חידושי הלכות ,מנהגי קודש והדרכות ,טעמי המנהגים וההלכות ,סיפורי קודש והנהגות ,מבאר תורתו ומשנתו הטהורה של מרן רבן ומאורן של ישראל רבינו

הגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זצוקללה"ה זי"ע  -בעל בני יששכר
נלקטו מבינות עשרות ספריו הקדושים ,ומספרי צאצאיו ותלמידיו וגדולי הפוסקים
על סדר פרשת השבוע ומועדי השנה
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הנהגות האדם

פניני אמרים

עם הוספות וביאורים מספרי רבינו להלהיב הנפשות ולקרב הלבבות

– קפ"ח –
בכל דרכיך דעהו אין לך יום דומה לחבירו  -לפעמים המעשה הזה הוא מצוה ולמחר אותו הדבר הוא עבירה

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם (אות ל"ה ,מאמר שלישי):
"כל מה שיש בחוק האפשרי למעט בתנועות משונות בתורה ועבודה מה טוב ,רק מה שאי אפשר לא יתבייש בפני אדם ,והמשכילים יבינו".

זאת חקת וכו' לאמר .ה'לאמר' אינו מובן ,והנראה דרמז
לאמר ,שיאמרו הפרשה ויקראו אותה בתורה בצבור,
מסייעא למאן דאמר פרשת פרה דאורייתא[ :אגרא דכלה]
ויקחו אליך וגו' .נראה לי על כוונתך ,להיותם אינם יודעים
סודה כי להם בחוקה נאמרה ,אזי יקחו על דעתך וכוונתך,
וככה עצה היעוצה בכל המצות למי אשר לא חלק לו
השם בבינה ,לעשות על דעת הצדיקים כמו שכתבתי כמה
פעמים[ :שם]
והיתה לעדת בני ישראל למשמרת וכו' .עד עולם ,דקיימא
לן שנגנז למשמרת לימות המשיח ,שממנו יטהרו ישראל
במהרה בימינו ויקדשו ממנה פרות אחרות[ :שם]
הוא יתחטא בו ביום השלישי וכו' .על פי רמזי התורה שכל
פסוק מרמז לנו מפלאות תמים דעים ,יש לפרש ברמז על
פי מה שאמרו רז"ל (סנהדרין צב ):שבאלף הז' שעתיד הש"י
לחדש את עולמו ,יעשה לצדיקים אבר כנשרים ירוצו ולא
יגעו ,וכתבו חכמי האמת שאלו הגדפין יהיו מעסק התורה
לשמה (יעוין בספרי רגל ישרה) .וזהו שאמר ברמז הוא
יתחטא בו ביום השלישי ,היינו שיטהר את עצמו בתורה
שניתנה באלף הג' ,אז על ידי זה גם ביום הז' יטהר ,דהיינו
באלף הז' שיהיה טהור וקדוש בלי שום מונע לעוף ויהיה
קל על פני המים ,ואם לא יתחטא ח"ו ביום הג' שהיא התורה,
אז וביום השביעי וכו' ,וכמדומה שכעין זה הוא בספר מעשי
י"י ואינו תחת ידי כעת[ :שם]
וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא .יש לרמז
בפסוק הזה על פי מה שרמזנו בפסוק 'שופטים ושוטרים
תתן לך בכל שעריך' ,שהן המה השערים אשר פתח הבורא
ית' בגוף האדם ,עינים ואזנים וחוטם ופה וברית ,למנות
לכל שער שופט שישפוט בצדק אימתי יפתח זה השער
ואימתי יסתום ,דהיינו עינים יפתח אותם להסתכל בתורה
ובמצות ובגדולת הש"י ,ובבוא לנגד עיניו דבר ערוה אזי
מהרה קל חיש יעצום עיניו ,וכדומה בכל השערים המשכיל
יתבונן ,ובאם ח"ו עבר על זה ופתח איזה שער במקום ובזמן
שראוי לסתום ,אזי יהיה ממונה שוטר לכל שער להעניש
היינו שיקנוס את עצמו בקנס ויקבל על עצמו תשובה
כמו שהיו נוהגין תלמידי הרמ"ק שהיו מקבלין על עצמם
קנס בעת שיעשו כך וכך ,ומחוייב לשוב בתשובה תיכף,
ובעבור זה עשה י"י ככה לארציות הזאת שכל שער יש לו
סוגר למען יסגר בעת המצטרך וכמו שאמרו רז"ל אליה
שבאזן רכה ואצבעיו של אדם כיתדות ,שאם ישמע אדם
דבר שאינו הגון יכוף באצבעו האליה לתוך האזן.
זה שרמז הכתוב וכל כלי פתוח ,רצה לומר הכלים שפתחם
הבורא יתברך בגוף האדם ,אשר אין צמיד פתיל עליו ,שאין
מחובר עליו צמידת הכיסוי לסוגרו ולסותמו בעת המצטרך
ועושה הכל בלי שיעור מוגבל עם הכלים הנ"ל ,טמא הוא ,כי
יבוא ח"ו לכל עבירות שבתורה ,הש"י יצילנו[ :שם]

