניין אכילת עץ הדעת נלמד כי המסית לדבר טוב - הוא במעלה 
כשלומדים   , לו  טוענין  שאין  המסית  כנגד  זה,  לעומת  זה  גדולה, 
ומתפללים טוב ולומדים מוסר ומתחזקים - הרי זה מסית לדבר טוב 

, והוא נוטל שכר כנגד כולם.
)מכתבים מאמרים החדש ג' קפו(

"לפתח חטאת רבץ" )ד, ז(
פרש"י: "לפתח קברך - חטאך 

שמור".
מפני  זצ"ל  מרן  של  חששו 
האמת,  בעולם  אחריתו 
העסיק אותו עד למאד. על פי 
כותב  נכדו,  לו  קנה  בקשתו, 
שלמה"  "אבן  ספר  השורות, 
כיס  במהדורת  זצ"ל  להגר"א 
בו האריך הגר"א לבאר עניני 
בו,  התלויים  ועונשים  המוות 
ומעיין  עמו  נושאו  מרן  היה 
מרן  של  פטירתו  לאחר  בו. 
לעצמו  שסימן  מצאו  זצ"ל, 
את הדפים המדברים בענשים 

הנוראים שלאחר המוות!

אנו עומדים כעת בפתחה של 
שנה חדשה, זמן חדש, מלאים 
טמירים  ורצונות  שאיפות 
חטאת  לפתח  אך  ונעלים, 
יושב  כבר   היצר  רובץ... 
פרושה  ורשתו  לנו,  ומצפה 

בידו...

לקבל  ונשכיל  ה'  יעזור 
ויראת  שמים  מיראת  ולספוג 
זצוק"ל,  רבינו  של  החטא 
בפני  לעמוד  נצליח  למען 
לממש  וגליו,  הזמן  משברי 
את כל קבלותינו ושאיפותינו, 
ולהתחיל  להתעלות  ונזכה 

הכל מבראשית!

שבת שלום ומבורך!
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מכתבים  או  ועובדות  סיפורים  זצוק"ל,  מרן  של  חייו  מתולדות  שבידיו  מי  מכל  בזאת  
הרבים  לזיכוי  לפרסמם  שנוכל  מנת  על  לעורך  לשולחו  נא  וכיו"ב  ומסמכים  תמונות 
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ילמדנו רבינו-ענינא דיומא

מעשה רב

פניני הלכה
אין לשנות מצורת הזכרת גבורות גשמים המקובל מדורות

בס"ד, יום ה' לסדר "ואתם נצבים" כ"ו אלול תשל"ח 
הנה הראני כבוד הרבני מלא דעת בתו"י מוה"ר... שליט"א מירושלים 
עיה"ק, ספרו אשר הולך ומדפיס לזכות את הרבים, בענין שמזכירים 
גבורת גשמים "משיב הרוח ומוריד הגשם", אשר בספרן של גדולי 
האחרונים כתבו הגשם צריך להיות סגול תחת הגימל, וכך נהגו כל 
ישראל מאז ומתמיד לומר כן. רק אח"כ יצא מדקדק אחד לחלוק 
ולחדש להגיד בקמץ תחת הגימל, והלא הכלל בידינו ש"כל המשנה 
ומנהג  טעותו,  הראו  אחרונים  ספרי  והרבה  התחתונה",  על  ידו 

ישראל תורה היא, וחדש אסור מן התורה.
ובפרט בתפילה ששגורה היתה בפיהם לומר בסגול - אין לסמוך על 

מי שהוא לשנות, ובטח קבעו שבסגול הוא ע"פ הדקדוק.
זה להחזיר   וכתבו בענין  ולזה אסף הרה"ח הנ"ל מאלה שמדברים 
הגאון  מהראב"ד  הסכמה  מכתב  שראיתי  ואחרי  ליושנה,  עטרה 
מוהר"ר יצחק יעקב וויס שליט"א מירושלים עיה"ק - באתי גם אני 
הרבים,  את  לזכות  הטוב  בפעלו  ולחזקו  לעודדו  קצרים,  בדברים 

ויתברך שיתקבלו דבריו בזה.

ואחתום בברכה מרובה והוקרה רבה 
אלעזר מנחם מן שך
)מכתבים מאמרים החדש ג' שי(

טעות בתפילת ראש חודש 

בע"ה, ר"ח מנ"א תשמ"ט 
לכבוד הרב... שיחי'

בדבר מה ששאל שאמר בטעות בתפילת ראש חודש, במקום 'מקדש 
לחזור  צריך  אם  והזמנים',  ישראל  'מקדש  חדשים',  וראשי  ישראל 
ולהתפלל. בזכרוני שכבר שאלוני שאלה מעין זה, ואמרתי אז דנראה 
לי שאין צריך לחזור. דגם ר"ח כלול בכלל כל הזמנים ומועדי השנה. 

ויעויין בערכין )דף י ע"א( דר"ח נמי איקרי מועד.
ואשאר בברכה מרובה, מנאי
אלעזר מנחם מן שך
)מכתבים מאמרים החדש ג' שי(

 בענין סדר הלימוד בישיבות
רבינו  להביא מכתב שכתב  ראינו  חורף הבעל"ט  זמן  לרגל תחלת 

זצוק"ל ערב תחלת זמן חורף תשמ"ז.
בס"ד מוצאי שבת קודש בראשית כ"ח תשרי תשמ"ו

הנני פונה בזה לכל ראשי הישיבות ומגידי השיעור בהישיבות בכל 
זה  לי  המעיק  בדבר  מכולכם,  הסליחה  בקשת  אחרי  שהם,  מקום 
דור  משנות  מכפי שלמדו  היום  הלימוד  סדר  שנשתנה  בזה  מזמן, 
בחורים  מכמה  לשמוע  ונזדעזעתי  איטי.  כך  כל  שלומדים  ודור, 
שלמדו בשיעור שלהם כל חודש אלול עד אחרי יוה"כ רק דף אחד 

בגמ' וזאת הם קוראים לימוד בעיון, ובבקיאות עוד שני דפים.
ואנכי לא ידעתי מה זה 'עיון' ומה זה 'בקיאות', וכי מחדשים מערכות 
ןגם בבקיאות צריכין למוד גמ'  של חידושי תורה? והרי גם בעיון 
רש"י ותוס' ולהסביר ולהבין, וארם לא מובן מסתכלים בהראשונים 
בהם,  וכיצא  והגרע"קא  יהושע  הפני  כמו  והאחרוניםהמפורסמים 
ובמיחד תועלת גדולה היא ללמוד ספר קצוה"ח, אבל בדרך לימוד 

כמו שלומדים עכשיו - ח"ו תשתכח תורה מישראל ! 
והעיקר לרכוש יותר ידיעה בגמ' רש"י ותוס', ולחזור כמה פעמים, 

שבלי זה השכחה מצוי' וכמו שהשיב הגר"א לגר"ח מוואלז'ין כמו 
שמבוארבמעשה רב ע"ש )עיין כתר ראש אות נז'(. עכ"פ על סדר 
- לא עלה על  לימוד כמו בזמנינו ללמוד דף בשבוע או דף וחצי 

דעת מי שהוא. 
ומגידי  ישיבות  ראשי  לתקן,  שבידם  לאלו  לעורר  רק  באתי  ולכן 
שיעורים, אם כי איני כדאי לבוא ולעורר לאלה שהרבה מהם גדולים 
מלחוות  להתאפק  אוכל  ולא  מאד  עלי  מעיק  אבל  ממני,  וטובים 

דעתי בזה, כי חשבתי דרכי והחלש יגיד חזק אני )עיין יואל ד י (
ואני זוכר הימים שלפנינו איך למדו ועלו בדרגתם, ועל ידי ידיעה 
בכמה מסכתות באו ממילא החידושים, כי 'דברי תורה עניים במקום 
אחד ועשירים במקום השני' )ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה( , וע"י זה אפשר 

לשאול ממקום אחד למקום השני ולתרץ.
ויעלו  ויצליחו  ויתברכו  מכולכם.  סליחה  פעם  עוד  מבקש  ואני 

בלימודם בתורה וביראת שמים.
מאת הכו"ח לכבוד התורה 
אלעזר מנחם מן שך
)מכתבים מאמרים החדש ב' עב'(

"ויצו ה' אלקים על האדם" )ב, טז(
מפסוק זה למדו בגמרא )סנהדרין נו ע"ב( שבע מצוות בני נח,שהן 
עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבר מן החי, ברכת ה', גזל 
ודינים, והנה בגמרא )חולין צב ע"א( אמרו שבני נח נצטוו שלשים 

מצוות, וכתב שם רש"י: "לא נתפרשו, ומהכא הוא דקא יליף".
תמימה"  ה"תורה  בבעל  פגש  בווילנא  שבהיותו  זצ"ל,  מרן  ואמר 
זצ"ל, שהסביר דברי הגמרא לפי שיטת הרמב"ן שמצוות דינים של 
בני נח היינו משפטי הנזיקין. ובגמרא )בבא קמא ד ע"ב( מנו עשרים 

וארבעה אבות נזיקין, ושאר שש המצוות, הרי שלושים...
)לולי תורתך שעשועי(

"לפתח חטאת רבץ" )ד, ז(
"לפתח חטאת רובץ", שניתן היצר הרע באדם משעת יציאתו לאויר 
"היום,  ביתו:  לבני  זצ"ל  מרן  ע"ב(. פעם סח  צא  )סנהדרין  העולם 
באשמורת הבוקר כשביקשתי לקום, בא היצר הרע לטורדני: 'מדוע 
תקום כה מוקדם, ואתה עייף כל כך! הרי אינך צעיר לימים, ואתה כל 
כך עייף. כל הלילה עסקת בצרכי הציבור, מגיעה לך שעת מנוחה'... 
כמעט והשתכנעתי, אך התעשתתי ואמרתי: 'אמת, אמנם כבר זקנתי 
השכמת  כבר  אתה  ואם  ממני.  צעיר  אינך  הלא  אתה  אבל  ושבתי. 
לעבודתך, להסית ולהדיח, אוכל גם אני לקום לעבודתי'- וקמתי"...
)לולי תורתך שעשועי(

כל הזכויות שמורות. לתגובות הערות והנצחות וקבלת העלון במייל: a0527631139@gmail.com | טל:052-7631139 

לזכר נשמת מאיר יחזקאל ז"ל בן יבלחט"א יוסף אברהם מרדכי 
נדבת יוסף אברהם מרדכי בן חיים יונה ,דוד משה בן מרדכי
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  נפשו גחלים תלהט
��זתשע"�בראשית��115גליון����������������������� ניצוצות ממשנת הגאון הצדיק ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל

        shneiderav1@gmail.com    לאו בדוא" 0527697944, הצעות והערות יש לפנות בטלפון:לתרומות והנצחות, הוספת מנוים

         
פרשת�בראשית�יסודית�להבנת�מהות�האדם�ותפקידו�והזמן�קצר�מלהעמיק�

� �ביסודות�אלו. �מאוד�בביאור�חובת�כראוי �מאמר�יסודי �הבאנו ובכל�אופן
�את� �המחזיק �מעט �והוא �מציאותו �הרכבת �עצם �עפ"י �בעולמו האדם

�והוא�מכיל��המרובה. �של�רבינו �מאמרי �הורכב�מכמה �השני �המאמר וכן
��יסודות�רבים�ונחוצים.

בפתח�שנה�חדשה�אנו�מודים�לבורא�עולם�על�הזכות�להפיץ�דברי�תורתו�
�המב �זצ"ל �רבינו �מנויים�של �נוספים �שבוע �מדי �ואתר. �אתר �בכל וקשים

��חדשים�אודות�לציבור�הקוראים�המסור�שמעביר�את�הדברים�הלאה.
���

מחמת סגנונו היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי הבהרה: 
תורתו של רבינו זצ"ל עוברים עריכה ועיבוד לשוני כפי 

על עקבתא דמשיחא שנעשה בספר "נפשו גחלים תלהט" 
. על כן כל שגיאה וטעות נא לתלות אך ורק י"ל בעדודוש

��. בעורך
��נשמח�על�כל�הערה�והארה.

המערכת����������������������������  

���
רוח�ממלא�לדבר�קדם�מלכא����-נשמת�חיים�

 [עיני ישראל ח"ב עמ' שע"ג]

  ביטוי הנשמת חיים בדיבורי התפילה

�הפסוק� �על �אונקלוס �התרגום �דברים ויפח��ידועים
�"לרוח� �חיה", �לנפש �האדם �ויהי �חיים �נשמת באפיו

פירשו�את�מה��[זוה"ק�תזריע�מ"ו�ע"ב]",�וחז"ל�ממללא
"� �מיל �בזה �הוסיפו �ז') �ב' �(בראשית דיכיל�שנאמר

�מלכא �קדם �של�למללא �הדיבור �שמעלת �כלומר ."
�בעלמא,� �סרק �דיבורי �לדבר �שיכול �במה �אינה האדם
[הגם�שאף�כח�זה�אין�לבע"ח],�אלא�במה�שיכול�לדבר�
ם�"קדם�מלכא",�והוא�תפילת�שמו"ע,�שעומד�בה�האד

��במציאות�לפני�המלך�כמבואר�בגמ'�ופוסקים.
והנה�בפסוק�הנז'�מבואר�שכח�הדיבור�של�האדם�הוא��

�ענין� �נבאר �זו �הקדמה �עפ"י �שבו. �חיים �לנשמת ביטוי
��יחוד�האדם�להיות�מדבר�קדם�מלכא.

�כולם�� �שכן �הנבראים �מכל �שונה �האדם �יצירת הנה
�כגון��-נבראו �המאמר. �באותו �חיותם �והן �גופם הן

�וגו'� �המים" �"ישרצו �או �דשא" �הארץ �"תוצא מאמר
�והן� �הדגים �או �הדשא �של �"המציאות" �את �הן הוציא
�שגופו� �האדם, �מהם �שונה �שבהם. �החיות" �"כח את
�נפח� �מכן �ולאחר �האדמה, �מן �עפר �תחילה נברא

� �שהנשמה�הקב"ה �הדבר �סיבת �חיים. �נשמת באפיו
�אלא� �העולם, �של �ה"טבעיות" �למסגרת �שייכת אינה
�ית',� �פיו �נפיחת �היא �הנשמה �העליונים. �מעליוני היא
�נפרדת� �יצירה �היא �וע"כ �נפח, �מדיליה �דנפח דמאן
�נברא� �הגוף �לעומתה �מרומים. �גבהי �לרום השייכת
"במאמר",�כדרך�כל�הנבראים,�שנבראו�בי'�המאמרות.�

�עומד�זה �בהיותו �שגם �האדם �של �הנפלא �החידוש ו
�בכל� �לפעול �דעה �לו �יש �הגשמי], �גופו �[מצד למטה
�הנשמה� �כי �ש"א �בנפה"ח �שהאריך �כפי �כולו, היקום
�מגיע�השמימה",� �"סולם�מוצב�ארצה�וראשו היא�כמו
�למעלה� �נשמתו �ע"י �נפלאות �ופועל �כאן, �עומד גופו

��בכל�העולמות�העליונים.
�חי� �הנשמת �של �זה �עליון,�חידוש �למקום �ששייכת ים

�כי� �וכנ"ל, �מלכא" �קדם �למללא �ד"יכיל �במה מתבטא
דיבורי�התפילה�אינם�דיבורים�של�עולם�התחתון�כלל,�
�דברים� �שהם �ב') �ו' �(ברכות �הק' �חז"ל �שהגדירו וכמו
�דיבורים� �שהם �כלומר �עולם, �של �ברומו העומדים

,�ואנשי�כנה"ג�שהיו�השייכים�בעצם�לרום�גבהי�מרומים
ם�ומהם�כמה�נביאים�השיגו�ברוח�קדשם�את�ק"כ�זקני

�האדם� �ועומד �ית', �שבמחיצתו �הקדושים הדיבורים
�פעולות� �ופועל �אלו, �עליונים �דיבורים �ומדבר כאן
נוראות�לעילא�לעילא�עד�מקור�נשמתו.�דיבורים�אלו�

��הם�המבטאים�את�מעלת�הנשמת�חיים�שבו.

�האדם�� �שקומת �יוצא �לדברים, �לבנו �נשים ואם
�איכות�התפילה�[שעיקרה�הרוח� �נמדדת�לפי ממללא]

� �התפילה,�שלו. �לדיבורי �שייך �שהאדם �כמה עד
העומדים�ברומו�של�עולם,�בהרגשה�אמיתית�של�עומד�
�עם�הנשמת�חיים� �המלך,�כך�הוא�שיעור�דבקותו לפני

�קומתו �שיעור �וזהו �בליטת�שלו, �היא �כהוגן �ותפילה .
��היופי�של�כל�קומתו.

