פרשת ויחי תשע"ד .גליון ל"ח

הנהגות האדם (י"א)
אמונת ה' במחשבה תמיד  /בזה תלוי קיום התורה ואיכות העבודה
מידי עסקינו בענין ב' עיקרי האמונה שהם מצוות התלויים
בלב וחיובם על האדם הוא באופן תמידי ,כאשר הזכירו
הפוסקים וכאשר הזהיר על זה רבינו בראש הנהגות האדם,
נוסיף שנית להביא מדברי רבינו בס' דרך פקודיך (מכ"ה חלק
הדיבור אות ג) איך שבאמונה זו יזהר האדם מאד שלא יחטא
כאשר יתבונן שהקב"ה רואה מעשיו בכל עת ,וזל"ק:
"הנה הגם שכל ישראל בחזקת כשרות ובחזקת מאמינים ,עם
כל זה 'אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות' ,שחושב
שגם בעברו איזה עבירה עם כל זה הוא שלם באמונה זו ,אבל לא
כן ,כי באם היתה אמונת אומן תקוע בלבו אמיתיות מציאות אלקי
עולם אשר הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי
מיניה ,והאדם הבריה קטנה מעוטה בדעת יתוש קטן עומד בתוך
כבודו יתברך והוא צופה ומביט עליו ,איך ימלאנו לבו להמרות עיני
כבודו ,והלא אפילו לפי מלך בשר ודם לא ימלאנו לבו להמרותו
בשום דבר בהיכלו שהוא רואה אותו ,ובודאי יתמלא רתת ורעדה
מפחדו ואימתו ,מכל שכן שהיה לו לירא וליפחד מפני פחד ה'
ומהדר גאונו הסובב אותו ומקיף עליו וצופה ומביט לכל מחשבות
האדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש ,אלא על כרחך תשפוט בצד
השכל ,דבעבור האדם על איזה עבירה ,אפילו בהרהור ,בודאי אינו
שלם באמונה זו באמת בהתגלות לבו ,וכבר ידעת אשר האמונה זו
היא יסוד הדת הישראלי ,וח"ו בהעדר אמונה זו אין לו חלק ונחלה
בישראל.
ממילא כשיתבונן האדם בזה ,יתמלא חיל ורעדה על חטאיו
אשר חלפו ועברו עליו במחשבה ודבור ומעשה ,ויבקש מהש"י
מחילה וסליחה וכפרה ,ויקבל על עצמו וכו' ,ויקבל על עצמו
לחשוב בכל פעם בגדולתו ורוממותו ית"ש בשכבו ובקומו בהליכתו
ובישיבתו ,והש"י לא יטשהו ולא יעזבהו לעד לעולם ,וישמור רגליו
מלכד".
והנה דברים אלו כבר נרמזו בדברי הרמ"א בתחילת השו"ע
שכתב בזה"ל:
"שויתי ה' לנגדי תמיד (תהילים טז ח) ,הוא כלל גדול בתורה
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים ,כי אין ישיבת האדם
ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו ,כישיבתו ותנועותיו ועסקיו
והוא לפני מלך גדול ,ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי
ביתו וקרוביו ,כדבורו במושב המלך ,כל שכן כשישים האדם אל לבו
שהמלך הגדול הקב"ה ,אשר מלא כל הארץ כבודו ,עומד עליו ורואה
במעשיו ,כמו שנאמר 'אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם
ה'' (ירמיה כג כד) ,מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת
ובושתו ממנו תמיד".
וראה בספה"ק הוספות מהרצ"א (אות לו) הביא רבינו
בשם הרה"ק הרבי רבי זושא מהאניפאלי זי"ע רמז על הזהירות
היתירה שצריך ליזהר בדברי הרמ"א ,וזל"ק:
"'שויתי י"י לנגדי תמיד' (תהילים טז ח) הוא כלל גדול בתורה,
ואיזה פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויין בה 'בכל דרכיך דעהו
והוא יישר ארחותיך' (משלי ג ו) ,ושמעתי דרך צחות בשם דודי
זקני סב"ק כ"ש מו"ה משולם זושא זצוק"ל שאמר בדרך רמז
בפסוק שאמר אליהו 'עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים'
(מלכים א' יח כא) ,היינו ברמז על ב' הסעיפים שבשולחן ערוך היינו

סעיף אחד שבסימן א' 'שויתי י''י לנגדי תמיד' וסימן רל"א 'בכל
דרכיך דעהו' ,ורצה לומר שאתם מדלגים אותן הסעיפים שהן הן
גופי התורה".
עתה אחרי שראינו דברים אלו איך שהאדם מחויב להיות
תקוע על לוח לבו האמונה בה' תמיד כיתד בל תמוט ,ובזה יזהר
וישמר לקיים מצוותיו ית"ש ,שומה עלינו להביא דברי רבינו
בספה"ק דרך פקודיך (מכ"ו חלק המחשבה אות ה) בענין איכות
העבודה בלא גאות ופניות ,שכאשר יתמיד האדם באמונה בלב
שלם לא יכשל באלו ,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".