אחרי שכבר ראינו כמה וכמה פרטים בעניני התנועות והתנשאות האיברים
בשעת העבודה במשנתו הטהורה של רבינו ,נציין כאן גם כן את הזהירות שיש
בזה שלא לבא לידי פניות ,כמ"ש רבינו באגרא דפרקא (אות שי) ,וזל"ק:
"'בלבי צפנת אמרתך למען לא אחטא לך' (תהלים קיט יא) .יש להתבונן בזה מהו
פירושו ,והנראה דהנה הדברים הנראים ונעשים על ידי תנועת האיברים יש כאן בית
מיחוש שיהיה לשם איזה פניה והתפארות ,מה שאין כן דבר הצפון בלב עין לא ראתה
אלקים זולתך ,על כן כל מה שאפשר להסתיר תנועת האהבה והיראה בלב מה טוב,
וזהו שאמר 'בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך' ,הבן הדבר".
ומהראוי להסתיר מעשיו מבני אדם ,כמ"ש רבינו באגרא דפרקא (אות נז),
וזל"ק:
"בזוהר בראשית דף ה' (ע"א)' ,כל מילה דסתים מעינא סליק לתועלתא עילאה'
עכ"ל .מוכח מזה כל מה שהוא ביכולת האדם להסתיר מעשיו אפילו במילי דעלמא
מה טוב הענין ,ובפרט במילי דשמיא".
ובזה יש לציין עד כמה גרע כשהאדם עושה תנועות בשעת העובדה כדי
שיראו בני אדם וכל מיני פניות ,שזה גרע יותר מעבודה זרה כמ"ש רבינו בדרך
פקודיך (מצוה כו ,חלק המחשבה ,אות ה) ,וזל"ק:
"זאת ועוד אחרת וגדולה היא אצלי אפילו באיכות התורה ועבודה הנה מחוייב
לעבוד בלתי לי"י לבדו ,ואם יש לו איזה פנייה בעבודתו לכבוד או לממון או לשאר
ענינים ,הנה הוא השיתוף הנסתר שמשתף שם שמים ודבר אחר ח"ו ,שעובד
בעבודתו לאיזה איש שיכבדהו או עובד את הממון שמצפה שיתנו לו או שאר ענינים,
הנה כבר ביאר לנו החסיד הקדוש בעל חובת הלבבות בשער יחוד המעשה (פרק ד),
אשר העובד בעבודה כזו הוא גרוע יותר מעובד הצלמים מכמה פנים ,והוא שהעובד
הצלמים עובד בשיתוף וזה עובד לאלפי אלפים היום עובד בשביל דבר זה ולמחר
בשביל דבר זה ,ועוד שהעובד הצלמים כל העולם מכירין ברשעותו וסרים ממנו,
והעובד כזה בחונף ,בני אדם סוברין שעובד את השי"ת ומכבדין אותו ,ועוד שעובד
הצלמים עובד עץ ואבן וכיוצא דבר שלא הכעיס את בוראו כי עץ ואבן הוא ,מה שאין
כן העובד בחונף עובד את בני האדם ואותן הבני אדם כבר הכעיסו את בוראם מן
הסתם כי אדם אין צדיק בארץ וכו' ועיי"ש עוד.
הנה על זה ידוו כל הדווים בהעלות האדם על לבו את כל מעשיו אפילו בתורה
ויתבונן בהם אם הם זכים וברורים בלתי לד' לבדו ויעמוד מרעיד ,דהנה בהשתתפו
במחשבתו בשעת התורה ועבודה לשום דבר בעולם הנה עבר על 'לא יהיה לך וכו'',
ובהשתדלו להשיג הדבר אשר עבד בעבורו הנה עבר על 'לא תעשה לך פסל וכו''.
בדמיון אמשול לך ,איש אשר יהנה מגרונו וכדוד חשוב לו לעצמו כלי שיר ,ויעמוד
לפני התיבה ויתפלל ,וכוונתו בזה שיתנו לו ממון ,הנה בכוונה במחשבה עבר על 'לא
יהיה לך' ,ואחר כך בהשתדלו לקבל הממון ולהשיגו הנה עבר על 'לא תעשה לך
פסל' ,וכן בהשתדלו שישמע איש קול זמירותיו הנה תיכף עבר על המחשבה ב'לא
יהיה לך' ,ועל השתדלות עמידת האיש לשם עבר על 'לא תעשה לך פסל' שעושהו
עבודה זרה כיון שעובד לו ,והנה בהוסיפו איזה תנועה לכבוד זה השומע הנה עבר
על 'לא תשתחוה' ,ויארע בזה אשר יחניף לרשע ויכבדהו הנה עובד לעבודה זרה
כדרך עבודתה הגם שהוא דרך בזיון (הנה עבר על 'לא תעבדם') ,כי על ידי זה יתייפה
בעיניו הרשע במעשיו ולא ישוב אל ד' על עונותיו כיון שרואה שהוא מכובד ובני אדם
חשובים מכבדין אותו ,הבן הדברים בכל מעשיך כי רשמתי לך זה רק לדמיון ותבין
עד היכן מגיע ענפי האזהרות הללו ,ותבין הענין בכל דבר ודבר ובכל תנועה ותנועה,