  גשמים מכח התפילה, השלמת הבריאה

�את�הפסוק�"וכל�שיח�השדה�טרם�� בזה�נשכיל�להבין
�אלקים�על�הארץ,� �לא�המטיר�ה' �כי יהיה�בארץ�וגו',
�ענין� �מה �צ"ב �ולכאו' �את�האדמה". �לעבוד �אין ואדם
שמיטה�אצל�הר�סיני,�וכי�מפני�שאדם�ַאִין,�לא�צמחו�
�שם)� �(וברש"י �חז"ל �פירשו �וכבר �והדשאים, האילנות

�מ �וירדו �הגשמים �על �התפלל �תפילתו.�שהאדם כח
פירושו�הוא�כך.�"הגשמים"�אינם�מוטבעים�בטבעו�של�
�ואינם�שייכים�למסגרת�הנבראים�שבששת�ימי� עולם,
�שהיא� �חיים �נשמת �בו �שיש �האדם �ורק בראשית,
למעלה�מגבול�העולם,�בכחו�לעורר�השפעות�חדשות�
למעלה,�ולהמשיך�גשמים�ממקור�עליון,�ובאיזה�כח�?�

�התפילה�העומדים�ב �דיבורי �של�עולם�וכנ"ל�ע"י רומו
�יתרו�תשמ"ח]. �בסוד�ישרים�פ' �עוד�מאמרי [א.ה�עיין

� ���
�לא� �הגשמים �ירדו �טרם �הנה �כי �עומק�נוסף, ויש�בזה
�כל�הצמחים�תחת� �עמדו �שכן היתה�הבריאה�שלמה,
�של� �במצב �אז �והיו �עדיין, �צמחו �ולא �הקרקע פתח
�את� �השלים �בתפילתו �האדם �ורק �מציאות, העדר

ותה�בפועל.��ואכן�זהו�כל�הבריאה�שתבוא�לידי�מציא
תפקידו�של�האדם,�להשלים�את�החסרונות�שהשאירו�
�הבריאה� �של �ההשלמה �ועיקר �בבריאה. �השמים מן
�ממסגרת� �למעלה �שהיא �חיים, �הנשמת �מכח היא
�על� �תוספת�שלמות �מלמעלה �משפיעה �ולכן העולם,

��"טבעיות"�העולם.

 מערכתדבר ה



 ב

 

עיקר�השלמת�הבריאה�והפקעת�חסרונותיה�הוא�במה�
את�כל�הבריאה�כולה,�כי�גופו�הוא�מן�שהאדם�מאחד�

� �עפר �ביותר, �למטה��-השפלים �שאין �הרביעי היסוד
�ביותר� �העליון �המקור �מן �ונשמתו �פיו��-ממנו, נפיחת

ית',�ובזה�הוא�חובק�את�כל�הבריאה�מהחל�ועד�כלה,�
ומקשר�את�כולם�זה�עם�זה,�ויותר�מכך,�שמקשר�את�
ת�כולם�עם�מקור�האחדות�ית',�וכאשר�שולטת�האחדו

�תמונתו� �הוא�לפי �תפקידו �כי �החסרונות. �כל נשלמים
שהעפר�מן�האדמה�מתקשר�בו�עם�נשמת�חיים�מגבהי�

��מרומים.

קישור התורה והתפילה בגילוי ה"אין 
  עוד"

�ויש�לכך�� ידוע�שתורה�ותפילה�משלימים�זה�את�זה,
הרבה�מקורות�בחז"ל,�ואחד�מהם�בפ"ק�דשבת�(י',�א')�

ודו�לפני�הזמן�שהיה�שא'�האמוראים�הזדרז�לסיים�לימ
�אזנו� �"מסיר �זירא �ר' �לו �ואמר �להתפלל, �בכדי צריך,
�ומפורש� �עיי"ש, �תועבה", �תפילתו �גם �תורה משמוע
�מהם,� �בא' �שזלזול �כך �כדי �עד �בזה, �זה שקשורים

��ממאיס�את�השני�מאוד.�וצריך�להבין�את�הקשר.
�מצוותיה�וחוקותיה,�� הנה�התמצית�כל�התורה�כולה,

�כ �וכו', �וברכות �לנו�תוכחה �שאמר �אחד �במשפט לול
�ע"ה�לבאר�מעמד�הר�סיני,� מוסר�התורה�משה�רבינו

".�אין�עוד"אתה�הראית�לדעת�כי�הויה�הוא�האלקים�
�דרזין� �הרזי �עד �הפשט �מן �כולה �התורה �שכל היינו

שה'�הוא�האלקים,��–שבה,�באים�לגלות�רק�דבר�אחד�
ואין�שום�מציאות�זולתו.�כשנסתם�מעמד�זה�ציוה�לנו�

חיל�לבנינו�ולבני�בנינו�את�המעמד�הנפלא�השי"ת�להנ
�שישתרש� �בכדי �ובספה"מ, �שם �הרמב"ן �כמש"כ הזה
�זיל� �ואידך �התורה, �כל �של �המרכזי �היסוד בנפשותם

��גמור.
�שמקובל� �וכפי �זה, �יסוד �על �מושתתת �התפילה גם
�התפילה� �בסיום �שאומרים �שמה �ז"ל �הגר"א מרבינו
�היא� �אלא �בעלמא, �שבח �עוד �אינו �לשבח", "עלינו

�"וידעת�הה �התפילה �מתוך �היוצאת �והמסקנא כרה
�בסיום� �כי �עוד", �אין �האלקים �הוא �ה' �כי �וגו' היום
התפילה�עומד�האדם�במחיצתו�של�המלך�ורואה�את�
�עוד� �ואין �הכל, �מהוה �ית' �שהוא �האמיתי המראה
מלבדו.�וע"כ�התורה�והתפילה�כרוכים�זה�בזה�לגמרי,�

�יכול�להתק �אין �זלזול�באחד�מהם, שר�וכאשר�יש�ח"ו
�הלקח� �את �יפיק �ולא �לו, �חוצה �וישאר �השני, עם

�העיקרי�ממנו. וידוע�מכתבו�הנפלא�של�החזו"א�זצ"ל��
�איכות� �על �משפיעה �האדם �של �התפילה שעבודת
�הכרת� �את �מרוממת �התורה �ויגיעת �תורתו, לימוד

��התפילה,�וחוזר�חלילה.

  עליית האדם בשלבי התפילה

תן�אמנם�יש�חילוק�בין�ההתגלות�האלקית�שהיתה�במ�
תורה,�ובין�הכרת�האלקות�שזוכים�בעבודת�התפילה,�
במ"ת�היתה�הופעה�שמימית�בבת�אחת,�השי"ת�קרע�
�יחידי.� �שהוא �וראו �הארץ �ואת �הרקיעים �את להם
לעומת�זאת�בתפילה�האדם�מטפס�בשלבי�סולם,�שלב�
אחר�שלב,�עד�שמגיע�לראש�הסולם�לעמוד�במחיצתו�

לאט�של�מלך,�כי�עבודת�האדם�היא�מלמטה�למעלה,�
��לאט,�עד�שמגיע�לפסגת�העליה�שלו.

ראשית�העבודה�היא�תיכף�כשפותח�את�עיניו,�ומכיר��
�כך,� �על �לו �ומודה �נשמתו, �את �לו �החזיר שהשי"ת

הודאה�ושבח�על�כל��–בברכות�השחר��–ומונה�והולך�
תנועה�שנותן�לו�הקב"ה,�ובכלל�זה�עבודת�הקרבנות,�
�היא� �זה �כל �להשי"ת, �גמורה �השתעבדות שהיא

�נוהג,�ההכר �כמנהגו �העולם �שאין �בכך, �הראשונה ה
אלא�יש�מקור�למעלה�המשגיח�ומשפיע�חיים�ובריאות�

��וכל�צרכיו,�ומודה�ונכנע�לפניו.�
�וראשו� �ארצה �המוצב �הסולם �של �השניה השליבה
�מכיר� �שבו מגיע�השמימה�היא�אמירת�פסוקי�דזמרה,
את�הנהגת�השי"ת�בכל�מערכת�הטבע,�ובסוף�הפסד"ז�

יסית�של�האבות�הק'�ויצי"מ�[וזה�לא�מכיר�בהנהגה�הנ
�ולא� �הפסוד"ז �ממהר�לגמור �או �שמדלג �מי �אצל יושג

�מה�שמוציא�מפיו� �אח"כ�עולה��–שם�על�ליבו כת"י].
�בעבודת� �מכיר �שם �ק"ש �בברכות �השלישית לשליבה
המלאכים�המכירים�את�השי"ת�ועובדים�אותו�באימה�
�הק'� �התורה �ע"י �ההכרה �היא �מכך �ולמעלה ויראה,

�לנ �מלכותו�שנתן �עול �וקבלת �ה' �יחוד �רבה, �באהבה ו
�שלקח� �וקרי"ס, �יצי"מ �בהזכרת �אדנותו �וקבלת בק"ש,

��אותנו�לעבדים,�כמש"כ�אנכי�ה'�אלקיך�וגו'.
�מוכשר�האדם�כבר�� �כל�ההכנה�המופלאה�הזו ואחרי

�במציאות�ממש� �המלך, �במחיצת �ולפנים להכנס�לפני
�דיבורים� �בפנים �פנים �עמו �ולדבר �כלל, �דמיון ולא

�אין�שמי �שהכל �הברורה �בהכרה �התפילה, �של מיים
�כל� �את �ויעשה �עושה �עשה �ית' �הוא �ורק ואפס,

��המעשים.
�"כי�� �היא �זאת �כל �לחוֹות �הנפש�הזוָכה �של המסקנא

�המסקנה� �אותה ."!� �עוד �אין �האלקים, �הוא הויה
�אזנו� �"מסיר �וע"כ �וכנ"ל. �התורה �מלימוד היוצאת

ים�משמוע�תורה�גם�תפילתו�תועבה",�כי�שניהם�מביא
�זה,� �את �זה �ומשלימים �הכרה �לאותה �האדם את
��ובהעדר�אחד,�ישאר�בחוץ�ולא�יגיע�להכרה�הנדרשת.

ביטול  –ביטול המציאות, תפילה  –תורה 
  הישות

�להשגת�� �במ"ת �שהיתה �ההשגה �בין �יש �נוסף חילוק
שבתפילה.�במ"ת�היה�ביטול�מציאות�העולם,�נתבטלו�
�הנשמע� �את �רואים �ממציאותם, �הטבע �חוקי כל

�מבוא�ושו �שום �להם �שאין �דברים �הנראה, �את מעים
�והשיגו� �שומעת, �ואוזן �רואה �עין �שרק �הטבע, בדרך
�רק� �פועל �והכל �קיימת, �מציאות �שום �שאין בחוש

��ברצונו�ית',�ללא�שום�הגבלה.
אבל�בתפילה�לא�מתבטלת�המציאות,�אלא�מתבטלת��

�והרי� �מריה, �המתפלל�עומד�כעבדא�קמי �כי "הישות",
�במציאות, �ישנו �שלו,��העבד �הדעה �עם ומתחשבים

�והיינו� �המלך, �לפני �עצמו �ומבטל �מכניע �שהוא אלא
�בטלים� �החומריות �נטיותיו �וכל �החומר, שמזדכך

�אלא�תשוקה�אחת� �לו �ואין לעשות�רצון��–ומבוטלים,
המלך,�וכמש"כ�תלמידי�ר"י�בברכות�רפ"ה�וז"ל�ויבטלו�
�בכל� �יעו"ש �וכו' �והנאותיהם �העוה"ז �תענוגי מלבם

�הטהור �שיתרבה�לשונו �תפילתו, �בקשת �כל �וע"ז ,



 ג

 

�תפילות� �כי �המלכים, �מלכי �מלך �של �כבודו ויתגדל
�לגבוה� �שכולו �עֹוָלה �קרבן �והם �תקנום, �תמידים כנגד
�(שנות� �ז"ל �הגר"א �וכ"כ �פי"א), �ש"ב �(נפה"ח סלקא
�בתפילה� �לכון �שאסור �וז"ל �מ"א) �פ"ה �ברכות אליהו
לצורך�עצמו,�אך�להתפלל�שיהיה�כל�ישראל�בתכלית�

�וכו'�השלמ �למעלה �ישראל �הכנסת �נשלם �ויהיה ות,
��עכ"ל.

�שוהים�� �היו �הראשונים �ש"חסידים �הפירוש�במה זהו
�ופירשו� �ב') �ל' �(ברכות �התפילה" �לפני �אחת שעה
�כלומר� �הגשמיות, �להתפשטות �שהגיעו הראשונים
�אבל�לא� �והגשמיות", �ה"חומריות �מן �גופם שהתפשט
�הטבע� �חוקי �נשתנו �ולא �המציאות, �מן �גופם נתבטל
�ברכות� �תר"י �ועי' �החומר, �מן �זיכוך �היה �אלא כלל,
(כ"ב�ב'�מד'�הרי"ף)�ד"ה�צריך�שיתן�וכו�ובנפה"ח�ש"ב�

��פי"ד�ובהג"ה�שם�בארוכה.
ישנה�אימרה�מפורסמת�בכל�ה"בתי�מדרשות",�בעלי��

�והארץ�נתן� �שמים�לה', �"השמים �חסידים�וכו', מוסר,
�ומספרים� �שמים, �בידי �מזוככים �השמים �אדם", לבני

� �האדם,�-אכבוד �לבני �הקב"ה �מסר �הארץ �ואת ל,
לעשות�ממנו�"שמים",�כלומר�לזכך�את�חומרו�הגס�עד�

��ל.-שיכיר�את�בוראו,�ויספר�אף�הוא�כבוד�א

  חסידים הראשונים תורתן משתמרת

�ומתעלה�� �חומריותו �שמזכך �כזו, �בצורה המתפלל
�את� �ומשיג �שמימית �הכרה �מקבל �שמימי, להיות

�אי �האלקים �הוא �הויה �"כי �גם�האמת �וזוהי �עוד", ן
�אחוזים� �ובכך �התורה, �מעסק �העולה המסקנא
�דברי� �היטב �נבין �עפי"ז �כמשנ"ת. �בזה �זה ומקושרים
�שוהים� �היו �הראשונים �חסידים �ב') �ל"ב �(ברכות חז"ל
שעה�אחת,�ומתפללין�שעה�אחת,�וחוזרין�ושוהין�שעה�
אחת,�וכי�מאחר�ששוהין�תשע�שעות�בתפילה,�תורתן�

� �ומלאכתן �משתמרת, �מתוך�האיך �אלא �נעשית, היאך
שחסידים�הם,�תורתם�משתמרת�ומלאכתן�מתברכת"�
ע"כ,�פירושו�שמתוך�חסידותם�בעסק�התפילה�שזיככו�
חומרם�עד�שהגיעו�להכרה�שמימית�ברורה�ש"אין�עוד�
�ונחקקו�דברי� �בכך�גם�נתקעה�תורתם�בלבם, מלבדו",
התורה�בנפשם,�בחינת�"אכתבם�על�לוח�ליבם",�הכרה�

��ימיות�התורה�כמשנ"ת.זו,�זוהי�כל�פנ
� �המוסר �מסדר �יקום �עצומהואדרבה �בהשתוקקות

�יכול� �ולאן �מצבו �מבין �כי �אמיתית �תשובה לעשות
��להגיע.

�פחת� �מתוך �"לעלות �המילים �על �כשחוזר ולכן
� �עצמו �את �יראה �יכול��למשלמעשיהם". �[משם בבור

לעלות]�של�עוונות�[כל�אחד�כפי�הדמיון�ומה�שעובד�
�הפשעים� �כל �פשעיהם" �פח �"ומתוך �הרגש�שלו]. על

��שנכשל�בהם.�
מיסודי�עבודת�המוסר�שלא�לשקר�את�עצמו.�להסכים�
�ולהרגיש�נוראות�פשיעה�זו.� בליבו�שפשע�בכך�ובכך.
�מצד�הטפשות�לנהור�אחרי� �הכרת�הטוב. מצד�חסרון

יבו�וכו'.�אפשר�לצרף�דברי�רמב"ם�אמש�היה�תאוות�ל
��זה�משוקץ�וכו'.�ואחרי�שעשה�תשובה�אהוב.�

�בו� �מכשולים �מסלול �האמיתית. �העולם �תמונת זוהי
מועד�האדם�ומצד�שני�אפשרות�בכל�שלב�להתרומם�

��מעל�הכשלון�ולהתקרב�לקב"ה.�

�מבור� �לעלות �לפניו. �שמוכן �הזה �את�המסלול לדמיין
אנשים�זולים�וריקים�ולהכנס�חשוך�ומלא�טחב,�מוקף�ב

�ראשונה� �יושב �שם �ולהיות �מלך �של �פלטרין לתוך
�שיעשה� �למי �הכל �מוחל �המלך �שהרי במלכות.
�הזו� �הדרך �הכין �שהרי �אליו �שנעלה �מחכה התשובה.
למרות�שמובילה�מתוך�מצב�של�חטא.�להרגיש�שאני�
��בידיים�אוהבות.�המצפות�לרפאות�אותי�מחליי�הנפש.