לא יקנא בחבירו
ולא יבא להתגאות עליו
בפסוק 'בך יברך ישראל לאמר ישימך
אלקים כאפרים וכמנשה' (בראשית מח כ).
יש להתבונן דהנה הגם שבירכם וחילקם
לב' שבטים כראובן ושמעון ,למה יברכו
ישראל את בניהם רק בהם ולא יאמרו
ישימך אלקים כראובן ושמעון ושאר שבטי
ישורון ,ומהו היתרון בהם ,ועוד למה לא
אמר לעיל בברכתם אחר פסוק 'המלאך
הגואל וכו'' ,והמתין בברכה הלזו עד ששם
את אפרים לפני מנשה.
והנראה דהנה ידוע כל התורה כלולה
בעשרת הדברות ,ועשרת הדברות כלולים
בדיבור האחרון הוא 'לא תחמוד וכו'' וכל
אשר לרעך' (שמות כ יז) ,והוא להתרצות
בגזירותיו יתברך אשר מנע ממנו הטוב
ההוא הניתן לחבירו ,ולחשוב כי הוא יתברך
הוא לבדו היודע הטוב והנאות לכל אדם
ולא יקנא את חבירו ,וכבר ידעת שהקנאה
מוציאה את האדם מן העולם.
ובהקדם עוד זאת ידוע כי התאוה והכבוד
מוציאין גם כן את האדם וכו'( ,כמו שאמרו
רז"ל (אבות פרק ד משנה כא) 'הקנאה
והתאוה והכבוד מוציאין וכו'') ,והוא כאשר
ישפיע הש"י טובה אל האדם ,לא יבקש בזה
תאוה וכבוד ויבא להתגאות על חבירו בזאת
הטובה ,רק אדרבא יכנע לפני בוראו ויחשוב
כי הוא מצד החסד מבוראו עליו.
והנה יעקב אבינו כאשר שם את אפרים
לפני מנשה ,ראה באפרים שלא נתגאה
בטובה רק אדרבא וכו' וכנ"ל ,וראה במנשה
שלא נתקנא באפרים ,על כן בירכם 'בך
יברך ישראל ישימך אלקים כאפרים' מבלי
גאות' ,וכמנשה' מבלי קנאה על טובת
חבירו ,והבן כי קצרתי[ :אגרא דכלה ויחי]