ותצטרך לשום דרכיך ולהבחין בכור המבחן כל מעשיך אם הם מזוקקים ומוטהרים
בלתי לה' לבדו ,כי כמה פעמים יארע לאדם אשר יעשה כמעשה זמרי ויבקש שכר
כפנחס ,ועל זה אמרו רז"ל (מועד קטן ה ).בפסוק 'ושם דרך אראנו בישע אלקים' על
השם אורחותיו בעולם הזה ,והיו הדברים האלה על לבבך ושננתם לבניך ,אז תשכיל
ותצליח ותלך לבטח דרכך".
ויש להזהר בזה גם כן במש"כ רבינו באגרא דכלה (ראה) ,שיש דברים שאם
עושה אותם בהצנע מקיים בזה מצוה ,אבל כשעושה כן כדי שיראו בני אדם
וכדו' הוא עושה בזה עבירה ,וזל"ק:
"'לא תעשון כן לי"י אלקיכם' .שמעתי הפסוק ברמז מקובל מצדיקי הדור ,דהנה
יש בני אדם אשר חוק קבוע להם כמה ילמדו וכמה יאמרו תהלים וכיוצא ,ואכלו את
חוקם אשר ניתן להם ובדעתם שכבר נתנו להבורא המגיע לו ויתר היום הולכים בטל
ומבקשים שכר כפנחס ,והנה המשכיל על דבר אין לך יום דומה לחבירו ,ועת לפזר
ועת לכנס ,לפעמים המעשה כזאת ביום זה הוא מצוה כגון שעושה הדבר בהצנע
עבור כבוד שמו ,ולמחר אותו הדבר בעצמו הוא עבירה כגון שיגיע הדבר להתפארות
וכיוצא ,ואי אפשר לפרש הדבר כי המשכיל יבין מעצמו ,וזה באה אזהרת תורתינו לא
תעשון כן לי"י אלקיכם ,רצה לומר כדמיון הזה ממש אותו ההנהגה ,כי באפשר היום
המנהג הזה טוב ולמחרתו הוא בהיפך ,והבן".
וצריך להזהר בזה מאד לדעת איזה דברים והנהגות צריך להניח בפני בני אדם
ולהצניע מעשיו ,ואלו דברים צריך להזהר בהם בכל עת ובכל זמן חוק ולא יעבור,
כמ"ש רבינו בהשמטות מאגרא דכלה (משלי ג ו) ,וזל"ק:
"'בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך ,אל תהי חכם בעיניך ירא את י"י וסור
מרע' .להבין המשך אלו הב' פסוקים ,נראה לי ,דהנה כבר כתבו קדמונינו שזה הפסוק
הוא כלל כל התורה ,כי בכל דבר ודבר שיזדמן לו בעולם צריך לחשוב איך לעבוד
ובאיזה אופן יהיה במקום הזה ובזמן הזה עבודה ליוצר הכל ,ואין צריך להרחיב בזה
הדבור כי ידוע הוא לכל משכיל ,והנה לפעמים צריך לבטל איזה מצוה או הנהגה
טובה ,דהיינו בעמדו בחברת אנשים וחושש שיחשבוהו ליוהרא או שילעיגו עליו
או אפשר באמת יבוא לו מזה איזה יוהרא בהתנהגו בחברת אנשים מנהג אנשי שם,
על כן באמת לחכמה יחשב לו שימנע ממנהגו בעת ההוא ,רק ישום נפשו לי"י היודע
צפונות לבבו שמניח כל זה בעבור כבוד שמו.
והנה ידוע כי לעומת כל איש ולעומת חכמתו בעבודת הבורא ,היצר מתחכם
עליו בכל יום ,ואמור יאמר אליו ראה מעשיך טובים שאינך מבקש לך גדולות רק
בהצנע לכת ורחמנא לבא בעי ,על כן בהיותך בחברת אנשים לא מיבעיא שלא תתנהג
במדת יראי ד' ,רק כמוך כמוהם תהא בסובאי יין בזוללי בשר ,וגם פיך תמלא בשחוק
וליצנות ,יחשבוך לזולל ובאמת לבבך לא כן יחשוב ,והנה איש כזה אם ישמע לעצתו
בכל יום ובכל שעה ,יזמין לו חבורות כאלה עד שההרגל יעשה טבע ,וישכח י"י עושהו
אפילו בינו לבין עצמו ,על כן לא טובה עצתו רק בהניח לפעמים איזה הנהגה טובה
בחברת אנשים ובהצנע לכת ,אבל לסור מרע יסיר מכל וכל אפילו עשרת אלפים
יסובבוהו אל ישמע לעצתם ,וזה כוונת הכתובים לדעתי 'בכל דרכיך דעהו (ותניח
לפעמים איזה הנהגה טובה בעבור כבוד שמו) והוא יישר אורחותיך (ואחר כך אמר)
אל תהי חכם בעיניך (רצה לומר להתנהג עם חבורות כאלה גם כן בעשות רע ותחשוב
כי לבך בל עמהם ,פן תנקש אחריהם ,רק) ירא את י"י וסור מרע' מכל וכל ,והשי"ת
יעזרנו על דבר כבוד שמו".1

ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

וראה עוד אגרא דכלה (שופטים)'" :ולא תקים לך מצבה וכו'' .דהנה 'גדולה עבירה לשמה וכו'' (נזיר כג):
כאמור כל זה כמה פעמים גם בדברי רז"ל כענין יעל אשת חבר הקני ,ותמצא כמה עניינים במדרשים,
יעוין בחובת הלבבות שער יחוד המעשה מענין תחבולות היצר המשתדל בערמה נגד האדם בהראותו
פנים לשם שמים ,כגון שמפתהו שלא יתראה מעשיו לבני אדם ,דמחוייב האדם להסתיר מעשיו שלא
יחשבוהו לצדיק ,ומפתהו בשביל זה לדבר עם בני אדם כאחד הריקים ויחשבוהו להולל ,והנה כשישמע
לו לזה יטהו מעט מעט מדרך התורה עד אשר יפילהו ח"ו במכמורת ,והנה אמת שיש כמה פעמים

שהאדם צריך לפקח עיניו על דרכיו לעשות מעשים כאלה בכדי להסתיר מעשיו ,אבל לא בשביל זה
יבטל מתורה ועבודה ,כלל גדול הוא ,הדבר אשר הוא שלא כתורה הגם שהיצר מראה לו פנים מסבירות
לעבודה לא יאבה לו ,וזהו שאמר ולא תקים לך מצבה ,היינו מעמד ומצב לעבודה אשר שנא י"י אלקיך,
שהוא שלא על פי דת התורה ,כגון לדבר ליצנות ולשון הרע ודברים בטלים בכדי שיסברו ההמון שהוא
הולל ולא יכבדוהו ,דכיון שהדבר נאסר על פי התורה מה לו לזה שיכבדוהו ויחשבוהו לצדיק ,הוא יעשה
את שלו לכבוד השם יתברך ,והדברים מובנים בעצמם להחפצים באמת":

מוצאי שב"ק גאונים ר"ת
ירושלים
9:05
8:30
9:04
בית שמש 8:31
בני ברק
9:02
8:33
לונדון
10:34 10:36

המשך בעמ' הבא

זמני השבת
זמן הד"נ
7:13
7:12
7:28
9:07

הלכות
שונה
בירורי הúכות ומנהגים
פניני הלכות ומנהגים במשנת מרן הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשויב זי"ע

במוצאי שבת קודש י"א תמוז יחול דיומא דהילולא קדישא של מרן שר בית הזהר הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשויב זי"ע ,אשר כידוע רבינו הסתופף בצל קורתו ושבת אצלו הרבה פעמים ,ואף בא עמו בקשרי שידוכין ,כאשר
כבר הרחבנו בזה בגליון ט"ו פרשת חוקת תשע"ג ,ובגליון קס"א פרשת בלק תשע"ו (וראה עוד גליון קי"א פרשת חקת תשע"ה ,גליון ס"ג פרשת בלק תשע"ד).
והנה רבינו אף הביא בספריו הקדושים הרבה שמועות בשמו עם כל מיני תוארי חשיבות וחביבות יתירה כאשר כבר הזכרנו בגליונות הנ"ל ,וביניהם הזכיר גם כן הרבה עניני הלכה ומנהגים הנהגות קדושות ,על כן לרגל יומא
דהילולא קדישא דיליה ,נזכיר כאן כמה פניני הלכות ומנהגים בקוצר אמרים ממה שכבר הזכרנו באריכות ובהרחבה בגליונות הקודמים.

רמז לשיטת רש"י שאסור ללמוד קודם התפלה
בתנא דבי אליהו 'מלמד שדרך ארץ קדמה לתורה' אמר מחותני כבוד הרה"ק המקובל מוה"ר צבי הירש דר"ך ארץ
בגימטריא תפלה ,והכוונה לדעתי לפי זה תפלה קדמה לתורה ,כדעת רש"י בברכות (דף ה ):שאפילו ללמוד אסור קודם
התפלה .ונראה לי שנקראת התפלה דר"ך אר"ץ שהוא דרך של ארץ עולם הזה .או הארץ העליונה ,ונקרא היחודים דר"ך
אר"ץ כמו שאמרו רז"ל (יומא עד' ):וירא את ענינו (דברים כו ז) זו פרישות דרך ארץ' ,והוא מלשון 'דרך גבר בעלמה' (משלי ל
יט) .והבן[ :1אגרא דפרקא ,אות מח]
~ ראה עוד גליון קמ"ג כי תשא תשע"ו שהרחבנו בזה ~