כאן�ובעיקר�לצייר�"את�עצמו"�כח�הדמיון�מאוד�נחוץ�
�תקלוט��– �שהנפש �רוצים �הרי �כי �מדברים. עליו

��הדברים.�
�קליטים� �ומסרים �בהירים. �מציורים �מתפעלת הנפש
�המציאות� �של �זה �פירוש �להכניס �יכולים �ולכן וחיים.
�שאין� �ולזהות �פלוני �בכשלון �להתמקד �החיים. לתוך
�כאן�יותר�מאשר�קרש�קפיצה�לחזור�אליו�ית'.�"כי�הכין
�תקוה� �חסרי �שנראים �מצבים �לבחון �הדרך". להם
ולהפנים�שגם�בהם�יש�דרך�מוכנה�כבר.�וכך�לרוץ�הנה�
�מבט� �חדש. �במבט �עליהם �להביט �חייו �במסלול והנה
של�אמת.�כמה�תקוה�שואב�אדם�מכך.�טל�תחיה�על�

��רגעי�חיים�שנראים�כחסרי�פתרון.

  שמוש נכון בכח הניגון

� �תחבולה �זוהי �הניגון. �לענין �להחדיר�נחזור נפלאה
�צריך� �כאן �וגם �סגולתו. �היא �כן �כי �פנימה הדברים

� �תמידיתלהיות �עצם��בעירנות �אחר �להסחף שלא
�כידוע�שיכולים� �השפעתו. �השובה�לב�ולפספס הניגון
זמרים�לנגן�ברגש�רב�פסוקים�ומילים�מעוררות�ולהיות�
רחוקים�מהם�מאוד�כי�מרוכזים�רק�ברובד�החיצוני�של�

פעילים�קול�מרגש�וסוחף�[כמה�אמנות�הניגון�אף�אם�מ
�תלמידי� �"אשריכים �ברגש �לשיר �יכולים �מנגנים בעלי
�מיד� �רצים �לא �ההופעה �והפלא�שאחרי �וכו'" חכמים
�בכזו� �עליהם �ששרו �לאותם �להצטרף �מדרש לבית

��התרגשות�שאשריכם].
�לנפש.� �הרעיון �להחדיר �נועד �שהניגון �לזכור ולכן

� �כאשר �פועל �זה �שאכן �המילים�ומשמעהמדידה ת
בזכות�הניגון�ביתר�עוצמה�והניגון�נעשה��ורגשת�יותרמ

��טפל�ולא�שמרוכז�בניגון�והמילים�טפלות.
לא�לעבור�לקטע�נוסף�כל�עוד�שמתפעל�מקטע�מסוים�
�ואפשר�אף� �מחשבה�ועיון]. �השקיע�בו �שכמובן [אחרי
�סדר� �כאן �אין �כאמור �קטע. �באותו �להיות �ימים כמה

��בקיאות.
"מדברים�אליי".�אפשר�גם�לדלג�לקטעים�אחרים�שגם�

אם�נכשל�באיזה�ענין�מסוים.�או�שתוך�כדי�לימוד�נזכר�
��בעוון�מסוים�ויש�קטע�שמדבר�על�זה.�

�זרם� �את �לחוש �אלא �מקובע �להיות �לא �חשוב מאוד
�ידיעה� �מתוך �לכיוון �אותה �ולנתב המחשבה
שהמחשבה�כל�הזמן�עוברת�מענין�לענין.�אין�להתיאש�

��מכך�אלא�במתינות�לחזור�לתלם�הרצוי.
�ממש�ה �שהיא �הבהמית �מהנפש �נובעות תנודות

כדוגמת�ילד�קטן�שכל�הזמן�קופץ�מענין�לענין.�והדעת�
מוליכה�אותו�בחכמה�רבה�חזרה�לשמוע�את�הדברים�

��שלא�נעימים�לשמוע.
כאשר�משיג�רגש�בדברים�ידע�ברורות�שהנפש�"קלטה�
�בנפש� �זו �חקיקה �הרגש. �בעלת �היא �כי �המסר" את

חקיקה�בודדת�ואולי�מחוללת�פלאות�ממש.�אף�שהיא�
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�בסבלנות,� �פנימה �לחדור �הדרך �כך �אבל נדירה.
��בעדינות�ובריכוז�גדול.

�בשעת� �מהדהד �שאח"כ �רושם �יוצר �החקיקות רבוי
��מעשה.�האדם�נהיה�אדם�אחר.�

��לא�רחוקה�היא�בפיך�ובלבבך�לעשותו.
בדי�תן�לחכם�ויוסף�לקח.�ישים�אותנו�הבורא�ית'�מעו

��ה'�השמחים�ומבקשים�פניו�תמיד.
��

  התפילה הופכת את האדם לעבד ה'

�והוא�יכול�להסתדר�ע"י� �ברשות�עצמו �שהוא �מוחש�אצלו �היום�שלו האדם�אשר�במצבי
�שאינו� �לצייר �הוא �צריך �התפילה �זמן �בהגיע �ואז �מהקב"ה �מנותק �הוא �חי �הנה חכמתו,

�וזהו�היפוך�רשותו�שחייו�הסדירים�מתנהלים�בה.�וממילא�ברשותו�רק�ברשות�אדון�הכל ,
לא�נתפסים�אצלו�תיבות�התפילה�כמדבר�לפני�המלך�רק�כאמירת�תיבות�סתם�בינו�לבין�
�ודוד�המלך�אומר�טעמו�(טעמו�טעם�התפילה)�וראו�(ותראו)� עצמו.�ואין�לו�טעם�קרבת�ה'.

� �בתפילה �האמיתי)..... �הטוב �היא �ה' �קרבת �כי )� �ה' �טוב �הבריאה�כי �ציור �אמיתת מצויר
�הרעות.� �ההשקפות �סיגי �כל �מהאדם �מתפרצים �ידה �ועל �ית'"ש, �מאתו �רק שמונהגת

�סי'�התפילה�הופכת�את�האדם�לעבד�ה'�[כשהיא�בעמידה�כעבד�קמיה�מאריה ).[אגרות�דעת
��מ"ה]

  לב נשבר ונדכה להכנס לפני המלך

מלכא,�היינו�מה�אמרו�חז"ל�עה"פ�ויהי�האדם�לנפש�חיה,�דיכול�למללא�קמי�
שנתן�הקב"ה�כח�בהאדם�שפיו�יהיה�כל�כך�חשוב�כדי�שדיבורו�יהיה�לפני�ה'�
�עד� �להגיע �הטבע �ובדרך �התחתון, �בעולם �נמצא �שהאדם �אף �והיינו ממש.
�ואח"כ� �ומרקיע�לרקיע�וכו' השמים�עד�הרקיע�הוא�מהלך�חמש�מאות�שנה.

�החיו �החיות�ארכובות�החיות�גופי �וקרסולי �ואח"כ�ראשי�כנגד�החיות�וכו' ת,
עד�שיגיע�לשמים�עד�לכסא��לפחות�מליון�שנההחיות�וכו',�והיה�צריך�לעבור�

�ומיד� �תפילה, �דברי �ואומר �בעוה"ז �למטה �כאן �עומד �היהודי �והאדם הכבוד,
�לפניו� �הגיעו �דבריו �אחד �ברגע �ובדלוג �בקפיצה �הכבוד, �כסא �לפני �הם הרי

יים�ורוממות�וגדלות�יתברך.�זוהי�חשיבות�כח�פיו�של�האדם�שיש�בו�נשמת�ח
�המלך� �אצל �הוא �והרי �מלכא, �קמי �תפילה �דברי �לומר �שיכול �חשיבות בכזו
�המלך,� �לפני �דעומד �בתפילתנו, �פינו �כח �של �זו �בחשיבות �לזלזל �וח"ו ממש.
ובחוש�ממש�אתה�בידיו�ממש�בקש�והתחנן�לפניו,�משום�שרק�זה�אשר�יכול�

מעכבים�ע"י�מידת��להצילך,�ובקש�ממנו.�ומה�שאתה�מפחד,�שעבירות�שבידך
�יש�עצה.�התחרט�על�מעשיך�ותקל�מעליך�דין� �גם�ע"ז הדין�שמקטרגת�רח"ל,

� �תבזה. �לא �הדיו, �מידת �אלקים, �ונדכה, �נשבר �לב �וע"י �המקום�קשה, וכאן
לרצות�ולפייס�לפניו�יתברך,�ואפילו�אם�האדם�לא�עומד�עדיין�במדרגה�שכזו,�

�יד �תחנונים �כמ"ש �בתחנונים, �מלבו �יבקש �אם �עליו�מ"מ �יתמלאו �רש, בר
�ועומד� �יתברך, �לפניו �הרחמים �מידת �היא �מרובה �דהרי �ברחמים, מהשמים
�יתברך,� �מידתו �היא �כך �וברחמים. �בתחנונים �בוראו, �לפני �ורש �כעני לפניו

 [עיני�ישראל�ח"א�עמ'�קנ"ו]החונן�ומרחם�עליו�ויש�לו�תקוה.�
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��
 מאמר�"טוב�יצר�כבוד�לשמו"

[מקורות:�מאמרי�פורים�תשנ"א�מאמר�ראשון,�בסוד�ישרים�חיי�שרה�תשנ"ה,�בשלח�תשנ"ה,�חו"מ�פסח�תשנ"ט,�בהעלותך�תשנ"ט,�עיני�ישראל�
��.ח"ב�מאמר�הקב"ה�קרוב�מכל�ורחוק�מכל]

��
�לרצות� �נפלאה �תכונה �עם �נולד �האדם [א.ה
להשפיע�על�העולם.�איש�איש�ותכונותיו�וכשוריו�
�היא� �אחת �שאיפתו �שמריו. �על �לנוח �יכול אינו

�ל �ובין�לחדש, �הגשמי �בחלק �בין �ולשכלל, הוסיף
�לקבל�את��-בחלק�הרוחני� �אין�אדם�שמוכן ערכי.

�למעשה� �היא �זו �תכונה �שהוא. �כמות העולם
�לחולל� �העולם �באי �כל �את �שדוחף ה"מנוע"
�לאדם� �המסור �העולם �דבר. �בכל �תמידים שינויים
�התמורות� �ליכולת �קץ �אין �ופושטה. �צורה לובש

�זו �תכונה �סביבו. �מחולל �היא��שהאדם יחודית
�יהיה� �זה �שורש �שורשה. �מהו �להבין �ננסה לאדם,
�רבים� �ענפים �חדש �באור �להאיר �דעת אלומת

��ביסודות�חיינו.]�

  חידוש ה"חלל"

להבנת�הענין�מוכרחים�אנו�להיכנס�לראשיתה�של�
היצירה.�בטרם�בורא�עולם�ברא�יצר�ועשה�את�כל�
�אחרי� �גם �והרי �נמצא. �לבדו �הוא �היה המעשים

�"את �עולם �ואתה�שנברא �העולם �משנברא �הוא ה
�מציאות� �נוצרה �א"כ �כיצד �עולם". משנברא

�על��שמרגישה �מטרתה. �ומה �ממנו �חוץ שהיא
�כאן� �היה �שאכן �חכמינו �משיבים �הזו השאלה
�עצם� �את �להבין �ביכולתנו �שאין �נפלא חידוש
התהוותו�אבל�אחרי�שכבר�נעשה�קראוהו�בתואר�

�כביכול �שהוא �מקום �היינו �"ריק"�"�"חלל". חלול"
�זה�מה �"חלל" �יצירת �מטרת �ית'. �מציאותו רגשת

��היתה�כדי�לתת�לנבראים�תפקיד�נורא.
��

הרגשת�"חלל"�זה�שאינו�מכריח�את�האדם�לחוש�
�בחירה� �של �לעולם �התשתית �היא �ה' במציאות
�הרי� �כזה �בעולם �נמצא �האדם �וכאשר חופשית.
�בבחירתו� �שהוא �מה �המלאה �לזכותו שנזקפת

�לעשו �עול�מלכות�שמים, ת�רצונו�מקבל�על�עצמו
��ולקיים�מצוותיו.�אבל�אין�זה�עדיין�סוף�הענין.

  הרגשת חסרון הנבראים

�שהרי� �ב"אין" �הוא �הנבראים �כל �ושורש מאחר
�ל"יש"� �שנעשו �ואחרי �היו. �לא �שנוצרו לפני
�ועומדת� �תלויה �שמציאותם �הרי �קיימת ומציאות
�הם� �שהרי �רגע �בכל �אותה �המהוה �על לעולם

ם�[בתחילת�בעצם�"אין"�חסר�קיום�וכלשון�הרמב"
�אלא� �נמצאו �לא �הנמצאים �שכל �התורה] יסודי
�והוא� �לו �צריכים �הנמצאים �כל מאמיתת�המצאו.

�ית' �הבורא �כלפי �ולכן �עיי"ש, �להם �צריך ָכל��אינו

� �ֲחִׁשיִבין �ְּכָלה � �ארעא �ל"ב]ָּדְיֵרי �ד' ממילא��[דניאל
�או� �[ביודעים �הנבראים �של �הבסיסית התחושה

� �שהם �תודעתם] �בעומק �ביודעים, חסרים�שלא
וצריכים�להשלמה.�ומכיון�שתפיסה�זו�חובקת�את�
�שכל� �מרגישים �ממילא �כולה �המציאות כל
�זו� �הרגשה �השלמה. �וצריכה �חסרה הבריאה
�והיא� �כולם �הנבראים �נשמת �בעומק הושרשה
הגורמת�לתשוקתם�התמידית�לדבקות�בבורא�ית'�
.�[עיין�אור�החיים�הק'�על�הפסוק�ויכולו�השמים�ותמצא�נחת]

� �האדם �מהטעם�אצל �גלויה �תמיד �זו �תשוקה אין
��שיתבאר�להלן.

  טוב כבוד יצר לשמו

�הקיום� �לצאת�מחוסר �לנבראים �תקוה �ישנה האם
� �מ"אפסיותם" �ע"ז,�שלהם, �משל �נתן �ז"ל [רבינו

�האם� �אבק, �פירור �ביהכ"נ �רצפת �על מתגולל
�שהוא��המצאו �בהיות �אליו �לב �שימת מחייב

נמצא?�בודאי�שלא,�כי�אין�לו�ערך�מול�מושג�מול�
�ק"ו� �של �בנו �ובבן �האדם, �של �החיים �וצרכי ערכי
�וגדלות� �רוממות �מול �הבריאה �העמדת הוא
�מקום� �מכל �ממנו �שתתהוה �והגם �ית"ש, אמיתתו

���ערך�אין�לה�בעיניו].
��

�דשבת� �ביוצר �שאומרים �מה �על �ז"ל �הגר"א דברי
�מפרש�"טו �בזה. �עינינו �יאירו �לשמו" �כבוד �יצר ב

שהטובה�הגדולה�ביותר�שעשה�הבורא�הגר"א�ז"ל�
ית'�עם�נבראיו�הוא�שמסר�בידם�את�היכולת�לתת�

,�עכתו"ד�עיי"ש.�לו�כבוד�כי�בזה�נתן�להם�חשיבות
�ה"חלל"� �מציאות �את �חידש �ית' �שהבורא אחרי
�על� �יותר. �אולי �נפלא �דבר �חידש �לעיל שהוזכר

�הו �את�הנבראים �חזרה �למלא �המשימה טלה
�ענין� �עומק �הוא �כאן �שמים. �בכבוד �הזה ה"חלל"
�למען� �רצונו �לעשות �דבר �סוף �לא �המצוות. קיום
�מתמלא� �מצוה �קיום �בכל התועלת�הפרטית�אלא
�מכריזים� �הנמצאים �נפלא. �שמים �בכבוד ה"חלל"
�ית'� �ברצונו �רק �מלא �כולו �הוא �בעצם�חלל. שאין

�במאמר �מש"כ �עומק �תבין �ובזה הראשון��[א.ה
�חלילה� �שאין �האדם �מכריז �התפילה שבמעשה
"חלל",�ועד�כמה�שחש�בכך�יותר�כך�תפילתו�יותר�

� �בזה�גליון �עיין �כך�עלה�27ממלאת�את�ה"חלל" .[
ברצונו,�ואין�לנו�הבנה�בזה�והוא�פלא�עצום�כיצד�
בורא�עולם�כפף�עצמו�כביכול�לנבראים�בצורה�זו.�

�הכבוד�שמי �דרך�אחרת�להשכין ם.�אך�מעתה�אין
�ובזה� �הנבראים. �של �המצות �מעשה �גבי �על רק



 ו

 

�כביכול� �שותף �נעשה �המציאות �חסר שהנברא
�להחיל�על�הבריאה�את�אמיתת� לבורא�האינסופי
�טובה� �לך �ואין �ואפסיותו �מקטנותו �יוצא המצאו
�חזרה� �שיופיע �גורם �ובזה �לנבראים. �מזה גדולה

��הכבוד�שמים�בתחתונים�בכל�עוצמת�גילויו.�

  שגחה הפרטיתעומק הכרח השכר והה

ומכיון�שכך�היא�הדרך�שרק�מעשיו�הם�שגורמים�
�כבוד� �גילוי �של �מעשה �כל �שעל �הרי �זו, להופעה
�שלולא� �ומכיון �ית'. �חסדו �מידת �מופיעה שמים
�חסדו� �מידת �שתופיע �יתכן �לא �האדם �של מעשיו

��ית'�נמצא�שקנויה�לו�הופעה�זו�בעצם.�
��

�השגחה� �שתהיה �מוכרח �מדוע �בזה �נבין עוד
�עצום �משימה�זו.��בדקדוק �על �המופקד על�האדם

�שוים"� �האנפין �"כל �הנבראים �שאר �אצל ואילו
�מקבלת� �ניזונים �רק �הם �כי �כללית] �השגחה [א.ה
�אך� �כבודו. �להשכין �פועלים �אינם �אך �שלו השפע
�הרי� �זה �נשגב �תפקיד �על �שמופקדים �אותם אצל

היא��-אף�בשיעור�הכי�זעיר��-תוכיות�כל�"עבודה"�
�ולהיפ �שמים �הכבוד �כל�השכנת �כן �על �חלילה. ך

פרט�ממעשיהם�מושגח�עד�כמה�מגלה�כבוד�שמים�
��ולהיפך�ח"ו.