זמן הד"נ
ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

4:02
4:01
4:15
3:36

מוצאי שב"ק ר"ת
ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

5:54
5:53
5:49
5:07

סגולות להנצל מעין הרע
מנח"ה כי הש"י עולמות
מי שמקטין עצמו אין
בתוך הבאים .מטמינין עצמן שלא יכירום לפי שצוה להם אביהם שלא
הם או"ר מימינא חסד,
הרע שולטת בו
יתראו כולם בפתח אחד ,אלא שיכנס כל אחד בפתחו ,כדי שלא תשלוט
מנח"ה ק"ג משמאלה דין,
'ושם אחיו יקטן' (בראשית
בהם עין הרע שכולם נאים וכולם גבורים[ :רש"י וישב]
ועל כן נמשך מזה 'ויאהב
י כה) ,אמר רבי אחא למה
וידגו .כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם[ :רש"י ויחי]
יצחק את עשו' כי כל
נקרא שמו 'יקטן' ,שהיה
זינא רחים לזיניה כמבואר
מקטין את עסקיו ,מה זכה,
בנות צעדה עלי שור .להסתכל בך בצאתך על מצרים .ועוד דרשוהו
בזהר (ח"א קלז ,):ועל כן
זכה להעמיד שלש עשרה
לענין שלא ישלוט בזרעו עין הרע .ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם כדגים
היה גר בארץ פלשתי"ם
משפחות גדולות ,ומה אם
שאין עין הרע שולטת בהם[ :רש"י ויחי]
שינקיתם מן שיעור
יקטן ,על ידי שהיה מקטין
קומת הדין והגבורות
את עסקיו כך ,גדול שהוא
עשרה פעמים אלקי"ם
'והסיר ה' ממך כל חולי' אמר רב זו עין ,רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי
מקטין את עסקיו על אחת
בגימטריא פלשתי"ם).
עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ[ :בבא
כמה וכמה.
מציעא קז]:
כללו של דבר התעסקות
ודכוותה 'וישלח ישראל
יצחק להגביר הגבורה
את ימינו וישת על ראש
יכולים לקרות ב' אחים זה אחר זה והבן אחר האב ,ואין מניחים אלא
הקדושה ,להיות העבודה
אפרים והוא הצעיר'
בשביל עין הרע; ואפי' אם א' הוא השביעי וא' הוא המפטיר ,לא יקראו
על ידי 'גבורי כח עושי
(בראשית מח יד) ,אמר רבי
השני בשמו משום עין הרע (מהרי"ל)[ :שולחן ערוך או"ח סימן קמא
דברו' ,ועל ידי זה
חונייא וכי מן התולדות
סעיף ו]
יתבטלו כוחות הדין אשר
אין אנו יודעים שהוא
נבראו רצועה להלקאה
הצעיר ,אלא מה הוא
לחייבייא ,והא משמרי
הצעיר ,שהיה מצעיר את
הגבורות ,ולפי זה נלמד מיצחק להיות עסק התורה בגבורה וכח,
עסקיו ,מה זכה ,זכה לבכורה ,ומה אם הצעיר ,על ידי שהיה מצעיר
והוא עסק התורה בעמידה.
את עסקיו זכה לבכורה ,הגדול שהוא מצעיר את עסקיו על אחת
ויש לפרש לפי זה גם כן 'והעמידו תלמידים הרב"ה' ,ולא אמרו
כמה וכמה ,אתמהא( :מדרש רבה פרשה ו פסקא ד)
תלמידי"ם רבי"ם ,רק דהנה לפי זה רצה לומר שתהיה העמידה רבה,
ומה אם הקטן על ידי שהיה מקטין את עסקיו וכו' .תוכחת מגולה
על דרך שאמרו חז"ל (בבא מציעא פד ):ברבי אלאזר ברשב"י ורבינו
להקטין את עסקיו ולהיות נבזה בעיניו נמאס ,והוא עצה טובה נכונה
הקדוש שהיו יושבין לפני רבותיהם על הקרקע ,אמרו מימיהם אנו
אפילו בענייני עולם הזה ,כי הנה המגדיל עצמו יש גבול לגדלותו,
שותים והושיבם על הספסלים ,באו אבותיהם ולא הניחום בכדי
וכיון שנשאר מוגבל נתקטן ,מה שאין כן המקטין את עצמו ונשאר
שלא תשלוט בהם העין ,כן יאמר בכאן 'והעמידו תלמידים הרבה',
אין ואפס ובאין לא שייך גבול ,על כרחך נתרבה ונתגדל .וגם עין
היינו בהיותם עדיין צעירים לימים ,הגם שיתחכמו ביותר ,עם כל
הרע לא ישלוט באין ואפס ,על כן יתגדל וירב למעלה ,והבן[ :אגרא
זה יעמדו על עמדם לבל תשלוט בהם העין.
דכלה ,מדרש רבה ,בראשית]
והנה בחינת ר"ע עי"ן גם כן בא משמרי הגבורות בסטרא דקליפה,
ע"י עסק התורה בגבורה וכח לא יוכל לשלוט עין הרע
והוא מבחינת לילה ,ולזה תמצא בגבורות דקדושה דיצחק 'ותכהין
והעמידו תלמידים הרבה (אבות פ"א מ"א) .והנה יש לפרש עוד
עיני"ו מראות' עיין בזוה"ק מענינים האלו ,וכשעוסקים בתורה
כמו שכתב במדרש שמואל בשם מהר"י נחמיאש (הביאו התוספות
בבחינת הגבורה אינו יכול הרע עין לשלוט .ולפי זה מה נכבד הדבר
יום טוב) 'והעמיד"ו תלמידים' כי עד רבן גמליאל היו התלמידים
שאמרו זה אנשי כנסת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה לומר
לומדים בעמידה ,והנה התספות יום טוב הקשה על זה שאיז זה
הגבו"ר ,הבן הדבר[ :דברים נחמדים אבות פ"א מ"א]
תכלית המכוון ,ומאי נפקא מינה אם יהיה הלימוד בישיבה או
כשהאב עם הבנים אין הרע שולטת בהם
בעמידה.
בספר הקנה ,בזמן שהאב והאם עם הבנים אין עין הרע שולטת
ולדעתי יש לומר דפירוש 'והעמידו תלמידים הרבה' היינו שילמדו
בהם .הנה הגם שהוא דיבר בגבהי מרומים ,נלמוד דעת גם בעולם
לתלמידים כאלו שהם בעלי כח וגבורה ,אשר יש להם כח לעמוד
הזה.1
בהיכל המלך ,ופירוש 'והעמיד"ו תלמידים' לשון מעמד ומצב
ונלמד לדעתי דעת זה מאבינו הראשון ישראל סבא( ,בראשית לג
והספקה ,לראות שיהיה להם מעמד והספקה בכדי שיהיה להם כח
א)' ,וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש
וגבורה לעמוד בעול התורה ,דהנה עסק התורה בגבורה וכח ,הוא
(מנין ר"ע עי"ן שרצה להכניס עי"ן ר"ע ח"ו בזרע יעקב) ויחץ
מבחינת גבורה ,מדת יצח"ק( ,תורה מפי הגבורה [פחד יצחק בחינת
את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות וכו' ,והוא עבר
תפילת מנחה שתיקן יצחק] במדת הגבורה 'ויצא יצחק לשוח בשדה'
[המשך בעמוד ]3
לפניהם' ,ואם כן היו כל הילדים עם
שתיקן תפילת מנח"ה שהוא בחינת גבורה משמאל ,על כן נקרא
 .1ע"ע אגרא דפרקא אות רג:
 .2תרגום דברי הזהר (ע"פ מתוק מדבש) :והיינו דקאמר רבי שמעון ,כל אדם שעינו
רעה ,סימן שעין המשחית שורה עליו והוא נקרא משחית העולם ,רצה לומר שעינו
הגשמית נעשית כלי לחיצונים ועל ידה פועלים להזיק בעין הרעה ,וצריך האדם
להשמר ממנו ולא יתקרב אליו כדי שלא יראנו ולא יוזק ממנו ,ואסור להתקרב
אליו בגלוי כי אסור לאדם להביא את עצמו לידי סכנה ,ולכן אם מאיש רע עין צריך
להשמר ,מלפני המלאך המות בשעת המגפה שהוא שורש עין הרעה על אחת כמה