טבילה במים קרים חשוב כמיתה
אמר ליה רב חסדא וכי יש טבילה בחמין אמר ליה רב אדא בר אהבה קאי כוותך (ברכות כב .).יש לפרש ר' אדא בר אהבה
סבירא ליה דבראה קרי ח"ו צריך טבילה במים קרים ,על פי מה שכתב מחותני הרב הקדוש מוה"ר צבי הירש [מזידיטשוב]
זצוק"ל מי"ם קרי"ם בגימטריא מ"ת ,דהנה עון הוצאת ז"ל חייב ח"ו מיתה בידי שמים כמעשה דער ואונן ,וכשטובל את עצמו
במים קרים נפטר ממיתה ,וכבר כתבנו בכונת המקוה שטובל את עצמו בתתק"ס לוגין ,וכופל את עצמו בתלת גו תלת כעובר
במעי אמו ונתילד כבריה חדשה ,דהוה כמסירת הנפש ,והוא במי"ם קרי"ם דוקא בגימטריא כנ"ל ,והנה ר' אדא בר אהבה
אמרינן לעיל קמאי הוה קא מסרי נפשייהו כי הא דר' אדא בר אהבה וכו'[ :מגיד תעלומה]
סדר האושפיזין  -דברי רבינו להקדים משה ואהרן כסדר הספירות
ויתקרי חג הסוכות דכלהו שבעה דרגין חפיין על ישראל כו' ביומא תניינא לקבל דרגא דיצחק כו' ביומא רביעא לקבל דרגא
דיוסף (זהר) .שמעתי מכבוד מחותני הרב הקדוש המקובל המפורסם בישראל כק"ש מה"ר צבי הירש [מזידיטשוב] שליט"א
דבאושפיזין דסוכות 'יוסף' יסו"ד מוקדם ל'משה ואהרן' נצ"ח והו"ד ,ואשכחן בכתבי מרן האר"י ז"ל בכוונת הנענועים בלולב
ובהקפות הוא כסדר הנהוג 'נצח הוד יסוד' ,אמר הוא נ"י שהוא על דרך שאמרו חז"ל (בבא בתרא קכ' ).בישיבה הלך אחר זקנה',
והנה בסוכה מברכינן 'לישב בסוכה' על כן הולכין אחר זקנה 'יוסף' קודם בזמן ל'משה ואהרן' ,מה שאין כן במסיב"ה הוא סוד
ההקפות סביב סביב הולכין אחר חכמה( .אבל לי הקטן נראה ,שאין לשנות הסדר גם בסוכה ,רק לסדרם על הסדר הנהוג
בסידור הספירות כיון שלא מצינו זה בכתבי מרן ,ודברי הזהר בכאן יתורץ בענין אחר) .והנה באמת בגמרא הוא בהיפך ,2אבל
כשתעיין בפירוש רשב"ם תוכל לתרץ דברי מחותני הרב הנ"ל זלה"ה[ :3הגהות מהרצ"א]

ולהפרידם מן הפסולת ,ובמן לא היה פסולת ,ונהניתי מאד ,כי לדעתי הדברים קרובים אל האמת ,והייתי מתמיה לפי זה על
הקדוש מהרמ"ע שכתב שנצטרך לברך עליו לעתיד.
והנראה להיות אכילה ההיא תהיה באתר עילאה יתיר בסוד הקדש חכמה ,כי כבר יגיע זמן השגת חכמת מושכלי התורה,
והנה כתיב (תהלים קד כד) 'כלם בחכמה עשית'' ,במחשבה אתברירו' ,והנה המן הוא 'לחם מן השמים' כמו שכתבתי לעיל
בשם הזהר ,וכשיתעלה על ידי אכילתינו לאתר עילאה יתיר אתר דאיקרי 'קודש' שוב יהיה לו בירור (והנה זה אני אומר בדרך
אפשר ואין לי סמך מדברי רבותינו בזה) ,ותתבונן זה דגם הצדיקים כשיושבים בגן עדן כשרוצים להעלותם למדרגה יותר
גדולה מצטרכים שוב לבירור חדש ,על כן שוב דנין אותם כמו שאמרו רז"ל (חגיגה ד ):אצל שמואל הנביא שהיה מתיירא מן
הדין( ,זהו דרך אפשר ולא קבלתי זה ,ואם נאמנו דברינו) ,הנה יצטרכו אז לברך ברכה על המן .ולפי זה יש לפרש גם כן (בדרך
אפשר) הגם שלא היו מברכין על המן במדבר בימות החול ,אבל בשבת להיות דהאכילה היא בקודש אתר עילאה יתיר,
הוצרכו לברכה ,זה הכונה לפי זה 'ויקדש אותו' קדשו בברכה( ,זהו בדרך אפשר).
ובזולת דברי הרמ"ע ז"ל יש לומר דבאמת לא היו מברכין על המן בימות החול שום ברכה מטעם הנ"ל ,אבל בשבת עם
היות שלא היו מברכין ברכת הנהנין ,עם כל זה להיות שבת הוא קודש והאכילה בו כעין אכילת קדשים היו מברכין ברכת
המצוה 'אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול סעודת שבת' ,וזהו 'וקדשו בברכה' ,זה מה שנראה לדעתי לפרש כעת ,והש"י יודע
האמת[ :בני יששכר ,שבתות ,מאמר ג ,סימן ג]
~ ראה עוד גליון מ"א בשלח תשע"ד שהרחבנו בזה ,והזכרנו בזה עוד כמה מהלכים מגדולי הדורות ~