��
�ולכבודי� �בשמי �הנקרא �"כל �כתיב �זה �מהלך על
�לאלקים".� �עוז �"תנו �עשיתיו", �אף �יצרתיו בראתיו

� במדרש�רבה�בגמר�מעשה�וזה�פירוש�מה�שאמרו
�עולמי� �עולמי �לעולמו, �הקב"ה �שאמר בראשית

��כל�שעה�כשעה�הזו.הלואי�שתהא�מעלית�חן�לפני�

  סלידה ממתנת חינם

מהלך�זה�שהעמיד�את�הבריאה�כפועלת�על�מנת�
לקבל�החסד�העליון�הוא�שהטביע�באופי�הבריאה�
�נזכרה�בדברי� �תכונה�זו סלידה�מקבלת�חסד�חנם.

� �יוסף �לבית �מישרים �קמא]המגיד בכנוי��[בראשית
"נהמא�דכסופא".�אבל�היא�מושרשת�עמוק�בטבע�

�בירושל �כמ"ש �הבריאה �פ"א]מי ילדה��[ערלה
�גפן� �מתוך �ענף �ששתלו �[היינו �בזקינה שהבריכה
�אם� �לדעת �ורוצים �חדשה] �נטיעה �ליצור זקנה
�מכח� �או �הילדה �מכח �הם �הצעירה �של הפירות
�אם� �ערלה �שנות �למנות �[נפק"מ �הזקנה יניקת
�עלי� �האם �הוא �לזה �הסימן �לצעירה], שייכים
�שעדיין� �הוא �סימן �מהזקינה �גבם �מפנים הילדה

�בהית��יונקת �דיליה �דאכיל�דלאו �"דמאן מהזקינה
�לאו� �מהזקנה �יניקתה �שהרי �באפיה" לאסתכוליה
�ליהנות� �הבושה �הבריאה �בעצם �והוטבע דיליה,
ממה�שאינו�שלה,�ואם�יוכרח�ליהנות�מתוך�בושת�
�תגיע� �ההנאה �אם �רק �ולכן �שלמה. �הטבה �זו אין
�בסיפוק� �ההנאה �תקלט �אז �אותה, �שהרויחו אחרי

�המהלך �הוא �זה �וכו'��גמור. �בראתיו �לכבודי של

�שיש� �"חלל" �המרגישה �מציאות �כאן שיצר
�יקבל� �ואם�תתמלא�על�ידו�אז אפשרות�למלאותו.

המגיע�לו�בשביל�נתינת��-בתפיסה�זו��-חסדו�ית"ש
�לעבודה� �עצמנו �נעתיק �את�החלל. �שמילא הכבוד

��מעשית�העולה�מכל�הנ"ל.�

  מערכת השכל והדמיון

�כחות �ב' �כח�במערכת�השכל�של�האדם�ישנן �א' ,
�לשקר,� �אמת �בין �להבחין �כשרון �לו �שיש השכל,
�וכן�יש� מהי�מציאות�אמיתית�ומהי�אחיזת�עיניים,
�אפי'� �מושכל �דבר �על �לעמוד �העמקה, �כשרון לו
�כח� �הוא �השני �הכח �עיניו. �נגד �מוחשי שאינו
�הבחנה� �יכולת �לו �אין �הפוך �כח �שהוא הדמיון,
�עמה,� �שנפגש �השטחיות �את �רק �שתופס משום

�על �כי��ומחליט �האמיתית, �המציאות �שהיא אתר
�נקרא� �הוא �החושים �ה' �ע"י �אצלו �המוחש דבר
�מוחש� �שאינו �מה �ואילו �ומוכחת, �קיימת מציאות

��אצלו�אינו�קיים�כלל.�
��

העולמות�מיוסדים�על�המצאות�ב'�כחות�אלו.�שכן�
�פנוי� �אתר �דלית �מקום, �בכל �נמצא �הקב"ה ודאי
�מושג �אינו �זה �אבל �מכל, �קרוב �והוא �כלל, �מיניה

� "� �אתה�קל�מסתתר �פירוש�ענין�(ישעיה)בחוש�ד"אכן ,
�ממש,� �יש�מאין �כח�מחודש �שיצר �הוא ההסתרה,
�המוחש,� �את �רק �התופס �המדמה", �"כח הנקרא
ומה�שאינו�מוחשי,�נדמה�לו�שאינו�כלום.�הדמיון�
�גשם� �מכל �הנבדל �הקב"ה �את �המסתיר �הוא זה
�את� �משיגה �אינה �הדמיון �תפיסת �וע"כ מוחשי,

מאידך�יש�גם�את�כח�השכל�שמסוגל�הוויתו�ית'.�ו
�עיקר� �אינו �המוחש �שאדרבא �ולהבחין, להעמיק
�הכל,� �ומחזיק �מסתתר �רוחני �כח �ורק המציאות,
�יש� �ובזה �בו. �תלוי �והכל �המציאות, �עיקר והוא
�שבכל�עולם�נמוך�יותר,� הדרגה�בין�עולם�לעולם,
�גדולה� �ההסתרה �וממילא �הדמיון, �כח �יותר שולט

��יותר.�
��

�מ �מרום �בריה �מייצגת�כל �הכל, �תחתית �עד עלה
איזהו�גילוי�כבוד�שמים,�ורק�בזה�יש�לה�ערך�כמו�
�מה� �עפ"י �רק �הוא �זה �כל �אבל �לעיל. שנתבאר
�בכבוד� �ומבחין �החפץ �בפנימיות �מביט שהשכל
שמים�המסתתר�בו,�שזהו�עיקרו�של�החפץ,�שעי"ז�
�רואה� �אינו �הדמיון, �בתפיסת �אבל �לחפץ, יש�ערך

�של�הבריה, �החיצון �אין��זולת�השטח �זו ובתמונה
��שום�ערך�להבריה�כלל�וכלל�מול�הקב"ה.�

��



 א 

 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- זתשע" פרשת בראשית -

 מצוות פריה ורביה
 )א' כ"ב(ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלקים ֵלאֹמר ְפרּו ּוְרבּו וגו' 

יש לדון האם מקיים והנה איתא בקרא מצוות פריה ורביה. 
 המצוה בחצי בנו, וכדלהלן:

 א. ספיקת המנחת חינוך
נמצא  וחציה בת חורין,שפחה  האם יש לו בנים מחציהנה 

מצד חלק הרי דחורין,  ניעבד וחציים ב ם כן חצייםגהם הבנים ד
ומצד  ,עבד או שפחה ההשפחות שבה הולד הולך בתר דידה והו

 יין בסוגיאע] .והולך אחר אביון חורין הולד בדידה,  חלק בת חורין
 [.(סי' ד')אה"ע בו)ס"ו ב'( דושין יקב

בת  החציושפחה  המי שנשא חציב)מצוה א'( במנחת חינוך  ןוד
אם מקיים בזה ההבן הוא גם כן חצי עבד חצי בן חורין, דחורין, 

 פריה ורביה מפאת דהוה רק חצי בנו.

 ב. הוכחה מתוספות דמקיים מצוה
דחצי עבד חצי )בבא בתרא י"ג א' ד"ה כופין( בתוספות לכאורה חזינן 

ולד הנולד אע"פ ד ,אם לוקח בת חורין ביהקיים פריה ורמבן חורין 
 .הוה רק חצי בנומהם 

דחצי עבד חצי בן חורין אינו יכול )שם( דהנה אמרינן בגמרא 
מחמת דאינו יכול לינשא לבת חורין, דהרי לקיים פריה ורביה, 

 להבת חוריןאיכא לא תעשה דלא תהיה קדש החצי עבד שבו, 
נימא א לבת חורין, דנשהרי יכול לידתוספות בהקשו ו לו.לינשא 

אע"פ חזינן ד .עשה דפרו ורבו ידחה לא תעשה דלא יהיה קדשד
דהולד הנולד יהא בנו רק להצד בן חורין שבו, נמצא דהוה רק חצי 

 ., מכל מקום נקטו התוספות דמקיים מצות פריה ורביהבנו

 ג. לחלק בין הנ"ל
 בין אדם שלם, לואולי יש לחלק, בין חצי אדם שיש לו חצי בן

דדוקא חצי אדם מקיים המצוה בחצי בן, , דיש לומר שיש לו חצי בן
 .משא"כ אדם שלם אינו מקיים בחצי בן

                

 האם עבד יש לו חייס
 ש מפרשיםבשם י (תהו )ב' ב' ד"ה לאבתוספות בחגיגה  כתבוהנה 

 דחו דבריהםהתוספות פריה ורביה, אבל דעבד אינו מצווה על 
 ריה ורביה.למי דעבד חייב בפירושמ והוכיחו

)מ"א בגיטין ה שכתבו דבריהם סותרים למד)שם סק"ג( כתב במנחת חינוך ו]

 [.)שם(פני יהושע בגיטין  וע' ,על שבת אלאדעבד אינו מצווה  להוכיח (ד"ה לא ב'

כתבו היאך  ,ת הטורי אבןיקושי)שם( אייתי במנחת חינוך ו
י עבד כנעני אין לו חייס הרתוספות דעבד כנעני חייב בפריה ורביה, 

 ואין הבנים מתייחסים אחריו כלל.

וחייב על דבהיותו עבד מתייחסים אחריו  ,מנחת חינוךבותירץ 
ביא כן מרש"י האחריו, ורק לאחר שנתגייר אינם מתייחסים ובתו, 

 .[פליגהי"ז(  איסו"ב)פי"ד הל' הביא שהרמב"ם ]אך  .)סנהדרין נ"ח ב' ד"ה ולכלל(

אמרינן בסוגיא בסוף הנה המנחת חינוך, ד תירוץבצריך עיון אך 
דאין בניו מתייחסים יורשים לעבד,  לן דלא משכחת)ס"א ב'( נזיר 

לפי זה משכחת לן יורשים לעבד, דהרי בהיותו עבד  והריאחריו, 
 (שם)בנזיר ותוספות  רש"יפירוש בעיין א"ה, ] .בניו מתייחסים אחריו

ומפרש הם, עלי ש פליגברא"אך  ,ל"מהנ באופן אחרהגמרא שם דפירשו 
 כדי ליורשו[.דאין לבניו חייס כהנ"ל דהכוונה 

                

 צער בעלי חיים
ּוְלָכל . ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ָכל ָהֵעץ ֲאֶשר ּבוֹ ְפִרי ֵעץ ֹזֵרעַ  ְוֶאת

 ל'( -)א' כ"טוגו'  ַחַית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עוֹף ַהָשַמִים

היה דבשר לאכילה, הותר לו אדם הראשון לא ד ופירש רש"י,
לכם יהיה ילפינן מקרא 'לאכול בשר, דכדי להמית בריה אסור לו 

אכול וה להם הכתוב בהמות וחיות להש ',לאכלה ולכל חית הארץ
כשבאו בני נח אך  ,לאכול בהמותלאדם מהצומח, אבל לא הותר 

ם ָכל ֶרֶמׂש ֲאֶשר הּוא ַחי ָלכֶ ( 'ג ')להלן טהתיר להם בשר, שנאמר 
. ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ֹכל [שהתרתי לאדם הראשון]ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְכֶיֶרק ֵעֶׂשב 

 בגמרא סנהדרין נ"ט ב'[. דברי רש"י ]ומקור

היה אסור לשחוט  למהדהטעם )עה"ת שם( ופירש ברמב"ן 
. לאנשיםנדמו ויש קצת מעלה בנפשם,  שלבהמותמפני , ותבהמ
ר את דרכו על הארץ, , והשחית כל בשהבהמות כאשר חטאואך 

ונגזר שימותו במבול, ובעבור נח הציל מהם לקיום המין, נתן להם 
 . רשות לשחוט ולאכול, כי קיומם בעבורו

צער בעל לאבר מן החי וכן לנתן להם הרשות לא  עדייןועם כל זה 
צער בעלי חיים ( 'ב ב"ל בא מציעא)בוזה טעם מה שאמרו  ,חי

 [."ןבדברי הרמב ]עיין שם. דאורייתא

מהכא חזינן איסור צער בעלי ינן מדברי הרמב"ן דהנה שמע
 ויש לעיין בהאי דינא דצער בעלי חיים בכמה אנפי:חיים. 

                 

 עבודא בחמורו של רבן גמליאל
חמורו של רבן עובדא ב)קנ"ד ב'( הנה אמרינן בגמרא שבת 

 נעשהוהדבש החמיץ ו ,בשבת היתה טעונה דבששגמליאל 
למוצאי שבת ו .עד מוצאי שבת הדבש פירקלא  וממילא ,צהמוק

 החמור. מתה

החבלים  לפרקות תחת החמור ותהיה יכול להניח כרים וכסולא 
יטנפי הכרים ונמצא רי הד, ולא ישברו יפול על הכריםהדבש ו

  .טל כלי מהיכנובדמ

איכא צער  האמקשינן בגמרא דאמאי לא פירק הדבש מהחמור, ו
דאורייתא דין דליתי  ,קושיית הגמראש רש"י ופיר. בעלי חיים

 דצער בעלי חיים וידחה איסור דרבנן דביטול כלי מהיכנו.
 .[בנןדרהוה רק מצער בעלי חיים גמליאל ד בןרקסבר ד ]ומתרצינן בגמרא
קמאי בדברי רש"י, ויש ללמוד מפלוגתתם  דפליגיוהנה מצאנו 

 גם לענין היתר שבות בבין השמשות.