וכמה שצריך להשמר ,ומפרש עוד מה כתיב בבלעם 'ונאם הגבר שתם העין' שפירושו
שעינו פתוחה לראות ולהסתכל ,והטעם לפי שהיתה לו עין רעה ,ובכל מקום שהיה
מסתכל המשיך עליו רוח המשחית ,ולכן רצה גם להסתכל על בני ישראל כדי שיכלה
וישחית בכל מקום שיסתכל ,מה כתיב 'וישא בלעם את עיניו' פירושו שזקף עין
אחת כדי לקבל כח מהחיצונים ,והשפיל עין אחת כדי להסתכל בישראל בעין הרעה
להשפיע בהם כח הרע מה שיקבל ,תא חזי מה כתיב 'וירא את ישראל שוכן לשבטיו'
דהיינו ראה שהשכינה חופפת עליהם ורובצת עליהם ומסתירה אותם:

ברכה של
מעלה אינה
פחותה
מאלף

רמז הכתוב
'ונאם הגבר
הקם על'

ברכת שמים
מעל

מאה ברכות' .ברכות שמים מעל' .אמרו רז"ל ברכה מהמאה ברכות .על כן 'הקטן יהיה לאלף' (ישעיה
של מעלה אינה פחותה מאלף (זהר ח"א קסא ,1).ס כב) ,כי 'מה י"י שואל מעמך' ,ו'מה' הוא הקטנה,
והבנתי מבעל הטורים (דברים לג א) 2דמזה למדו חז"ל דבר קטן כענין 'ואנחנו מה' (שמות טז ז)' ,יהיה לאלף'
(חולין פז ).עשרה זהובים בעד ברכה ,3כי מאה ברכות כשתוסיף בו אות א'' ,אל תקרי מה אלא מאה',

ונרמז בהוספת האל"ף אלף
בכל יום מגיע אלף ברכות מן
חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות ,ברכאן ,הבן[ :אגרא דכלה
השמים.
ויחי]
והנה אמרו (תנחומא קרח יב) לפחות[ :שולחן ערוך או"ח סימן מו סעיף ג]
אשר דוד המלך תיקן לומר שחט ולא כיסה וראהו אחר חייב לכסות ,מאה ברכות' .ואלף מפתחן
המאה ברכות בכל יום ,ולמדו שמצות כיסוי היא כשאר מצות עשה שכל אתמסרן בידיה ,ומאה
מפסוק (שמואל ב' כג א) 'ונאום ישראל חייבין בהם ,אלא שהשוחט קודם ברכאן נטיל בכל יומא' (זהר
ח"א לז .):ושכר כל ברכה
הגבר הקם ע"ל' בגימטריא לכל אדם ,הילכך אם קדמו אחר וכיסה,
עשרה זהובים ,על כן 'אלף
מאה ,ותדע עוד לדעתי
חייב ליתן לו י' זהובים ,שכר ברכה שביטל
מפתחין מתמסרין כו' ,על כן
דהנה 'הקם' גם כן מרמז לזה,
דהנה נכתב בתורה (דברים ממנו ,אלא שאין גובין אותו בזמן הזה[ :טור ברכה העליונה אינה פחותה
יו"ד סימן כח]
מאלף ,שכר מאה ברכות,
י יב) 'מה י"י אלקיך שואל
ונרמז בקרא (בראשית מט
מעמך' ,ודרשו בו (מנחות מג):
'אל תקרי מה אלא מאה' ,והוא הנרמז בתיבת הק"ם ,כה) 'ברכת שמים מע"ל' ,דוד תיקן מאה ברכות דכתיב
ביה 'נאום הגבר הקם ע"ל' בגימטריא מאה ,והבן:
שדרש מאתוון מ"ה ק'.
[הגהות מהרצ"א]
והנה נרמז הדבר 'ברכת שמים (הוא) מע"ל' ,היינו