סדר השבע ברכות
שם [זהר תרומה (קסט ,]):בענין שבע ברכות ז"ל" :ברכא קדמאה דאינון שבע ,איהו רזא דיין ,יין עביד פירי בין לעילא בין
לתתא ,גפן נטיל כלא ואפיק איבא לעלמא ,ואתערו דחדוה שמאלא איהו ,דכתיב (שיר השירים ב ו) 'שמאלו תחת לראשי'
ולבתר 'וימינו תחבקני' ,וההוא אילנא דחיי עביד פירין ואיבין באתערותא דא ,ודא איהי ברכא קדמאה דכלא .תניינא 'שהכל
ברא לכבודו' ,רזא דברית קדישא ,חדוה דחיבורא דנטיל כל ברכאן מרזא דימינא ,למיעבד איבין בההוא גפן ,דהא בקדמיתא
ההוא פרי נחית מלעילא ארח שייפין ,ונגיד לברית קדישא ,לנגדא ליה בההוא גפן ,ודא מסטרא דימינא ,דהא לית איבא
משתכחא אלא בימינא ,שמאלא איתער וימינא עביד" ,4עכ"ל.
הנה לכאורה יש להתבונן מדברי הזהר הלזה ,דבכל מקום שאומר הז' ברכות יאמר מקודם ברכת 'פרי הגפן' ואחר כך
~ ראה עוד גליון קע"ג חג הסוכות תשע"ז שהרחבנו בזה ~
'שהכל ברא לכבודו' ,ואפילו הז' ברכות שאחר ברכת המזון ,דהרי אומר דמקודם צריכין לאיתערותא דההוא גפ"ן ואחר כך
חקירת הרה"ק מזידיטשוב זי"ע איך ברכו על המן
כ"ל ח"י עביד איבא בההוא גפן ,על כן מברכינן אחר כך 'שהכל ברא לכבודו' .ואין כן דעת כל הפוסקים.5
והנה דכירנא ,כשהייתי מסתופף בצל קדשו של כבוד מחותני הרב הקדוש מוה"ר צבי הירש מזידיטשוב זצוק"ל ,נפל
ונראה לי דגם לטעם הזוהר ,אפשר בברכת המזון לא שייך ההוא טעמא ,דכבר היה לו כו"ס ש"ל ברכ"ה ,הידוע סודו ,מקבלו
מילתא בפומיה לחקור האיך היה ברכת המן ,ואני הייתי משיב שמצאתי כך להרמ"ע דלעתיד יברכו 'המוציא לחם מן בב' ידיו ונותנו לימין ,6ובפרט באומרו אחר כך ברכת 'הטוב והמטיב'' ,הטוב לדידיה והמטיב לאחרים' ,הנה שפיר יאמר אחר
השמים' ,ונפל ויכוח בדבר בין החברים ,נענה אחד מן החברים הלא הוא הרב המקובל מו"ה ישראל דוב זלה"ה ,אשר כמדומה כך 'שהכ"ל ברא לכבודו' ,כי הוא הטוב לדידיה והמטיב לאחרים .נראה לי ,והבוחר יבחר[ :7אגרא דפרקא ,אות רפח]
לא בירכו ברכה על המן כל עיקר ,כיון שהוא 'לחם אבירים' נבלע באיברים שלא היה בו בירור ,כי כל עיקר הברכה לברר ניצוצין
~ ראה עוד גליון פ"ב ויצא תשע"ה שהרחבנו בזה ~
 .1וכתב הרה"ק ממונקאטש בדברי תורה (ח"א ,אות פא) שזהו רמז רק לשיטת רש"י אבל להלכה לא סבירא להו כן ,עיי"ש:
 .2זה לשון הגמרא" :דאמר רבי אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנה":
 .3וזה לשון הרשב"ם" :בישיבה .בין לדין בין לשאר ישיבות של תורה משיבין את החכם למעלה מן הזקן ,וכדמפרש לקמיה שהחכם מופלג
מכל חביריו בחכמה שחכם הוא מאד ,אבל בשביל שהוא חכם מעט מן הזקן אין מכבדין אותו יותר מן הזקן שהוא חכם קצת ,ומבנות צלפחד
איכא למילף דגבי שאילת הדין מקדים הכתוב חכמה תחלה :במסיבה .של משתה והוא הדין לנישואין".
ולכאורה כוונת רבינו לתרץ דבריו שסוכה נקראת 'מסיבה' כיון שהוא של משתה ,וההקפות נקראים 'ישיבה' כשאר ישיבות של תורה ,ולכן
בהקפות מקדימין למשה רבינו ,ובסוכה מקדימין לזקנה:
 .4תרגום דברי הזהר ע"פ מתוק מדבש" :ברכה הראשונה של השבע ברכות היא ברכת היין ,כי היין עושה פירות בין למעלה ובין למטה,
והפירות הם הגבורות הנמשכות מן 'בינה' אל ה'גבורה' כדי לעורר את היחוד ,ואחר כך הגפן שהיא סוד ה'מלכות' מקבל את כל הגבורות וביחד
עם החסדים נבראות נשמות קדושות ,והיא מוציאתם לעולם ,והענין הוא כי התעוררות אל שמחת היחוד היא מצד ה'גבורה' שבשמאל ,דכתיב
'שמאלו תחת לראשי' ואחר כך 'וימינו תחבקני' ,הרי שבתחלה היא התעוררות השמאל ואחר כך בא התעוררות הימין ,והחו"ג נמשכות תחלה
ב'יסוד' דזעיר אנפין ,ועץ חיים שהוא ה'יסוד' עושה פירות ב'מלכות' על ידי התעוררות החו"ג ,וברכת 'בורא פרי הגפן' היא הברכה הראשונה
של השבע ברכות ,שעיקרה היא התעוררות ה'גבורה' שבשמאל לצורך היחוד.
ברכה שנייה של השבע ברכות היא 'שהכל ברא לכבודו' ,והיינו מלת 'הכל' הוא סוד ברית קודש שהיא ה'יסוד' דז"א הנקרא 'כל' ,שברא אותו
המאציל העליון לצורך כבודו שהוא ה'מלכות' ,ה'יסוד' הוא הגורם שמחת היחוד ,שמקבל לצורך היחוד את כל הברכות שהם סוד החסדים
שבימין ,כדי לעשות פירות שהם נשמות הצדיקים בגפן שהיא ה'מלכות' הנקראת כבודו של ז"א ,ומפרש ואומר כי מתחלה אותו הפרי דהיינו