  א. שיטת רש"י
לעבור על חזינן דשיטת רש"י דמשום צער בעלי חיים יכול הנה 

 ל כלי מהיכנו.וטיברבנן דאיסור ד

' בדהנה יש ויש להקדים, והקשה ברמב"ן על פירש רש"י, 
, על ידי התרת החבלים אפשרויות היאך לפרק הדבש מהחמור

וכך יפלו הנודות על  ות מתחת החמורתיניח כרים וכסש חדא,
ל כלי ואבל יעבור על איסור ביט ,סד ממוןולא יהא הפ הכרים
, ושנית, שלא יניח כרים וכסתות ולא יעבור על איסור ביטול מהיכנו

 ישברו הנודות ויהא לו הפסד ממון.ממילא אך כלי מהיכנו, 

עלי לומר דצער ב אתמצאם  לואפיד ,ולפי זה הקשה ברמב"ן
ים דיניח כרוהיינו יעשה כאופן הראשון, למה  ,דאורייתאחיים 

ל כלי והרי לא שרינן ביט ,כלי מהיכנו דביטול איסור דרבנןוידחה 
יעשה כאפשרות השניה,  האדרב מהיכנו משום פסידא, ואם כן
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מוטב בנפילתם לארץ, ד נודותה אע"פ דישברוחבלים היתיר ש
לא יעבור על אבל יצטערו בעלי חיים  כדי שלאנודות השיפסדו 

 .כלי מהיכנו איסור דביטול

 הר"ןב. תירוץ 
לו למאן אפידהרי  ובהקדם, ,תירץ דברי רש"י שם( שבת) ר"ןב

שלא לצורך  הני מילימכל מקום , דאורייתא דאמר דצער בעלי חיים
לא חיישינן אבל לצורך תשמישו ושמירת ממונו  ,תשמישו של אדם

 .[בע"חשאם לא כן אסור להטחין חמור ברחיים מפני צער ] .לצער בעלי חיים כלל

 ממונוייב להפסיד את ורבן גמליאל לא היה מחהרי ולפי זה 
לא  ,אם לא נתיר ביטול כלי מהיכנונמצא ד ,בשביל צער בהמתו

 דצער בעלי חיים אאם איתואם כן , צער בעלי חייםיהא יפרוק ו
]ואסיק . טול כלי מהיכנו דהוי מדרבנןיבאיסור  ידחה דאוריתא,

 דמפרש כרמב"ן[. משמע כ"א מהל' שבת ה"י(פ)הרמב"ם מכל מקום מהר"ן ד

 ג. פלוגתתם
יש לפניו ב' אפשרויות היאך לפרק הדבש דחזינן מהר"ן דאע"ג 

מהחמור, או על ידי הפסד ממון או לעבור איסור, והרי לא שרינן 
דהותר לעבור על איסור משום הפסד ממון, מכל מקום אמרינן 

צער בעלי  חמתיב להפסיד ממונו מיאינו מחוהאיסור, מכיון דהרי 
דעת רמב"ן . אך צער בעלי חייםיהא ואם כן במציאות הרי  ,חיים

 .ורמב"ם אינה כן

 . נידון כהנ"ל בהיתר שבות בין השמשותד
בדינא דהיתר שבות  ספקלכאורה יש לדון דיהא תליא בפלוגתתם 

  .בבין השמשות

)שולחן ערוך סי' רס"א סע' א', וסי' ש"ז סע' כ"ב, וסי'  מא לןקייהנה ד

 ות בין השמשותרבי דשרינן שבכשיטת  ' ת"ט סע' ב'(שמ"ב סע' א', וסי
 לצורך דבר מצוה.

גם  קיים המצוההנה אם יוכל לד ויש להקדים ב' הקדמות, חדא,
יש אם , וכגון לעבור על השבות בלא השבות, פשיטא דלא שרינן

, כדי לקיים בה המצוה להורידון השמשות שופר על אילן, דשרי בי
 ,על אילן אסור להוריד הראשון מהעץש לו שופר שני שלא אך אם י

השבות, כגון שהשופר השני על גג  על ידיואף היכא דנוח לו טפי 
 יותר מהראשון. גבוהבמקום 

צוה להתיר בא כמיכל היכא דהאי ניחותא באפי נפשה לא חשוהיינו ]
האי שמבטל הטרחא מרובה כולי היה אם , כגון מחמתה שבות בין השמשות

 .[יאור הלכה סו"ס שמ"בבב כמבואראז שרינן, דהרי , "טעונג יועונג שבת או 

יב בה, יהיכא דאינה מצוה שמחודהנה בפשוטו  עוד יש להקדים,
אלא שברצונו יכול לעשותה, גם בזה שרינן שבות בין השמשות, 
וכדחזינן דכיון דאין מערבין אלא לדבר מצוה, שרינן אף בעירובו 

, ן השמשותא גזרינן ביבכרמלית כיון דכל דבר שהוא משום שבות ל
 חשיב דבר מצוה.בהם  בותיוהרי אף במצוות שאינן מחוי

לכתחילה להניח עירובו בכרמלית, הא  השרינן לי אמאי ]ובאמת יש לעיין
כל דבר שהוא שבות אי דינא דיכול להניח באותו הרשות ולא יצטרך להגיע לה

בעינן ראוי  ואולי משום דבפועל לא יקח מהכרמלית ורק בין השמשות.שרינן 
 כל הצורך[.לקחתו וחשיבא ראוי, ואינו מחוור 

יהא נוח יעשנה ואם לאו לא  אםדמצוה מהו ב ,מעתה יש לעיין
ואם  המצוה, אם יעבור על השבות יעשנה בנוח ואז יעשהויעשנה, 

  .כללהמצוה לא נתיר לו לעבור השבות לא יעשה 

ספר במקום  האידעל העץ יש ספר שרצונו ללמוד בו, ויש גם  ,כגון
 לא ילמד. גבוה, ולגבוה לא ילך, ואם כן

 לכאורה מצינן למישריד, כגון בשבות דאין קורין לאור הנרכן בו
אך כל , לצורך מצות לימוד תורהלאור הנר  קרואלבבין השמשות 

לא ניחא עליו נה לבקש מהשומר לשמור כשאין שם שומר, וה זה
ל מפאת הך דלא ואם לא נתיר לו בלא שומר לא ילמד, אב ,ליה

לא הוה שרינן הך שבות דיכול להתאמץ ולבקשו,  הניחא לחודי
של כניסת השבת ובין ן השמשות דון בין בביי]והנומעתה היכא דיינינן לה. 

 יציאת השבת[.בין השמשות דב
לדעת רמב"ם ורמב"ן  ם כןוא דתליא בפלוגתא הנ"ל, דוןויש ל

בור על שבות כדי , דמשום מצוה דאינו מוכרח לעיש להחמירהנ"ל 
, ולא אמרינן דהרי על שבות בבין השמשות לקיימו, אינו יכול לעבור

 .ריך תלמודוצ .במציאות לא יקיים המצוה

 עניני שבת
 התפלל בסידור שהוא מוקצה

נתברר כך עובדא הוה באחד שהתפלל בראש השנה ואחר 
  בו שטר כסף. שהסידור בסיס לדבר האסור, כי הניחו

עלתה לו, דיש לומר דהוה מצוה דתפילה המצוה יש לעיין אם ו
 .דאינו כן םמכמה טעמי דוןאבל באמת יש ל הבאה בעבירה.

 אין גזל בקולא. 
גזול שתקע דשופר  )פ"ג ה"א(סוכה בהנה מבואר בירושלמי חדא, ד

 .ואין גזל בקול ,ר עיקר המצוה הוא הקול ולא בשופרבו יצא, דבשופ
ובפשוטו הכי נמי בתקע . סע' ב'()סי' תקפ"ו בשולחן ערוך וכך פסק 

 של מוקצה יצא. בשופר

 ע' י"א, ומשנה ברורה שם סקכ"ח()סי' תרצ"א סשולחן ערוך ב מצינווכן 

והיינו דומיא דשופר  קרא במגילה גזולה יצא, דאין גזל בקול,דאם 
 . [עליו אך אין מברכין] גזול דיצא.

ואם כן  .בקולואין גזל  תפילהההמצוה היא  והכי נמי בנידון דידן,
מגילה שופר וכשם שבסידור גזול יש לומר דיצא, דלא עדיפא מ

 גזולה, הכי נמי בסידור שהוא מוקצה.

 ב. עבירה אינו בשעת התפילה
תו יש לומר דאמנם מדפדף הדפים, אבל בשעת התפילה הסידור 

 פתוח לפניו, ואם כן העבירה מקודם.

 ג. שוגג
ובזה פסק ה מצוה דרבנן, וגם תפילה הותו יש לומר דהוה בשוגג, 

)להג"ר אברהם שטינברג אבד"ק בראדי, ח"א סי'  ה אברהםזבתשובות מח

  הוה שוגג יצא.גם ו דבמצוה דרבנן ואיסור דרבנן מ"ט(

ונתברר שגוי נגע ביין  שאחד עשה קידוש במחזה אברהם,הנידון ו
דבשוגג ספק א',  טעם ספק ספיקא,מ ופסק לקולא סתם יינם, נעשהו

בשוגג  דגם)ל' א' ד"ה משום( בסוכה  דדייקינן מתוספות ,אינחלקו קמ

( ב"בשו"ת סי' ק)ספר הישר רבינו תם הוה מצוה הבאה בעבירה, אבל 

 .סברי דבשוגג לא מיפסל( ז"רמז תשמ)סוכה מרדכי ו

דהא , דנחלקו קמאי באיסור דרבנן ובמצוה דרבנן, וספק ב'
לא פסלינן משום במצוה דרבנן ה"ט( שופר  )פ"ח הל'לשיטת הרמב"ם 

 מצוה הבאה בעבירה.
 הציון ס"ק עה"צ', ובשט ס"ק ל"תרמ 'סי"ב משנע' בוהנה כתבו הפוסקים )]

דבלולב הגזול בחול המועד יטול אחר כך לולב אחר, ]בלא ברכה[.  (חכ"
 .[איכא ספק ספיקא דיצאדהא  ,צריך עיוןולכאורה להאמור 

 אין העבירה בחפץ. ד
הקורע בחמתו ד)ק"ה ב'( משנה בשבת אמרינן בתו יש לומר דהרי 

הקשה ו .שמחלל את השבת יצא ידי קריעה אע"פובאבלו ועל מתו 
אמאי יצא ידי קריעה הרי הוה )פרק האורג ה"ג( בשבת ירושלמי ב

דשאני קורע בשבת דאין האיסור בחפץ ותירץ מצוה הבאה בעבירה, 
 ה.לא אמרינן דהוה מצוה הבאה בעביראלא בפעולה, ובכהאי גוונא 

 .הכאנימא אם כן הוא הדין ו

כאן משא"כ חפץ, איסור בבקריעה אין בשלמא ד חלק,אך יש ל
נפקא מינה אם אכל מצה שהיתה . ושל איסור הסידור חשיבא חפץ

 מוקצה אם נימא מצוה הבאה בעבירה.

)ח"ו סי' רפ"ו, ומובא בקובץ הערות סי' י"א רשב"א תשובות הוהנה ב

הוה ליה מצוה  דאם התפלל מסידור גזול ,בשם הרי"ףמביא סק"ב( 
אם ו, נפשטו דהסידור חשיבא חפץהבאה בעבירה, ואם כן הדברים 

 .כן יש לומר דהוא הדין בסידור של מוקצה

התפילה ולא שיצטרך  על מהותרק ונת הרי"ף ודכ אך יש לדחות
 דמשמע דלא יצא[.)שם( הרשב"א  ןבלשו יין]א"ה, אמנם ע להתפלל שנית.

חתיכה קטנה מהכריכה, יש לומר דדמי  רקבסידור הניח אם לציין, דויש ] 
דפרוטה אחת )א"ה, ע' בחי' הרשב"א ביצה ב' א' ד"ה ובית הלל( לתשובות הרשב"א 

 .[וצריך תלמוד .על שולחן לא קא עבדא בסיס

י הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב בקצרה, זאת למודע 
ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה וכמה דרכים ואופנים 

 ענין, ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן, ע"כ במקום שהאריך העתקנו רק חלק מהדברים.באותו 

 

 ב"ב,  7א' דירה  17מערכת 'חמדת אברהם' סוקולוב 
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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  בראשיתפרשת 
 

  בדיני ובעניני קידוש לבנה
 כאילו מקבל פני שכינה

    ואתואתואתואת    הלילההלילההלילההלילה    לממשלתלממשלתלממשלתלממשלת    הקטןהקטןהקטןהקטן    המאורהמאורהמאורהמאור    ואתואתואתואת    היוםהיוםהיוםהיום    לממשלתלממשלתלממשלתלממשלת    הגדולהגדולהגדולהגדול    המאורהמאורהמאורהמאור    אתאתאתאת    ,,,,הגדוליםהגדוליםהגדוליםהגדולים    המאורותהמאורותהמאורותהמאורות    שנישנישנישני    אתאתאתאת    אלוקיםאלוקיםאלוקיםאלוקים    ויעשויעשויעשויעש""""
        ).).).).זזזז""""פסוק טפסוק טפסוק טפסוק ט' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א". (". (". (". (הכוכביםהכוכביםהכוכביםהכוכבים

 על הלבנה ונתמעטה נבראו שווים ,'וגו הגדולים המאורות", י"ופרש
 ואת. אחד בכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר אי ואמרה שקטרגה
  ".דעתה להפיס צבאיה הרבה הלבנה את שמיעט ידי על ,הכוכבים

הרי בכל , ומלבד זה שבעצם האור נתמעט אורה, הנה הלבנה נתמעטה
כ "ואח, חודש הלבנה מתמעטת והולכת עד שבסוף החודש איננה קיימת

ם מודי" קידוש לבנה"ובברכת . בחודש הבא היא מתחדשת מחדש
ה על כך שהבריאה אינה משנה את תפקידה והלבנה "ומשבחים להקב

עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם "וזהו , מתחדשת מחדש בכל חודש
  ".עתידים להתחדש כמותה

נחשבת " קידוש לבנה"מובא שברכת ) 'ב א"דף מ(ובגמרא בסנהדרין 
 רבי אמר חנינא בר אחא רבי ואמר"דאיתא בגמרא , כקבלת פני שכינה

 פני מקבל כאילו בזמנו החודש על המברך כל ,יוחנן רבי אמר אסי
 להקביל אלא ישראל זכו לא למלאא ישמעאל רבי דבי תנא .'וכו שכינה

פעם אחת , ובסידור הנוסח הוא( וחדש חדש כל שבשמים אביהן פני
 ,דיים" ,י"ופרש". 'וכו מעומד נימרינהו הלכך אביי אמר .דיים) בחודש

 אחת פעם שכינה פני שמקבלין לזו אלא אחרת למצווה זכו לא אילו
 בעי מעומד הוא שכינה פני ומקבל הואיל ,אביי אמר. 'וכו בחודש
  ."מקבל שהוא שכינה כבוד מפני, לברוכי

בכך שהלבנה וכל צבא ' מבואר בזה שכאשר רואים ומתבוננים בגדלות ה
מוגדר כקבלת פני  החיזוק הזה באמונה, רים את תפקידםהשמים שומ

, ה"משום שכל חיזוק באמונה מקרב את האדם אל הקב. שכינה
מכח זה אפשר , ה זוכים לכל המעלות העליונות"וכשקרובים אל הקב

  .להגיע עד רום המעלות עד קבלת פני השכינה
  

  אשר במאמרו ברא שחקים
 אשר ,אלוקינו מלך העולם' ה אתה ברוך", והנה נוסח הברכה הוא

 ישנו שלא להם נתן וזמן חוק ,צבאם כל פיו וברוח שחקים ברא במאמרו
 שפעלתו אמת פועל ,קונם רצון לעשות ושמחים ששים ,תפקידם את

 עתידים שהם בטן לעמוסי תפארת עטרת ,שתתחדש אמר וללבנה ,אמת
 'ה אתה ברוך, מלכותו כבוד שם על ליוצרם ולפאר כמותה להתחדש

  ".חדשים מחדש
כתב לבאר את , )מעומד ה ומברך"ד', ו סעיף ב"תכ סימן(ובביאור הלכה 

 זכו לא אלמלא ,ישמעאל רבי דבי תנא איתא ס"בש", וכתב, נוסח הברכה
 ,דים בחודש פעם אחת שבשמים אביהן פני להקביל אלא ישראל בני

    שעל ידי הלבנהשעל ידי הלבנהשעל ידי הלבנהשעל ידי הלבנה היינו ,להקביל שאמר במה והכוונה. 'וכו אביי אמר
    שלשלשלשל    גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו    רואיםרואיםרואיםרואים    אנואנואנואנו    ,,,,תפקידםתפקידםתפקידםתפקידם    אתאתאתאת    תמידתמידתמידתמיד    ששומריםששומריםששומריםששומרים    השמיםהשמיםהשמיםהשמים    צבאצבאצבאצבא    ושאריושאריושאריושארי

 ,אמת אלוקים שהוא ה"הקב על אמת פועל מברכים ואנו. הההה""""הקבהקבהקבהקב
 קיימת שהיא ,אמת כ"ג היא עצמה שהפעולה היינו אמת שפעולתו

    יתברךיתברךיתברךיתברך' ' ' ' להלהלהלה    הברכההברכההברכההברכה    וכללוכללוכללוכלל. לעולם לעד ויעמידם שנאמר כענין לעולם
 ,גבורותיוגבורותיוגבורותיוגבורותיו    נראהנראהנראהנראה    הלבנההלבנההלבנההלבנה    יייי""""עעעע    רקרקרקרק ,ולהתפלל לברך אין ו"ח ולזולתו ,לבדולבדולבדולבדו
 במה טעם דברי מאחד ושמעתי .]ג"פמ[ די אביהם פני להקביל וזהו

 שלא היינו ,לשבח עלינו לומר לבנה קידוש אחר מקומות בכמה שנהגו
 חשש שום שיש נגדה ושמחין הלבנה נגד יוצאים שאנו במה ו"ח יטעו
 ומסיימין ,לשבח עלינו אומרים אנו לכך ,ללבנה כבוד נותנין שאנו רעיון