 .1ז"ל הזה"ק "רבי אבא אמר ,אלף עאנין ואלף אמרין ואלף עזין הוה מייתי ליה יעקב יתיר
בכל ירחא וירחא ,הדא הוא דכתיב 'כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב ויברך יהו"ה אותך
לרגלי' ,וברכתא דלעילא לאו איהו פחות מאלף מכל זינא וזינא ,מעאנין אלף אשתכח ,מאמרין
אלף אשתכח ,מעזין אלף אשתכח ,על כל מה דשריא ברכתא דלעילא לא פחות מאלף ,עד
דבגיניה דיעקב אסתלק לבן לכמה עותרא".
[רבי אבא אמר ,אלף צאן ואלף כבשים ואלף עזים היה מביא לו יעקב יותר בכל חדש וחדש,
הדא הוא דכתיב 'כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב ויברך יהו"ה אותך לרגלי' ,פירוש
בזכותי ,והברכה של מעלה אינה פחותה מאלף מכל מין ומין ,מצאן נמצא אלף יותר וכן
מכבשים וכן מעזים ,כי על כל מה ששורה הברכה של מעלה אינו פחות מאלף ,עד שבזכותו
של יעקב נתעלה לבן להרבה עושר]
וכתב רבינו בהגהות מהרצ"א "וברכתא דלעילא לאו איהו פחות מאלף .כן הוא גם כן בגמרא,
על כן הברכה הראשונה שבירך יצחק ליעקב יש בה קי"א אותיות מנין אל"ף ,הוא ברכה שאין
לאלֶ ף בכל פעם ,וזהו שדרשו 'יתן ויחזור ויתן'".
לה גבול בחזירת ֶאלֶ ף ַ
וכן פירש רבינו יסוד זה בבני יששכר (שבתות מאמר ד סימן ג) ,וזל"ק "ויברך אלקים את יום
השביעי .ענין הברכה לפי פשוטו הוא שתהיה השפעה מבלי מדה ושיעור ,על כן 'אין הברכה
שורה בדבר המדוד והמנוי' (תענית ח ):כיון שכבר מוגבל במדה ומנין ושיעור ,וזהו גם כן מה
שאמרו רז"ל 'אין ברכה שלמעלה פחותה מאלף' ,כי מנין האלף חוזר לאלף ושוב מתחיל המנין
עד אלף וזהו עד לאין שיעור ,וזהו 'ויברך אלקים את יום השביעי' שיהיו הברכות והשפעות
היום ההוא מבלי שיעור ,והנה ההשפעה הבאה בכל מועדי י"י מקראי קודש הוא כפי הכנת
המקבל ,מה שאין כן בשבת הגם כי האדם אינו מוכן לקבל כל כך ,כיון שהשפעות היום ההוא
בבחינת ברכה לא יצטרך לכלי מוכשר ,כיון שבחינת ברכה הוא מבלי גבול הכלי ,וזהו שאמרו
רז"ל (שבת קיח' ).כל המשמר את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים' ,הבן מאד הדבר".
וכן כתב במאמרי כסלו טבת (מאמר ב סימן יח) וזל"ק "במקום אחר כתבתי טעם לזה משום

אלף ברכות
מן השמים
שכר מאה
ברכות

לאלֶ "ף ,ואם כן הוא דבר שאין לו גבול
דמספר ֶאלֶ ף הוא בלי גבול ,דמספר ֶאלֶ ף הנה הוא חוזר ַ
וסוף ,ותתבונן הדבר באלפ"א בית"א דאי"ק בכ"ר עד טצ"ץ הנה הוא ט' מאות ותשעים ותשעה
ושוב הא' משלים מספר אלף ,הבן" .וראה עוד אגרא דפרקא אות רט"ו הו"ד בגליון כ"א פרשת
עקב ב'שונה הלכות'.
ובזהרי חמה פירש "לפי שהספירות הם כלולות עשר מעשר עד אלף ,והכוונה שכל בחינות
הספירות הסכימו להשפיע ליעקב ברכות מכל מין ומין ,אם כן נמצא שבכל ירחא וירחא
שהוא חידוש הלבנה שהוא במלואה שרומזת שהיתה נשפעת מהמדות העליונות ,אז היו כל
הספירות משפיעים לו כנגד בחינת כללותם מכל מין ומין שהם אלף כנזכר":
 .2ז"ל הבעל הטורים "'משה איש האלקים' .ראשי תיבות 'מאה' ,וסופי תיבות 'השם' ,וסופי
תיבות 'משה' .וזהו 'ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים' (דברים א יא) שאמר תנו
לו מאה ברכות בכל יום ,ובכל ברכה וברכה יו"ד זהובים הרי אלף .לכך אמר 'יוסף ה' עליכם
ככם אלף פעמים' משלי' .ויברך אתכם' משלו":
 .3ז"ל הגמרא "תניא אידך 'ושפך וכסה' מי ששפך הוא יכסנו ,מעשה באחד ששחט וקדם
חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' זהובים ,איבעיא להו שכר מצוה או שכר ברכה,
למאי נפקא מינה לברכת המזון ,אי אמרת שכר מצוה ,אחת היא ,ואי אמרת שכר ברכה,
הויין ארבעים ,מאי ,תא שמע דאמר ליה ההוא צדוקי לרבי ,מי שיצר הרים לא ברא רוח ומי
שברא רוח לא יצר הרים ,דכתיב 'כי הנה יוצר הרים ובורא רוח' ,אמר ליה שוטה שפיל לסיפיה
דקרא 'ה' צבאות שמו' ,אמר ליה נקוט לי זימנא תלתא יומי ומהדרנא לך תיובתא ,יתיב רבי
תלת תעניתא ,כי הוה קא בעי מיברך ,אמרו ליה צדוקי קאי אבבא ,אמר 'ויתנו בברותי רוש
וגו'' ,אמר ליה רבי מבשר טובות אני לך ,לא מצא תשובה אויבך ונפל מן הגג ומת ,אמר לו
רצונך שתסעוד אצלי ,אמר לו הן ,לאחר שאכלו ושתו אמר ליה כוס של ברכה אתה שותה או
ארבעים זהובים אתה נוטל ,אמר לו כוס של ברכה אני שותה ,יצתה בת קול ואמרה כוס של
ברכה ישוה ארבעים זהובים":