החסדים ירדו מלמעלה מהדעת דרך האברים שהם ה-ו' קצוות דז"א ,ונמשכות לברית הקודש שהוא ה'יסוד' ,כדי להמשיכם ב'מלכות' ,וזהו
מצד ה'חסד' שבימין ,כי אין הנשמות נמצאות אלא בחסד שבימין ,ומפרש כי השמאל מעורר את היחוד והחסד שבימין עושה הפירות ,הרי
ברכה שניה היא סוד המשכות החסד ביסוד":
 .5כן פסק המחבר בשולחן ערוך לאחר ברכת 'בורא פרי הגפן' לאחר השבע ברכות ,וכן הוא בדרכי משה:
 .6דבכוס של ברכה נעשה גם כן התעוררות השמאל וימין והמתקה בחסד שבימין ,כמ"ש רבינו ברגל ישרה (ערך כוס של ברכה)" :כוס של
ברכה יקח בב' ידיו שהם י' אצבעות נגד הה' חסדים דימין וה' גבורות דשמאל ,ובתחלת הברכה ישאר רק בימין ,שיתמתקו הה' גבורות בה'
חסדים ,עיין בזהר הרקיע דף ב' (ע"א)":
 .7בס' ליקוטי מהרי"ח (סדר נשואין) למד מסיום דברי רבינו שכתב את דחייתו בדרך אפשר ,וז"ל" :וכן נראה לכאורה פשטות לישנא דהזוהר
תרומה קס"ט עיי"ש ,ואף כי בספר אגרא דפרקא רפ"ח כתב דאפשר גם לטעם הזוהר בברכת המזון לא שייך האי טעמא ,מכל מקום לא כתב
רק בדרך אפשר וסיים 'והבוחר יבחר' ע"ש".
ואפשר שאף על פי שמנהגו של רבינו היה בברכת המזון לאחר ברכת 'בורא ברי הגפן' לאחר הששה ברכות ,כמ"ש בס' מגיד תעלומה (לט).
'ובזה יתכן מנהגינו' ,מכל מקום לא רצה לחלוק בהדיא על דעת מחותנו רבו ועמיתו הרה"ק מזידיטשוב זי"ע (שר בית הזהר) שבהרבה מנהגים
נהג רבינו כמותו ,כמ"ש בשו"ת מנחת יצחק (ח"ד סימן קז) לענין מנהג קריאת השם בנקבה ,וז"ל" :ואולי נובע עוד מאת כ"ק מרן הגה"ק מוה"ר
צבי הירש זלה"ה בעל העטרת צבי ז"ל ,אשר הגה"ק הבני יששכר ז"ל התלונן בצל קורתו איזה פעמים ,כמבואר בהוספותיו לספר סור מרע
ועשה טוב ,ואין חידוש אם היו שניהם בדיעה אחת גם בזה" (הו"ד בגליון נ"א בשונה הלכות):

המשך 'הנהגות האדם' עמ' 1
וגם צריך להזהר בזה שלא להיות איש מסויים בין שאר אנשים כמ"ש רבינו בהוספות מהרצ"א (אות לו) ,וזל"ק:
"והנה גם בעניני החומרות ודרכי החסידות מה שנוהג הירא השם ,אחוה לכם דעתי אחיי ורעיי שכל החסידות
והחומרות טוב שינהוג האדם בביתו ,אבל לפני בני אדם יותר טוב שלא להיות איש מסויים ,ויותר טוב לעזוב אף
החומרא שמחמיר לעצמו לבל יתראה כאיש מסויים וחסיד ,והנה לזה צריך אומדן דעתו לשקול הכל במאזני הצדק.
וגם בהליכתו הליכות עולם בדרכו והילוכו בקדושה ,יותר טוב שיחזיק לעצמו דרך כזה שהוא כטבעו של עולם ,ולא
לאחוז לעצמו מנהג שלא כטבעו של עולם ,והוא מאמר השונמית בתוך עמי אנכי יושבת ,כי באחוז האדם לעצמו דרך
חוץ לטבעו של עולם יתעורר ח"ו קטרוגים ,ומי יודע אם יהיה יכולת בידו לעמוד נגד המלחמות והקטרוגים אשר יעמדו
כנגדו  ,הנה ידידיי אי אפשר לפרש כל זה בכתב רק מובטחני בחברת החבירים המקשיבים יבינו ברמז ...כללו של דבר
הוי ערום ביראה עיין ברש"י שם לבקש ערמומות ותחבולות וכו' הכל שלא יתעוררו לנגדו קטרוגים ומלחמות ...והנה אי
אפשר לפרש תעלומות לב בכתב כי כל אלו הענינים הם מדברים המסורים ללב כל אחד לפי הזמן והמקום".