 הוא יוצאין שאנו ומה .עוד אין' וגו ממעל בשמים האלוקים הוא' ה כי
 ,עולם באי לכל ברצונו מאיר שהוא ה"הקב של גבורות לראות כדי רק

  ".'וכו אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו שנאמר וכענין

ה שברא "להקב הלכה שעיקר השבח של הברכה הוא רק מבואר בביאור
, ועל ידם אנו רואים את גבורתו ונפלאותיו, את הלבנה וכל צבא השמים

ה זה נחשב כהקבלת פני אבינו "וכאשר מכירים את גבורתו של הקב
  .שבשמים וכהקבלת פני שכינה

  

  ראויים הם לשבחם ולפארם
האריך איך , )'ב' הלכה א' פרק א(ם בהלכות עבודה זרה "והנה ברמב

וכתב שהכל התחיל מטעות שטעו בימי , בדי עבודה זרהנוצר בעולם עו
ומזה , דור אנוש שצריך לשבח ולפאר את הגלגלים והכוכבים שבשמים
וכתב . התגלגל הדבר עד שטעו ואמרו שהם אלו שמנהיגים את העולם

 ,הדור אותו חכמי עצת ונבערה ,גדול טעות האדם בני טעו אנוש בימי"
 והאלוקים הואיל אמרו, טעותם היתה וזו .היה הטועים מן עצמו ואנוש

 להם וחלק במרום ונתנם ,העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא
 ולפארם לשבחם הם ראויים ,לפניו המשמשים שמשים והם כבוד

 שגדלו מי ולכבד לגדל הוא ברוך הקל רצון וזהו .כבוד להם ולחלוק
 היכלות לכוכבים לבנות התחילו לבם על זה דבר שעלה כיון .'וכבדו וכו
 למולם ולהשתחוות בדברים ולפארם ולשבחם קרבנות להן ולהקריב

 היקום כל מפי והנורא הנכבד השם נשתכח הימים שארכו וכיון. 'וכו
 אינם והקטנים הנשים הארץ עם כל ונמצאו הכירוהו ולא ,ומדעתם

 היה לא העולמים צור אבל .'וכו אבן ושל עץ של הצורה אלא יודעים
 חנוך כגון בעולם יחידים אלא ,יודעו ולא מכירו שהיה אדם שום

  ".'ועבר וכו שם נח ומתושלח
  

בכך  הביאר בזה שהטעות התחיל) 'פרק ט' שער ג" (נפש החיים"וב
ומסר את , ה להשגיח על העולם הזה"שחשבו שאין זה מכבודו של הקב

העבודה  ענין כל היתה וזו"וכתב , ההנהגה לכוחות הגלגלים והמזלות
 ענין בעולם התחילו שאז ,אנוש דור מימי הראשונים דורות של זרה

 עובדים שהיו ,'ה בשם לקרוא הוחל כמו שכתוב אז ,העבודה זרה
. לעצמו שבירר מיוחד ומזל לכוכב אחד כל ,והמזלות הכוכבים לכוחות

 מעולם שהרי ,כל את שברא אלוה הוא הכוכב שאותו אחד כל שחשב לא
 שאמרו כמו דאלהין אלהא ש"ית לקרותו האומות של בפיהם שומה היה

 כי דעתם בשבוש שחשבו ,היה אנוש דור טעות שתחילת אלא. 'ל וכו"ז
 העולם זה ברואי על להשגיח כבודו ואין ,כבודו השמים ועל' ה רם

 לכוחות ומסרם ,מהם השגחתו יתברך הוא שהסיר חשבו ולכן ,השפל
 אצלם נחשב והיה ,כרצונם העולם זה ינהיגו שהמה והמזלות הגלגלים

 הנכבד לשמו להתפלל יתברך נגדו גדולה וחוצפה גמור ואיסור חולין
 כל וכיונו עצמם השתעבדו לזאת ,השפלים צרכיהם מאתו לבקש והנורא

  ".'וכו והמזלות הכוכבים לכוחות ובקשתם עבודתם עניני
  

שכל צבא השמים עומדים  ,תה זהו ההדגשה בברכת קידוש לבנהומע
ה שהוא מנהיגם ומשגיחם בכל רגע "וקיימים רק ברוח פיו של הקב

ה נתן להם "א מפני שהקביוכל ההנהגה שנראית כהנהגה קבועה ה, ורגע
. ו"ולא שיש בהם איזה כח עצמי ח, חוק וזמן שלא ישנו את תפקידם

  .כינהזה נחשב כמו קבלת פני הש', וכאשר אנו מכירים בזה את גדלות ה
  

  הוא האלוקים האמיתי' הלא ה
ה לבדו הוא מי "הזו שהקב שר מתבוננים ומכירים באמתוהנה כא

, וכל הכוחות שבעולם אין בהם שום כח עצמי, שמנהיג את העולם
ואין עוד , ה מנהיג ומשגיח את כל אחד ואחד בהשגחה פרטית"והקב
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הם שדדו את כל . והשודדים לא נגעו בה כלל וכלל
נות והח, וערכו בהם פוגרום ולא השאירו שם כלום

  .היתה החנות של היהודי הזה, היחידה מכל השוק שהם לא נכנסו לתוכה
התברר שהשודדים התחלקו לשתי קבוצות כאשר כל קבוצה נכנסה 

והחנות של , ותכננו שכל קבוצה תשדוד חצי מהשוק
הראשונה הגיעה ה וצבכאשר הק. י הזה היתה באמצע השוק

ואילו , ה השניה שהיא תשדוד אותהלחנותו השאירה אותה לקבוצ
וכך יצא , לקבוצה הראשונה הקבוצה השניה השאירה את החנות

והיא , ותבוצשבסופו של יום החנות הזו נשמטה ונשכחה משתי הק
בעל החנות שהכיר בנס הגדול שאירע        .נשארה לפלטה בשלמותה

אמר לו . חזר מיד אל הבית הלוי לספר לו על המופת הגדול הזה
שכל מי , אלא זה מציאות מוחשית, ת הלוי שאין זה מופת כלל וכלל

ומאמין באמת , לגמרי שמשעבד ומטהר את מחשבתו בבורא עולם
חוץ ואין שום כח בכל העולמות , הזו שאין עוד מלבדו

וממילא כיון . יק לואי אפשר להזה שומר עליו ו
ין באמונה החיים הללו והאמ את דברי הנפש וא למד

, לועל כן לא היה כח לשודדים הללו לגעת ברכוש ש
  .ומכח זה הסתבב המעשה הזה שהחנות נשמטה מידיהם של השודדים

ל בעת מלחמת העולם "ז זצ"עוד מעשה מעין זה היה עם מרן הגרי
הדרכים היו בחזקת וכל , כאשר ברחו מעירם מפחד המלחמה

אמר הרב לבניו שדברי הנפש החיים הללו צריכים להיות 
כדי להנצל מהסכנות הגדולות חייבים לחשוב  ,הםעיני

ואכן כל הזמן . זה ינצלו דברי הנפש החיים כל הזמן ורק בזכות
ובאמצע הדרך קרה . שחשב על הדברים הללו עברה הדרך ללא פגע

ובדיוק , אחת שמחמת טלטולי הנסיעה הפסיק לרגע לחשוב על כך
הרב מבריסק מיד , והורה להם לעצור, באותו הרגע צץ לו חייל גרמני

וכך . והחייל שוב נעלם כלא היה, המשיך לחשוב בדברי הנפש החיים
שכל זמן שהמחשבה דבוקה בבורא , היה כל הדרך שראו בחוש ממש

  .זוכים להנהגה ניסית מעל הטבע, עולםשאין מלבדו שום כח ב

שצריכים לדעת בעל פה את דברי הנפש החיים , ז היה אומר
  .שהם יעמדו לאדם בכל עת להצילו

אמר להם שילמדו , וכאשר בניו הלכו לצבא והיה חשש שיגייסו אותם
  .הנפש החיים הללו לפני שהולכים לצבא

 יכם שלום באמצע הברכה
) 'א ו סעיף"ס סימן(ע בהלכות קריאת שמע "הנידון בזה הוא דהנה בשו

. אדם לכל שלום ומשיב, נכבד אדם בשלום שואל, 
 לאדם שלום ומשיב', וכו ממנו ירא שהוא מי בשלום

אמצע הפרק מותר מבואר שב      ".'הפסוק וכו באמצע
גדר אדם נכבד כתב במשנה ברורה (לאדם נכבד 

 לו לכבד שראוי עשיר הוא אם וכן, תלמיד חכם או
  .אבל לשאר בני אדם אסור להשיב שלום

עדיין את הברכה הרי כל זמן שלא סיים " קידוש לבנה
. רק לאדם נכבד אלא ואסור לו להשיב שלום, "אמצע הפרק

כשהוא עדיין " שלום עליכם"כ צריך להיות שאם בא חברו ואומר לו 
הוא בגדר אדם נכבד מותר להשיב לו  הרי אם חברו

  .ואם אינו בגדר אדם נכבד אסור להשיב לו שלום

  ת שלום שבקידוש לבנה
קידוש "שלום שאומרים אחרי ברכת השאילת אמנם באמת נראה לדון ש

ויש בזה גדרים אחרים ויתכן , היא שונה משאר שאילת שלום
  .שבזה אין התר להפסיק באמצע הפרק כדי להשיב שלום

לאחר " שלום עליכם"והסברא בזה היא דהנה כל הענין לומר לחברו 
כתב המשנה ברורה שהוא כדי שלא ישתמע במה , 

לכן , שכוונתו על חברו" תיפול עליהם אימתה ופחד
בכדי " שלום עליכם"מיד לאחר אמירת הפסוק הזה הוא אומר לחברו 

, לומר לו שלא עליך התכוונתי במה שאמרתי תיפול עליכם אימתה ופחד
הזו היא לא " ם עליכםשלו"ולפי זה אמירת         .
אלא , ה בשלום חברושאין לו שום כוונה לשאול עת, 

כדי לומר לו שלא התכוון עליו  ,בשביל מטרה אחת

 ~ ב~ 

ות בצורה מופלאה ומתעלים מעל כל כוח
, שכתב) ב"פרק י' שער ג" (נפש החיים

    דיניןדיניןדיניןדינין    כלכלכלכל    מעליומעליומעליומעליו    ולבטלולבטלולבטלולבטל    להסרלהסרלהסרלהסר    ,,,,נפלאהנפלאהנפלאהנפלאה
    ,,,,כללכללכללכלל    רושםרושםרושםרושם    שםשםשםשם    יעשויעשויעשויעשו    ולאולאולאולא    בובובובו    
    עודעודעודעוד    ואיןואיןואיןואין    האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי    האלוקיםהאלוקיםהאלוקיםהאלוקים    הואהואהואהוא' ' ' ' 

    אחדותואחדותואחדותואחדותו    רקרקרקרק    מלאמלאמלאמלא    והכלוהכלוהכלוהכל    ,,,,כללכללכללכלל    העולמותהעולמותהעולמותהעולמות
    עלעלעלעל    כללכללכללכלל    משגיחמשגיחמשגיחמשגיח    ואינוואינוואינוואינו    גמורגמורגמורגמור    ביטולביטולביטולביטול

    יחידיחידיחידיחיד    לאדוןלאדוןלאדוןלאדון    רקרקרקרק    מחשבתומחשבתומחשבתומחשבתו    טוהרטוהרטוהרטוהר    ומדבקומדבקומדבקומדבק
    כלכלכלכל    מעליומעליומעליומעליו    יתבטלויתבטלויתבטלויתבטלו    שממילאשממילאשממילאשממילא    יתברך בידויתברך בידויתברך בידויתברך בידו

  .""""כללכללכללכלל    דברדברדברדבר    שםשםשםשם    לולולולו    לפעוללפעוללפעוללפעול    יוכלויוכלויוכלויוכלו
מעלה את האדם , ובהשגחתו' מבואר בזה שההתבוננות בגדלות ה

עד כדי כך שבעת ההיא שהוא מתחזק 
הוא זוכה לבטל , "אין עוד מלבדו

דרגות גבוהות  רואים מכך לאילו
וההכרה , ונעלות אפשר להגיע מכח האמונה השלמה בבורא עולם

נחשבת כהקבלת פני " קידוש לבנה
, ה"כיון שכל הברכה הזו נוסדה כדי להכיר בגדלות הקב

ונה ומתחזקים באמ האמיתית' כים ומתבוננים בגדלות ה
  .זוכים להגיע עד כדי קבלת פני השכינה

שפעם אחת , ל"ל סיפר על זקנו הבית הלוי זצ
נכנסו לשוק והתחילו לשדוד את , קבוצה של שודדים לעיר בריסק

וכששמע , לו חנות בשוק היה יהודי אחד שהיתה
הוא רץ מיד אל הבית הלוי בבכיות וצעקות 

ואם עתה ישדדו את החנות לא  ,משום שכל רכושו היה בחנות
וכל בני ביתו ימותו , ישאר לו מאומה והוא יהפך ברגע אחד לעני ואביון

  .את רכושוובא לשאול עצה מהבית הלוי מה לעשות כדי להציל 
" נפש החיים"הוציא את הספר , הבית הלוי ביקש ממנו להתיישב לידו

ואמר לו , והתחיל ללמוד עימו את דבריו
ולא , י הנפש החיים הללורשישתדל בכל הכח לחשוב עכשיו רק על דב

כשהם לומדים , וכך ישבו שניהם במשך כמה שעות
  .ריו של הנפש החיים הללו

וראה שהשודדים , יצא האיש ורץ לעבר השוק
וכשנכנס לחנותו התברר לו שהחנות נשארה בדיוק 

והשודדים לא נגעו בה כלל וכלל, כמו שהיתה
וערכו בהם פוגרום ולא השאירו שם כלום, החנויות שבשוק

היחידה מכל השוק שהם לא נכנסו לתוכה
התברר שהשודדים התחלקו לשתי קבוצות כאשר כל קבוצה נכנסה 

ותכננו שכל קבוצה תשדוד חצי מהשוק, לשוק מצד אחר
י הזה היתה באמצע השוקהיהוד

לחנותו השאירה אותה לקבוצ
הקבוצה השניה השאירה את החנות

שבסופו של יום החנות הזו נשמטה ונשכחה משתי הק
נשארה לפלטה בשלמותה

חזר מיד אל הבית הלוי לספר לו על המופת הגדול הזה, לו
ת הלוי שאין זה מופת כלל וכללהבי

שמשעבד ומטהר את מחשבתו בבורא עולם
הזו שאין עוד מלבדו הנצחית

ה שומר עליו ו"אז הקב, ה"מהקב
וא למדהשבזמן השוד 

על כן לא היה כח לשודדים הללו לגעת ברכוש ש, הזו שלמה באמת
ומכח זה הסתבב המעשה הזה שהחנות נשמטה מידיהם של השודדים

  

  החייל שנעלם
עוד מעשה מעין זה היה עם מרן הגרי

כאשר ברחו מעירם מפחד המלחמה, השניה
אמר הרב לבניו שדברי הנפש החיים הללו צריכים להיות , סכנת נפשות
עינימול כל הדרך מ

דברי הנפש החיים כל הזמן ורק בזכות על
שחשב על הדברים הללו עברה הדרך ללא פגע

אחת שמחמת טלטולי הנסיעה הפסיק לרגע לחשוב על כך פעם
באותו הרגע צץ לו חייל גרמני

המשיך לחשוב בדברי הנפש החיים
היה כל הדרך שראו בחוש ממש

שאין מלבדו שום כח ב, עולם
  

ז היה אומר"מרן הגרי
שהם יעמדו לאדם בכל עת להצילו, הללו

וכאשר בניו הלכו לצבא והיה חשש שיגייסו אותם
הנפש החיים הללו לפני שהולכים לצבא דברי את

  
יכם שלום באמצע הברכהאם מותר להשיב על

כותב שאחרי שמברכים את הברכה של 
 ברוך ,ישראל לכל תהיה טוב סימן

 ואומר כנגדה פעמים שלש ורוקד
 ויאמר ',ולמפרע וכו' וגו עליהם

  ".כשואל הוי ומשיב
מבאר את הטעם שנוהגים לומר לחברו שלום 

 ,'וכו תפול בתחלה שאמר מפני כלומר
."  