 -המשך 'שונה הלכות' עמוד -- 2אביהם ואמם ולא היה שולט בהם עין רע ,וכן בבלעם (במדבר כד
ב) 'וישא בלעם את עיניו' שרצה להכניס בהם עי"ן ר"ע' ,וירא את

ישראל (סבא ,הוא אבינו) שוכן לשבטיו'' ,א"ת ישראל' ,א"ת לרבות
האמהות שהיו גם כן חופפות עליהם ,ולא היה יכול עין רע לשלוט
בהם( .ידעתי שבזה"ק (ח"ב ריא ):פירשו בענין אחר היינו 'ותהי עליו
(על ישראל) רוח אלקים שהשכינה היתה חופפת עליהם ,אף על פי
כן יש לפרש גם כן כנ"ל)[ :אגרא אות לב]
לומר הפסוק וישא בלעם את עיניו וגו'
בזהר נח דף ס"ח ע"ב" ,והיינו דקאמר רבי שמעון כל בר נש דעיניה
בישא ,עינא דמחבלא שריא עלויה ,ואיהו מחבלא דעלמא איקרי,
וליבעי ליה לאינש לאסתמרא מיניה ולא לאיתקרבא בהדיה דלא

יתזק ,ואסיר למיקרב בהדיה באתגליא כו' ,מה כתיב בבלעם (במדבר
כב ב) 'נאום הגבר שתום העין' דעינא בישא הוה ליה ,ובכל אתר

דהוה מסתכל ביה הוה אמשיך עליה רוח מחבלא ,ובגין כך הוה
בעי לאסתכלא בהו בישראל בגין דישצי בכל אתר דעיניה הוה
מסתכל ,מה כתיב (שם כד ב) 'וישא בלעם את עיניו' דזקיף עינא
חד ומאיך עינא חד ,בגין לאסתכלא בהו בישראל בעינא בישא ,תא
חזי מה כתיב 'וירא את ישראל שוכן לשבטיו' חמא דשכינתא חפיא
עלייהו" ,2עכ"ל.
והנה נכתב אצלינו בסגולה להנצל מעין הרע של איש אחד הבא
שא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָ יו ַו ַ ּי ְרא ֶאת
פתאום ,לומר הפסוק (במדבר כד ב) ַ'ו ִ ּי ּ ָ ׂ
רו ַח ֱאל ֹ ִקים'[ :אגרא דפרקא אות עב]
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁש ֵֹכן ִל ְׁש ָב ָטיו ַו ְּת ִהי ָע ָליו ּ

המשך יבוא בשבוע הבא אי"ה

הרה"ק ר' משה סופר בן רבי יצחק הלוי מפשעווארסק זי"ע
בעל "אור פני משה"
י"ב טבת שנת תקס"ו לפ"ק
רבינו היה משמשו לפרקים
דכירנא כד הוינא בימי חורפי הייתי משמש לפרקים לצדיק אחד שהיה מפורסם בדורינו מהר"מ סופר זצוק"ל
מפשעווארסק ,והצדיק ההוא היה מפורסם לבעל מדריגה ורוח הקדש ,והיה מנהגו שהיה מצניע שיורי מאכלים
אשר היו מתוקנים לשבת כגון הרקיקין והדובשנין ,ובבוא אליו איש נכבד בימי החול היה מכבדו בשירים הללו,
ואמר שזה מיקרי כעין שירי מנחות[ :בני יששכר תמוז אב מאמר א סימן י]
רבינו למד אצלו אומנות הסת"ם
דאכילנא על פתורא דדהבא מתורת כתב רבותינו הגדולים והקדושים אנשי אלקים אשר מפיהן אנו חיים ,כגון
זקני הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע ואיש אלקים קדוש בעל אור פני משה הסופר מפשעווארסק זי"ע ,אשר בעל
בני יששכר זי"ע היה מאנשי ביתו ,וראה ולמד תמונת אותיותיו ,כמ"ש בבני יששכר במאמרי בין המצרים ,רק
בתמונת שי"ן שינה זקיני הבני יששכר לעשותה על חד כרעא מחודד כמנהג סופרנו ...אך אני בעניותי בחיבורי
אות חיים (סק"ב) ישבתי לנכון תמונת אא"ק מהר"ם זי"ע סופר מפשעווארסק הנ"ל בתמונת השי"ן שהוא עגולה
ממש למטה[ :1מנחת אלעזר ח"ה סימן כו]
אלו הן הפרשיות שהיו לפני לראות בהן תמונת האותיות ,פרשיות של הגה"ק בעל אור פני משה ,ופרשיות
וספר תורה שכתב תלמידו באומנות זו הגה"ק מהרצ"א( ,ומה שכתבתי 'תלמידו' ,הוא על פי מה שקבלתי מנכדיו
הצדיקים)[ :קול סופרים מהדו"ת]