אמנם זאת צריך לדעת ולהשיב אל לבו ,שאם הוא מוכרח לעשות התנועות בשביל עבודת השי"ת לאחר כל
הבחינות הנ"ל ,אסור לא להתבייש מבני אדם כמ"ש רבינו כאן בהנהגתו" :רק מה שאי אפשר לא יתבייש בפני
אדם" ,וראה עוד מה שהביא רבינו ברגל ישרה באופן שצריך לעשות מעשיו בגלוי ,וזל"ק:
"מדריגה ,קודם שיבא למדריגה גדולה יעשה מעשיו בגלוי ,כי באם יעשה הכל בהצנע ,ולפני בני אדם יהיה
עושה כמעשיהם ,יש לחוש מתוך לשמה יבוא שלא לשמה( ,עיין בחובת הלבבות שער יחוד המעשה) .רק
כשיהיה בעל מדריגה יכול לעשות כל מעשיו בהצנע ,ליקוטי יקרים.
והדברים עתיקין והמשכיל יבין ,פעמים שאדם נופל ממדריגתו מחמת עצמו ,שהשם יתברך יודע שהוא צריך
לכך והירידה הוא צורך עליה ,ולפעמים העולם גורמים לו כל זה ,ועל הכל צריך שיבחן במאזני השכל נ"ל ,שם
בספר הנ"ל".

ואלו יעמדו על הברכה ידידינו היקרים שלקחו על עצמם להחזיק עול הוצאות הגליון למשך שנה שלימה
לעלוי נשמת המשביא הגדול עמוד התווך של מוסדות התורה ברחבי תבל
הרב משה בן הרב שמעיהו רייכמן ז"ל
נלב"ע כ"ג מרחשון תשע"ד ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י נכדו ידידינו הרה"ג ר' שמעיהו מיללער שליט"א

לע"נ הרה"ח ר' יעקב נטע ב"ר אשר אנשיל בעק ז"ל
נלב"ע כ"ה אדר ב' תשע"ו
מרת חנה לאה ע"ה בהרה"צ ר' ישראל אריה זצ"ל אדמו"ר מפרעמישלאן לונדון
נלב"ע כ"ב טבת תשע"ד
נתרם ע"י בנם ידידינו הרה"ג ר' חיים בעק שליט"א ר"מ בישיבת מנחת יצחק

לעלוי נשמת הרה"ח ר' נפתלי בן הרה"ח ר' אהרן ז"ל
נלב"ע ב' כסלו תשס"ב לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.
וזו' האשה החשובה מרת רחל חנה בת הרה"ח ר' יצחק הכהן ע"ה
נלב"ע ח' תשרי ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם על ידי בנם ידידינו הנכבד הרה"ח ר' יצחק בערלינגער שליט"א

לעלוי נשמת
הרה"ח ר' אברהם ישכר בן הרה"ח ר' ישעיה נפתלי הירץ האזנפעלד ז"ל
נכד רבינו בעל בני יששכר זי"ע נלב"ע כ"ז סיון תשע"ג לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.

לעלוי נשמת
הר"ר עוזיאל מנחם ב"ר נתן ז"ל
נלב"ע מוצאי שביעי של פסח תשע"ו
ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י ידידינו הרה"ח ר' יוסף ארי' בן שרה חי' שליט"א
זכותו הגדול של רבינו יגן עליו ועל ב"ב,
ויראה ברכה בכל עסקיו ,וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה

 .1בס' לקט שפתי קודש (בעלזא ,שבועות) הביא עובדא נפלאה מעניין זה" :הגה"צ ר' ירחמיאל ישראל אסרו לו הרופאים לאכול דברים הללו ,והוא אינו אוכל כלל מאכלים כאלו ,ונענה לו האדמו״ר מבעלזא
יצחק סעקולאל אבד״ סאדאוונא-ארה״ב הגעי על חג השבועות בשנת תשי״ד לקבל פני כ״ק מרן שכתוב בבני יששכר מאכלי שבת שאטד ניטש ויכול הוא לאכול הכל ,ואכן כך הוו דבר פלא ,שמאותו
האדמו״ר מבעלזא זי"ע ,וסיפר עובדא נפלאה קרה עמו אז ,שבשבת קודש בעת עריכת השלחן של
השבוע לא היה יכול לאכול כלום מחמת מחלתו על הקיבה ,ואילו
ותלמידיהםימות
ימיו במשך כל
הקדושיםעד סוף
גדולה ,שעה
הק' זי"ע
מדינוב
רבותינו
להפצת
מהרצ"א"
והאדמו"ר"מעינות
השולחן,ידי מכון
לאור על
שחרית בצפרא דשבתאיוצא
תורת מנה
הטשולנט
שירים מין
מבעלזא נתן לו
ישב ליד
ואמר להאדמו"ר מבעלזא שמאחר שהוא חולה על האיצטומכא והוא סובל ממחלת האולקוס על כן בשבת קודש אכל כל המאכלים כאילו לא היה":

מכתבים למערכת ,פקס 153-722338802 :או בדוא"ל maayunosmaartzu@gmail.com
לתרומות והנצחות 077-5175507