השני ולומר לו מבואר בדבריו שהסיבה שנוהגים אחרי הברכה לברך את 
א מפני שבתחילה אומרים את הפסוק תיפול עליהם 
ולכאורה היה צד שישתמע מזה כאילו שהוא אמר כן על 
לכן מיד לאחר הפסוק הזה הוא אומר לאלו שעומדים 
כדי לומר בזה שלא עליכם כיוונתי במה שאמרתי 
והנה בכל פעם כאשר אחד מברך את 

ולכן גם כאן לאחר שאומר , הוא משיב לו על ברכתו
  ".עליכם שלום"הרי הוא משיב 

  באמצע הפרק משיב שלום לאדם נכבד
יש להסתפק במי שאוחז עדיין באמצע הברכה ובא חברו ואומר לו 

" עליכם שלום"האם מותר לו להשיב באמצע הברכה 
שהרבה פעמים לא , "קידוש לבנה

וכך יוצא שכאשר חלק , כולם מתחילים את הברכה באותו הרגע
מהציבור אוחזים עדיין באמצע הברכה ישנם כאלו שכבר סיימו את 

אוחז בזה יש לדון אם מי שו, "שלום עליכם
  .או לא" עליכם שלום

הנידון בזה הוא דהנה בשו
, הפרקים בין", כותב

בשלום שואל, ובאמצע
באמצע ואפילו נכבד

לאדם נכבד  להשיב שלום רק
או זקן כגון, )ג"סק(

אבל לשאר בני אדם אסור להשיב שלום, )עשרו מחמת
קידוש לבנה"ולפי זה בברכת 

אמצע הפרק"הוא בגדר 
כ צריך להיות שאם בא חברו ואומר לו "וא

הרי אם חברו, באמצע הפרק
ואם אינו בגדר אדם נכבד אסור להשיב לו שלום, שלום

  

ת שלום שבקידוש לבנהבגדר שאיל
אמנם באמת נראה לדון ש

היא שונה משאר שאילת שלום" לבנה
שבזה אין התר להפסיק באמצע הפרק כדי להשיב שלום

והסברא בזה היא דהנה כל הענין לומר לחברו 
, ברכת קידוש לבנה
תיפול עליהם אימתה ופחד"שאמר את הפסוק 

מיד לאחר אמירת הפסוק הזה הוא אומר לחברו 
לומר לו שלא עליך התכוונתי במה שאמרתי תיפול עליכם אימתה ופחד

.אלא לך יהיה שלום
, בגדר שאילת שלום
בשביל מטרה אחת הוא רק אומר זאת

בצורה מופלאה ומתעלים מעל כל כוח' זוכים להשגחת ה, מלבדו
נפש החיים"ודבר זה מפורש ב. העולם
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מבואר בזה שההתבוננות בגדלות ה
עד כדי כך שבעת ההיא שהוא מתחזק , גבוה מעל גבוה, לדרגה גבוהה

אין עוד מלבדו"באמונה ומאמין באמונה שלמה ש
רואים מכך לאילו. כל כוחות הדין שבעולם ממנו את

ונעלות אפשר להגיע מכח האמונה השלמה בבורא עולם
  .בגדלותו האמיתית והשלמה

קידוש לבנה"ומעתה מובן מאוד שברכת 
כיון שכל הברכה הזו נוסדה כדי להכיר בגדלות הקב, השכינה

כים ומתבוננים בגדלות הממילא כשמבר
זוכים להגיע עד כדי קבלת פני השכינה ,השלמה

  

  שוד בבריסק
ל סיפר על זקנו הבית הלוי זצ"ז מבריסק זצ"מרן הגרי

קבוצה של שודדים לעיר בריסק ההגיע
היה יהודי אחד שהיתה. כל החנויות שבשוק

הוא רץ מיד אל הבית הלוי בבכיות וצעקות , שהשודדים נכנסו לשוק
משום שכל רכושו היה בחנות, גדולות

ישאר לו מאומה והוא יהפך ברגע אחד לעני ואביון
ובא לשאול עצה מהבית הלוי מה לעשות כדי להציל . מרעב

הבית הלוי ביקש ממנו להתיישב לידו
והתחיל ללמוד עימו את דבריו, ב"פרק י' פתח בשער ג

שישתדל בכל הכח לחשוב עכשיו רק על דב
וכך ישבו שניהם במשך כמה שעות. על שום דבר אחר

ריו של הנפש החיים הללוומתעמקים בדב
יצא האיש ורץ לעבר השוק כשסיימו ללמוד, סוף דבר

וכשנכנס לחנותו התברר לו שהחנות נשארה בדיוק , עזבו כבר את העיר

כותב שאחרי שמברכים את הברכה של , )'ו סעיף ב"סימן תכ(ע "בשו
סימן פעמים שלש אומר", "קידוש לבנה"

ורוקד", א הוסיף וכתב"וברמ. "'וכו יוצרך
עליהם תפול ואומר ,'כו רוקד שאני כשם

ומשיב, עליך שלש פעמים שלום לחברו
מבאר את הטעם שנוהגים לומר לחברו שלום ) ז"סקט(ובמשנה ברורה 

כלומר ,'וכו לחברו ויאמר"וכתב , עליכם
".]מגן אברהם[ עליך שלום לחברו אומר

מבואר בדבריו שהסיבה שנוהגים אחרי הברכה לברך את 
א מפני שבתחילה אומרים את הפסוק תיפול עליהם הי, "שלום עליכם"

ולכאורה היה צד שישתמע מזה כאילו שהוא אמר כן על , אימתה ופחד
לכן מיד לאחר הפסוק הזה הוא אומר לאלו שעומדים , אלו שעמדו לידו

כדי לומר בזה שלא עליכם כיוונתי במה שאמרתי " שלום עליכם"על ידו 
והנה בכל פעם כאשר אחד מברך את       .תיפול עליהם אימתה ופחד

הוא משיב לו על ברכתו, השני בברכת שלום
הרי הוא משיב , "שלום עליכם"לחברו 

  

באמצע הפרק משיב שלום לאדם נכבד
יש להסתפק במי שאוחז עדיין באמצע הברכה ובא חברו ואומר לו 

האם מותר לו להשיב באמצע הברכה , "עליכם שלום"
קידוש לבנה"ודבר זה מצוי מאוד בברכת . או לא

כולם מתחילים את הברכה באותו הרגע
מהציבור אוחזים עדיין באמצע הברכה ישנם כאלו שכבר סיימו את 

שלום עליכם"הברכה וכבר אוחזים ב
עליכם שלום"באמצע הברכה מותר לו לענות 



אין לו את , שאומרים אחרי ברכת קידוש לבנה" שלום עליכם
עליכם "ההתר להפסיק באמצע הברכה ובאמצע הפרק כדי לענות לו 

  כשאין חשש שיביא לשנאה אסור להפסיק
הפרקים או באמצע הפרק באופנים  והנה בעצם ההתר להפסיק בבין

ו "במשנה ברורה בסימן ס, מסויימים כדי להשיב או לשאול בשלום
כותב בשם החינוך שההתר הוא דווקא באופן כזה שיש לחוש 

אבל במקום שאין חשש , שאם לא ישאל או ישיב יבוא לידי שנאה
נהג ולפי זה כתב שלפי המ, שיבואו לשנאה אסור לשאול ולהשיב וכלל

היום שלא לשאול בשלום בבית הכנסת אסור להשיב שלום אפילו בבין 
 ודווקא. ז"לע בלשון אפילו ,בשלום שואל", ב"ל המש

 ובספר ,שנאה לידי יבא ישיב לא שאם ומשיב שואל
 אפילו יפסיק לא כלל חברו על שיקפיד ראינו שלא דמי

 בשלום לשאול נוהגים אנו שאין כהיום מנהגנו לפי
 ,דברי תורה אפילו להשיב או לשאול חלילה ,התפלה

  ."דזמרה בפסוקי 
הרי יכול , לומוחברו ושאל בשלפי זה אם כשהוא באמצע הברכה בא 

עומד הוא באמצע הברכה ומחמת כן אין ביכולתו 
ובאופן כזה בוודאי לא יהיה לחברו קפידא עליו כשלא ישיב לו 

ומעתה שוב אין שום היתר להפסיק באמצע הפרק או הברכה כדי להשיב 
שהרי הוא יכול להפיס את דעתו של חברו בלא שיצטרך לענות 

פסיק הוא דווקא כשיש חשש שחברו יקפיד שהרי כל ההתר לה
וכשאין את החשש הזה או שאפשר להפיס את דעתו של חברו 

וממילא . אין התר להשיב לו לשלום ,שלא יקפיד עליו אם לא יענה לו
וחושש שמא , בא אחד ושאל בשלומו, אם באמצע ברכת קידוש לבנה

מז לו שאוחז העצה הטובה היא לר, חברו יקפיד עליו כשלא יענה לו
אבל להשיב לו בפה , וכך לא יהיה לו קפידא עליו, עתה באמצע הברכה

  .לכאורה אין שום התר

  ".שלום עליכם
שייכת דווקא אם מה , ונראה שכל ההלכה הזו שמשיב הוי כשואל

תיפול "היה לאחר שכבר אמר את הפסוק " עליכם שלום
אבל אם עדיין לא אמר את הפסוק תיפול עליהם , "עליהם אימתה ופחד

יצטרך " עליכם שלום"ואפילו שהשיב כבר לא שייך משיב הוי כשואל 
לאחר שיאמר את הפסוק תיפול " שלום עליכם"לשוב ולשאול את חברו 

שלום "והטעם לזה הוא שהנה כל הענין לשאול בשלום חברו ולומר 
שהוא משום שאמר בתחילה את ) ז"סקט(כתב המשנה ברורה 

היה יכול להשתמע והיינו ש, "תיפול עליהם אימתה ופחד
שעליהם  ,שכאילו כוונתו לומר את הפסוק הזה על אלו שעומדים סביבו

ומשום כן מיד לאחר הפסוק הזה אומר לחברו , תיפול אימתה ופחד
, לומר לו שלא עליך התכוונתי כשאמרתי את הפסוק הזה

  .אלא אתה עומד בשלום
הוא דווקא אם  ,אלומעתה פשוט שכל מה ששייך לומר משיב הוי כשו

ואז שניהם , שני אנשים אמרו כבר את הפסוק הזה של תיפול עליהם
על זה שייך לומר שהמשיב ואומר , צריכים לשאול כל אחד בשלום חברו

אמר בזה " עליכם שלום"שכיון שאמר , הרי הוא כשואל
  .ששלומו של חברו הוא טוב ולא התכוון אליו במה שאמר תיפול עליהם

לא יועיל בזה , אבל אם המשיב עדיין לא אמר את הפסוק תיפול עליהם
לא " עליכם שלום"מקודם שמה שהשיב לחברו , 

אלא מיד לאחר . יפטור אותו מלשאול מחדש לאחר שיאמר את הפסוק
אז הוא יצטרך לשאול מחדש בשלום חברו כדי לומר 

שהשיב מקודם אינו סיבה ומה , רת הפסוקלו שלא התכוון עליו באמי
אצלו הסיבה  תשהרי עכשיו מתחדש, עכשיו משאילת שלום

ועל זה עדיין לא הבהיר את עצמו , שעבורה צריך לשאול בשלום חברו
וממילא לכן צריך בזה לשוב . לומר שלא התכוון בפסוק הזה על חברו

עליכם "ר פ שכבר מקודם השיב לו ואמ"אע, ולשאול בשלום חברו

 ~ ג~ 

והדרך שהוא אומר את הדבר הזה 
בגדר  ומעתה כיון שאין זה". שלום עליכם

, ממילא אין בזה את כל הכללים של שאילת שלום
אלא , "עליכם שלום"ל שאין צריך להשיב בזה לחברו 

" שלום עליכם"כדי להעביר את המסר שכוונתו להעביר לו די לומר רק 
עליכם "ומה שבכל זאת משיבים   

א "אלא כתב הרמ, שלום על שאילת השלום
הוא " עליכם שלום"כלומר שכאשר משיב לחברו 

שהרי כל אחד ואחד צריך לומר ". 
כדי לומר לו שלא התכוון באמירת תיפול עליכם 

שלום "לחברו  א שאם אחד אמר
הרי בזה שהשיב הוא פטר את " עליכם שלום

ת מונח" עליכם שלום"שעצם ההשבה 
האמירה לחברו ששלומו של חברו הוא שלום ומה שאמר תיפול 

  .עליהם איתה ופחד אינו מכוון כלפי חברו זה
שלום הזו שאומרים השאילת שמעיקר הדין 

שחייבים להשיב עליה , לאחר ברכת קידוש לבנה אינה שאילת שלום
רק כדי להעביר לחברו את המסר שלא אליו 

וגם מה שמשיבים ואומרים , התכוון באמירת תיפול עליהם אימתה ופחד
לומר לו שלא התכוון כלפיו  ,מטרה הזו

ו שיש אופנים שמותר להפסיק "ולפי זה נראה שכל מה שנפסק בסימן ס
נאמר דווקא כלפי שאילת שלום שיש 

ההלכה שבאופנים  השעל זה נאמר
אבל שאילת שלום כזו . סיק באמצע הפרק

והיא גם לא נאמרת בכדי לשאול ולדרוש 
מר ולהעביר מסר מסויים והצורה 

הרי בזה אין " שלום עליכם"א באמירת 
ר כדי לענות שום היתר בשום אופן להפסיק באמצע הפרק בדיבו

ולכן מי שאוחז באמצע ברכת קידוש לבנה ובא חברו 

שלום עליכם"ואמר לו 
ההתר להפסיק באמצע הברכה ובאמצע הפרק כדי לענות לו 

  ".שלום
  

כשאין חשש שיביא לשנאה אסור להפסיק
והנה בעצם ההתר להפסיק בבין

מסויימים כדי להשיב או לשאול בשלום
כותב בשם החינוך שההתר הוא דווקא באופן כזה שיש לחוש ) ב"סק(

שאם לא ישאל או ישיב יבוא לידי שנאה
שיבואו לשנאה אסור לשאול ולהשיב וכלל

היום שלא לשאול בשלום בבית הכנסת אסור להשיב שלום אפילו בבין 
ל המש"וז. הפרקים

שואל חדשות בפנים
דמי כתב כ"ג החינוך

לפי כ"ע .הפרקים בין
התפלה בעת בבית הכנסת

 ולא הפרקים בין לא
לפי זה אם כשהוא באמצע הברכה בא ו

עומד הוא באמצע הברכה ומחמת כן אין ביכולתו  לסמן לו שכרגע
ובאופן כזה בוודאי לא יהיה לחברו קפידא עליו כשלא ישיב לו , להשיב
  .לשלום

ומעתה שוב אין שום היתר להפסיק באמצע הפרק או הברכה כדי להשיב 
שהרי הוא יכול להפיס את דעתו של חברו בלא שיצטרך לענות , לשלום
שהרי כל ההתר לה, לו בפה

וכשאין את החשש הזה או שאפשר להפיס את דעתו של חברו , עליו
שלא יקפיד עליו אם לא יענה לו

אם באמצע ברכת קידוש לבנה
חברו יקפיד עליו כשלא יענה לו

עתה באמצע הברכה
לכאורה אין שום התר "עליכם שלום"

  
 ויאמר לחברו שלום עליך

שואל , א שאחרי ברכת קידוש לבנה
ויאמר לחברו שלש פעמים שלום 

לשלשה " שלום עליכם"ק לשונו משמע שאין צריך לומר 
שלום "אלא מספיק שיאמר לאדם אחד שלש פעמים 

. לשלשה בני אדם שונים" שלום עליכם
 )'אות א', ריש פרק ח(דכי בברכות 

ונותן "שכתב , לשלשה בני אדם
ומבואר בדבריו שכל , "שלום לחברו שלש פעמים אם אין לו אלא אחד

שאומר לאדם אחד שלש , מה שאומר לחברו שלש פעמים שלום עליך
הוא דווקא באופן כזה שלא עומדים לידו שלשה בני 

ומר לאותו אז נאמר הדין ל ,אלא עומד לפניו רק אדם אחד
, אבל אם יש לפניו שלשה בני אדם שונים

ולא די בזה שיאמר לאדם אחד שלש 

משמע שנקט למעשה שדי בזה שיאמר 
ואפילו אם עומדים לפניו , "שלום עליכם

שלשה בני אדם שונים די בזה שיאמר לאחד מהם שלש פעמים שלום 
ל היה נוהג לומר לאדם אחד "י לוונשטיין זצ

בכל , ואפילו כשעמדו הרבה אנשים סביבו
שלום "א ואמר רק לאדם אחד שלש פעמים 

  משיב הוי כשואל
א "כתב הרמ" קידוש לבנה"שלום שלאחר ברכת 

הוא השיב ו" שלום עליכם"שאם אדם אמר לחברו 
נחשב הדבר " עליכם שלום"הרי בזה שהשיב לו 

כאילו שאל בשלום חברו ושוב אין המשיב הזה צריך לשאול בשלום 
אינו צריך " עליכם שלום"פעמים לחברו 