ע"י עסק התורה מבטלין הקליפות

ושמעתי מאת פה קדוש מהרב מהר"מ סופר
זצוק"ל רמז המשנה (שבת קכח' ):כופין את הסל
לפני האפרוחים' ,ס"ל ראשי תיבות דכר ונוקבא
שבקליפה' ,כופין' אותן לפני 'האפרוחים' ,היינו
העוסקים בתורה כמ"ש בתקוני זהר (א.):
ואני הוספתי נופך משלי ,דהנה מבואר בתיקו"ז
'אפרוחים' נקראו העוסקים בתורה על דרך הפשט,
מה שאין כן העוסקים על פי דרך הקודש נקראו
'בנים' ,והנה אמרה המשנה 'כופין את הס"ל' היינו
דכר ונוקבא שבקליפה ,אפילו 'לפני האפרוחים'
העוסקים בתורה על פי פשוטו[ :בני יששכר שבתות
מאמר ב סימן ג]

חכמת הדקדוק בזמן הזה

וזה אשר שמעתי מכבוד הרב הקדוש מה"ר משה
סופר זצוק"ל מפשעוורסק שאמר על זה ראיה מן
התורה ,שנאמר (דברים טז כב) 'ולא תקים לך
מצבה אשר שנא ד' אלקיך' ,ודקדקו המפרשים למה
לי 'אשר שנא וגו'' ,ופירשו רז"ל אף על פי שהיתה
אהובה בימי האבות ,כיון שעשו המתפקרים זה
מדרכי עבודה זרה ,כבר היא שנאוי בעיני המקום,
אמר זה הקדוש הנ"ל גם על חכמת הדקדוק ,הגם
שהיא היתה אהובה בדורות הראשונים ופינה
לתורה ,עם כל זה כעת בדורות הללו כיון שכמה
וכמה מן הרשעים המורדי אור נתפקרו על ידי זה
מקבלת התורה שבעל פה ,יותר טוב למנוע מזה ,עד שיתמלא דעתו באמיתות התורה ודרכיה ויסודותיה ,ואתה דע לך[ :2מעין גנים פרק יב אות ו]

הנפטר מחבירו

אמרו רז"ל (ברכות דף לא' ).אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה' ,ואמרו בירושלמי מהו דבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים ,והוא תמוה ,אמר על זה הרב הקדוש
המפורסם מה"ר משה מפשעוורסק זצוק"ל ,שהכוונה לומר דבר הלכה המרומז בה שם המסוגל לשמירה בדרך ,שהוא שם יוה"ך ,הנרמז בסופי תיבות 'כ"י מלאכי"ו יצו"ה ל"ך
לשמרך בכל דרכיך' (תהלים צא יא) כנודע ,וזה שהקשו בירושלמי מהו דבר הלכה ,איזה דבר הלכה יש שמרומז בה זה השם והשיבו י'חיד ו'רבים ה'לכה כ'רבים ראשי תיבות
זה השם.
ונראה לי דזה השם הוא 3י"ה הוי"ה' ,כי בי"ה הוי"ה צור עולמים' (ישעיה כו ד) ,על כן הוא מסוגל לשמירה והמ"י ,וגם כן הוא בגימטריא א"ם ההולכים 4לפני בנ"י לשומרם
ולהצילם[ :אגרא דפרקא אות כא]

מלכות הרשעה

ולא אכחיד תחת לשוני לזכרון לפני ד' את אשר שמעתי מכבוד הרב הקדוש מה"ר משה זצוק"ל סופר סתם מפשעווארסק ,שאמר שנשמע מן התורה שכיבודו היה רק לפנים,
דהנה אמר 'יקרבו ימי אבל אבי' (בראשית כז מא) עכ"ד.
ואני אבא ומלאתי את דבריו ,דהנה אמר הרשע 'יקרבו ימי וכו'' ,ולא אמר 'כאשר יבואו ימי וכו'' ,דאז היה נשמע שאינו מצפה שיהיו הימים במהרה ,רק כאשר יהיו אז 'ואהרגה
וכו'' ,אבל הנה אמר במו פיו 'יקרבו ימי וכו'' ,היינו שהיה מבקש ומצפה מי יתן שיקרבו ויגיעו במהרה כדי שיקיים פעולת רשעו ,והנה היה מבקש קיצור ימי אביו הקדוש ,ומהיכן
יהיה עוד אריכות לממלכת הרשעה.
ועוד אמר הרשע 'יקרבו ימי אבל וכו'' ,הנה לא אמר 'יקרבו ימי מיתה' (לו ולזרעו הרשעים) ,ולמה הזכיר 'ימי אבל' ,היינו שאמר במו פיו שגם כן לא יקיים מצות אבילות להמתין
ברשעו עד כלות ימי האבילות ,רק תיכף בימי אבל זמם לעשות פעולת רשעו ,לא יאבה ד' סלוח לו וכבר קיבל שכר מצותו שעשה שלא לשם שמים[ :דרך פקודיך מצוה לג חלק
המחשבה אות ח]

ראה עוד בגליון כ"ט פרשת לך לך ב'אגרא דבי הילולא'

 .1ראה עוד דברי תורה (ח"ד אות ד) "בענין תמונת השי"ן בכתי"ק איש אלקים מה"ר
משה סופר זי"ע מפשעווארסק בעל אור פני משה ,שהכרעא למטה עגולה ולא
בחידודא  ...אמנם כדי לתרץ תמונת השי"ן דילן מהני ספרי דווקנא כדברי הפמ"ג
מחודד למטה דייקא ,וכן נהג זקיני אא"ק הגאון בעל בני יששכר זי"ע בכתי"ק בספר
תורה ותפילין שלו  ,ואם כי היה רגיל לפרקים בביתו של הסופר הקדוש איש אלקים
מו"ה משה סופר זי"ע בפשעווארסק כמו שהביא בעצמו בבני יששכר ,עיי"ש" .וע"ע
בס' מאורות מהרצ"א שיצא לאור על ידינו בסימן ל"ו בענין זה:

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' מרדכי
בן רבי אריה יואל ז"ל
נלב"ע עשרה בטבת תשמ"ט
וזו' פעסיל רייזל
בת רבי אברהם ע"ה
נלב"ע ט' טבת תשמ"ז
ת.נ.צ.ב.ה
נתרם ע"י נכדם הרה"ח ר' חנה
זלמן מענדיל סאלינסקי שליט"א

לעילוי נשמת
הרבנית הצדקנית חיה מיריל
בת הרה"ק ר' יצחק אייזיק
מזוטשקא ע"ה
א"ח של כ"ק מרן
האדמו"ר מנדבורנא-חדרה זצוק"ל
ט"ז טבת תשנ"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח על ידי צאצאיה הע"י

 .2ראה עוד הוספות מהרצ"א (אות קנח) "ושמעתי ממגידי אמת שסיפרו לי משם
הרה"ק מו"ה משה סופר זצוק"ל שאמר ,שאף על פי שהיתה אהובה בימי האבות ,כיון
שכעת נתהוה חוק למינים ,שנואה דרכיהם לפני יראי השם ,כמד"א בתורה 'ולא תקים
לך מצבה אשר שנא י"י אלקיך' ,הגם שהיתה אהובה בימי האבות כיון שעשאום חוק
לעבודה זרה שנואה היא לפני המקום ,וכל ערום יעשה בדעת":
 .3בגימטריא:
 .4ראה מש"כ בהגהות אגרא דצבי (אות ה) ,ובכת"י תלמיד רבינו הגירסא 'ההולכת':

קודם הסתלקותו של רבינו הגאון הקדוש מרן בעל בני
יששכר זי"ע ,היה בשבת קודש בעיר מונקאטש ,ודיבר הרבה
מעניני עולם הבא ומן מאמר חכמינו זכרונם ברכה 'שפתותיו
דובבות בקבר' ,והראה על שפתותיו הקדושים ,ואמר:

"נוא וועלין דיא ליפפען זיין דבבות בקבר".

ואחר כך נסע לביתו לדינאב ונחלה בעוונותינו הרבים
ונסתלק לעולמו .זכותו יגן עלינו[ :עשר צחצות ערך רבינו]
• • •
הזדמנות מיוחדת לקחת חלק בהוצאות הגליון לרגל יומא
דהילולא קדישא המעונין לקחת חלק יפנה
למערכת בטלפון | 0775175507 :בענגלאנד07970419797 :

מכניסי רחמים הכניסו רחמינו
לפני בעל הרחמים
בהתקרב יומא דהילולא קדישא של מרן רבינו הגה"ק
בעל בני יששכר זי"ע ,אנשי בשורה אנחנו לרבים
המבקשים להזכיר שמם על הציון הקדוש להוושע
בדבר ישועה ורחמים ,כי ניתן אי"ה לצרף שמות על
ידינו ,ושליח מיוחד יזכיר את שמכם על הציון.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

מכתבים למערכת ,פקס 0722-338802 :או בדוא"ל  ,maayunosmaartzu@gmail.comלתרומות והנצחות 077-5175507