שלום עליכם"לשוב ולומר 
ונראה שכל ההלכה הזו שמשיב הוי כשואל

עליכם שלום"שהשיב 
עליהם אימתה ופחד

לא שייך משיב הוי כשואל 
לשוב ולשאול את חברו 

  .עליהם
והטעם לזה הוא שהנה כל הענין לשאול בשלום חברו ולומר 

כתב המשנה ברורה , "עליכם
תיפול עליהם אימתה ופחד"הפסוק 

שכאילו כוונתו לומר את הפסוק הזה על אלו שעומדים סביבו
תיפול אימתה ופחד

לומר לו שלא עליך התכוונתי כשאמרתי את הפסוק הזה" שלום עליכם"
אלא אתה עומד בשלום

ומעתה פשוט שכל מה ששייך לומר משיב הוי כשו
שני אנשים אמרו כבר את הפסוק הזה של תיפול עליהם

צריכים לשאול כל אחד בשלום חברו
הרי הוא כשואל" עליכם שלום"

ששלומו של חברו הוא טוב ולא התכוון אליו במה שאמר תיפול עליהם
אבל אם המשיב עדיין לא אמר את הפסוק תיפול עליהם

, שיב הוי כשואלמ
יפטור אותו מלשאול מחדש לאחר שיאמר את הפסוק

אז הוא יצטרך לשאול מחדש בשלום חברו כדי לומר  ,שיאמר את הפסוק
לו שלא התכוון עליו באמי

עכשיו משאילת שלום לפטרו
שעבורה צריך לשאול בשלום חברו

לומר שלא התכוון בפסוק הזה על חברו
ולשאול בשלום חברו

  ".שלום

והדרך שהוא אומר את הדבר הזה , באמירת תיפול עליהם אימתה ופחד
שלום עליכם"א באמירה הזו של רו הילחב

ממילא אין בזה את כל הכללים של שאילת שלום, שאילת שלום
ל שאין צריך להשיב בזה לחברו "ומעיקר הדין י

כדי להעביר את המסר שכוונתו להעביר לו די לומר רק 
    .ואין צריך להשיב לו מאומה

שלום על שאילת השלוםאינו מדין השבת , "שלום
כלומר שכאשר משיב לחברו , "ומשיב הוי כשואל"

". שלום עליכם"פטר את עצמו מלשאול 
כדי לומר לו שלא התכוון באמירת תיפול עליכם " שלום עליכם"לחברו 

א שאם אחד אמר"וכותב הרמ, אימתה ופחד כלפיו
עליכם שלום"וחברו השיב לו " עליכם

שעצם ההשבה , "שלום עליכם"עצמו מלומר 
האמירה לחברו ששלומו של חברו הוא שלום ומה שאמר תיפול  בזה

עליהם איתה ופחד אינו מכוון כלפי חברו זה
שמעיקר הדין , לא לפי כל זה יוצאוממי

לאחר ברכת קידוש לבנה אינה שאילת שלום
רק כדי להעביר לחברו את המסר שלא אליו  הא נאמראלא הי, בפה

התכוון באמירת תיפול עליהם אימתה ופחד
מטרה הזועליכם שלום זה גם כן בעבור ה

  .באמירת תיפול עליהם אימתה
  

ולפי זה נראה שכל מה שנפסק בסימן ס
נאמר דווקא כלפי שאילת שלום שיש , באמצע הפרק כדי להשיב שלום
שעל זה נאמר, בה חיוב מדינא להשיב בפה

סיק באמצע הפרקמסויימים יתכן שמותר להפ
והיא גם לא נאמרת בכדי לשאול ולדרוש , שאין בה חיוב להשיב כלל

מר ולהעביר מסר מסויים והצורה אלא נאמרת רק כדי לו, בשלום השני
א באמירת ים את המסר הזה הימעביר שבה

שום היתר בשום אופן להפסיק באמצע הפרק בדיבו
ולכן מי שאוחז באמצע ברכת קידוש לבנה ובא חברו . ולהשיב בשלום

א שאחרי ברכת קידוש לבנה"הנה בעיקר הדבר שכתב הרמ
ויאמר לחברו שלש פעמים שלום "א הוא "לשון הרמ, בשלום חברו

ק לשונו משמע שאין צריך לומר ומדקדו". עליך
אלא מספיק שיאמר לאדם אחד שלש פעמים , בני אדם שונים

  ".עליכם
שלום עליכם"אמנם למעשה נוהגים לומר 

דכי בברכות שעל המר" שלטי גיבורים"ובאמת ב
לשלשה בני אדם משמע כמו המנהג היום שאומרים

שלום לחברו שלש פעמים אם אין לו אלא אחד
מה שאומר לחברו שלש פעמים שלום עליך

הוא דווקא באופן כזה שלא עומדים לידו שלשה בני  ,פעמים שלום עליך
אלא עומד לפניו רק אדם אחד, אדם שונים

אבל אם יש לפניו שלשה בני אדם שונים. אדם שלש פעמים שלום עליך
ולא די בזה שיאמר לאדם אחד שלש , צריך לומר לשלשתם שלום עליך

  .פעמים שלום עליך
משמע שנקט למעשה שדי בזה שיאמר , א שלא העתיק כן"אבל ברמ

שלום עליכם"לאדם אדם שלש פעמים 
שלשה בני אדם שונים די בזה שיאמר לאחד מהם שלש פעמים שלום 

י לוונשטיין זצ"ומרן המשגיח הגר. עליכם
ואפילו כשעמדו הרבה אנשים סביבו, "שלום עליכם"שלש פעמים 

א ואמר רק לאדם אחד שלש פעמים "זאת נהג כלשון הרמ
  ".עליכם

*  
משיב הוי כשואל

שלום שלאחר ברכת ההנה בענין שאילת 
שאם אדם אמר לחברו , "ומשיב הוי כשואל"

הרי בזה שהשיב לו , "עליכם שלום"לו 
כאילו שאל בשלום חברו ושוב אין המשיב הזה צריך לשאול בשלום 

פעמים לחברו וממילא מי שענה שלש , חברו



 ~ ד~ 

 
 הילכך נימריניהו מעומד

הרי " קידוש לבנה"מובא שברכת ) 'א ב"מ דף( הנה בגמרא בסנהדרין
ולכן מפני כבוד השכינה צריך לברך את , היא כקבלת פני השכינה

 רבי אמר חנינא בר אחא רבי ואמר", ולשון הגמרא הוא. הברכה מעומד
 שכינה פני מקבל כאילו בזמנו החדש על המברך כל ,יוחנן רבי אמר אסי
 הוא שכינה פני ומקבל הואיל( מעומד נימרינהו הלכך ,אביי אמר .'וכו

 מרימר ומר). י"רש, מקבל שהוא שכינה כבוד מפני, לברוכי בעי מעומד
  ."ומברכי אהדדי מכתפי ,זוטרא

שמטעם מביא ) ה ומברך מעומד"ד', ו סעיף ב"סימן תכ(ובביאור הלכה 
ורק מי שהוא זקן או חולה , זה גם לא לסמוך על שום דבר בעת הברכה

שלענין זה סמיכה , מותר לו לסמוך ,שקשה לו לעמוד בלא לסמוך
צריך לברך  ,אבל מי שאפשר לו בלא לסמוך כלל, נחשבת אצלם כעמידה
  .את הברכה בלא סמיכה

  

  אם מותר להלך בעת הברכה
ל שמעתי שהסתפק האם מותר לברך את "ובשם מרן החזון איש זצ

האם ההלכה שצריך לברך מעומד בעיקרה נאמר , הברכה בהליכה
או שנאמר בזה גם הלכה שאסור . אבל מהלך אין איסור, לאפוקי מיושב

שמחמת החשיבות של הברכה כמקבל פני השכינה עשאוה , להלך
  .א לזוזכשמונה עשרה שצריך לעמוד במקום אחד בל

*  
  לקדש את הלבנה דרך חלון האווירון

שכאשר היה בלונדון קרה , ד"מסופר על מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי
 ,היה לקדש בו את הלבנהפעם אחת שהגיע הלילה האחרון שבו אפשר 

לראות את הלבנה  אפשרותה תמחמת העננים שהיו כל החודש לא הי
אלחנן ' באותו לילה האחרון רו. וממילא עדיין לא קידשוה, בכל הלילות

אלא נשאר ער כל הלילה אולי לפתע תיראה הלבנה , לא הלך לישון
כאלו דברים " קידוש לבנה"ואמר שאם נאמר על ברכת . ויוכל לקדשה

שווה להתאמץ בעבורה  ,שבשמים אביהם נשגבים שזהו כמקבלים פני
ת ולברך עליה א, שאר ערים בלילה כדי לזכות לראות את הלבנההול

  .הברכה

שמעתי שהיה מקום אחד באמריקה שפעם אחת לא ראו את הלבנה כל 
ולחביבות המצווה שכרו אווירון וטסו מעל , החודש מחמת העננים

  ".קידוש לבנה"העננים ושם ברכו את ברכת 
פ שבאופן כזה יוצא שמברכים את הברכה בתוך המטוס ולא תחת "ואע

אין מקדשין הלבנה "כתב ) 'ו סעיף ד"סימן תכ(א "וברמ, כיפת השמים
וכמו . שצריך לברך את הברכה דווקא תחת כיפת השמים, "תחת הגג

 פני כקבלת הוא הלבנה דקידוש) "א"סקכ(שכתב המשנה ברורה שם 
 מתחת יוצאין לפיכך ,הגג תחת עומד שיהא כבוד דרך זה ואין ,השכינה

בכל אופן למעשה כתב ". מלכים לקראת שיוצאין כדרך לרחוב הגג
ב בהמשך הדברים שדין זה הוא רק לכתחילה ומי שלא יכול "המש

) ה"סקכ(ובשער הציון , לצאת החוצה יכול לקדש גם דרך חלון הבית
אפשר , הוסיף שמעיקר הדין אפילו אם רואה את הלבנה דרך חלון סגור

וממילא באופן כזה שאין אפשרות לקדש את הלבנה . לברך את הברכה
  .וודאי שמותר לקדש באופן כזה, סגור אלא דרך האווירון ובחלון

*  
  לא ידאג שימות באותו החודש

 באחד מעשה, חדש כתב אור", כתב) ד"סק ב"סימן תר(בבאר היטיב 
 מצווה לעשות לו שיניחו וביקש, להרגו ורצו בלילה אנסים בו שפגעו

 ,גדולה בכוונה וקדשה בחידושה הייתה והלבנה, מותו קודם אחת
 גם .מהם וניצול הרוח ונשאו כמנהג פעמים שלש כשדילג נס לו ונעשה
 באותו שימות ידאג לא שוב שקדשה מיום, הלבנה שיקדש שמי שמעתי

והנה מה שכתב שלא ידאג שימות באותו   ".חודש מאותו יום ואילך
  .מבארים שהכוונה היא שלא ימות במיתה משונה, החודש

חד שבא, ל בעת המלחמה בארץ"היה מעשה עם מרן החזון איש זצ
 .כמעט ולא היה שייך לקדש את הלבנהמהחודשים היה מאוד מעונן ו

רו התבה" תפארת ציון"איש היה בישיבת פעם אחת בעת שהחזון 
לאחר . וכולם מיד נעמדו וקידשו את הלבנה, השמים ונראתה הלבנה

עשינו עתה ביטוח שלא נמות החודש במיתה עשינו עתה ביטוח שלא נמות החודש במיתה עשינו עתה ביטוח שלא נמות החודש במיתה עשינו עתה ביטוח שלא נמות החודש במיתה """"שסיימו אמר החזון איש 
  ...."..."..."..."משונהמשונהמשונהמשונה

  

  כי בוא יבוא חכה לו

רובו  החודש שעבר, רונים מחודש האיתניםהימים האח, בעומדנו בימים אלו

ומתוך תפילות נשגבות אשר ברובם ככולם , בקדושה בימים נעלים וקדושים

שנזכה במהרה לביאת המשיח , "גלה כבוד מלכותך במהרה"בלטה הבקשה 

  .ובנין בית המקדש
  

בתחילה לא היה עדיין , בבני ברק" נחלת משה"ד "בעת שהוקם ביהמ

ובכל שבת לפני קריאת , ברשותם נביאים כתובים בקלף לקריאת ההפטרה

אשר זמן הקריאה אצלו לא , ההפטרה היו לוקחים נביא מבית כנסת סמוך

בתקופה מסויימת היו . (ובו קראו את ההפטרה, היה בדיוק באותו הזמן

רבת שהתגורר בק, ל"מ פיינשטיין זצ"רילוקחים את הנביא מביתו של מרן הג

ובטובו הגדול זיכה את , והיה בביתו מנין קבוע לתפילות השבת, מקום

  ).הציבור לקרוא בנביאים שברשותו

עדיין הנביא לא היה בבית , פעם אחת בעת שהגיע זמן קריאת ההפטרה

   .והציבור כולו המתין לשליח שהלך להביא את הנביא, הכנסת

וכל כמה שניות מביטים , לנביא שיגיעמטבע הדברים בזמן כזה כולם מצפים 

וישנם כאלו שמגדילים לעשות ונעמדים . לעבר הפתח אולי הוא כבר הגיע

  .לראות ראשונים את הרגע שבו מגיע השליח, בפתח או אפילו מחוצה לו

ראה איך , ראה מעשה ונזכר בהלכה, המרא דאתרא -ל "צ פלמן זצ"הגרב

ובטוח בכל רגע שהנה הנה הוא הציבור כולו ממתין ומצפה לנביא שיגיע 

פ שיתמהמה עם "שאע, ל בענין האמונה לביאת המשיח"ונזכר בדברי חז, בא

שבכל יום ויום צריכים להאמין ולהמתין . כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

שאפילו שמתעכב , לביאת המשיח כמו שממתינים ומצפים לאורח שיבוא

הוא  ם בכל רגע שהנההתקווה ובטוחי מלבוא עם כל זה לא מאבדים את

  .בא

וניצל את , עלה מיד ליד ארון הקודש, להמחיש זאת לציבור היה וברצונו

כשם שאנו ממתינים ומצפים עתה "ואמר , הרגעים הללו שהציבור ממתין

כך צריכה להיות  - , ובטוחים אנו בכל רגע שהנה הוא בא, לביאת הנביא

בכל רגע הוא יכול מתוך תקווה ש, בלבנו האמונה והצפיה לביאת המשיח

, ל איך צריך לצפות לביאת המשיח"והרחיב בדבריו ממאמרי חז". להגיע

שכדוגמת כן , והראה לכל זה דוגמה חושית מהצפיה של הציבור לנביא

  .צריכים להיות בטוחים ומצפים לביאתו
  

  פתאום יבוא

ין על 'מביא תיאור מרבי חיים מוואלז) 502עמוד " (אבי הישיבות"בספר 

נכנס אני מן , סתם יום של חול"וכתב , שיבוא המשיח בפתע פתאוםהאופן 

חיים  ,הרבנית מקדמת את פני בשאלה, הישיבה לביתי אחר תפילת שחרית

עדיין שיעורי להיום אינו , שרה, ואני משיב לה? רצונך בפת שחרית עכשיו

  .קודם אעיין מעט בסוגיא הנלמדת ואחר כך אוכל, מוכן

בינתיים , רך אגש לשוק לקנות משהוושיע שתכין עד, ת ליהיא אומר, טוב

  .'שלא ישרף וכו, חיים, שים נא לב. אשאיר את הרוטב על הכירה

איזו , פתאום מרגיש אני שהשמש מתחיל להאיר באור גדול פי כמה מהרגיל

פתאום אני שומע כיצד הציפורים שבגינה פוצחות פיהן במנגינה ! בהירות

ש עולה חן הרחוב שומע אני קול רמ. כובשת לבבות, מרנינה, חדשה

את ראשי בעד החלון ורואה את אלי הסנדלר רץ אני מוציא . ומתקרב

  .בבהלה

מנין נגינת ? מה קרה לאור השמש, אלי אני שואל את הסנדלר, מה קרה

  ?מה קרה לעצים שלפתע העלו ניצה מלבלבת חדשה? הציפורים המקסימה

  !הרי משיח בא, יונותן בי האיש את עינ, רבי, אינך יודע, מה

כדי להתעטף בו , מיד רץ אני אל הארון להוציא מלבוש של שבת שלי

במוצאי שבת נשר . אויה חסר בו כפתור, והנה, ולצאת לקראת מלך המשיח

. עד שבת היה לה עוד שבוע תמים, נו, ואשתי לא הזדרזה לתקנו, הכפתור

במקום  ובמעילי אך שני כפתורים, צריך אני לקבל פני משיח, עכשיו

  ...שלושה

ותוהה אם אפשר לצאת לקראת משיח , עד שאני דן עם עצמי מה לעשות

? חיים היכן היית, גוולאד, והנה מגיעה הרבנית במרוצה, במלבוש של חול

  !הרי הרוטב שעל האש נשרף

מהרי והתעטפי בשמלת השבת ? מה לך ולרוטב שנשרף, אני אומר לה, שרה

  ".חוצאי איתי לקבל את פני מלך המשי
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