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בפרשת השבוע אנו קוראים  פרשת הקרבת קרבן הפסח, וכידוע 
להתחזק  גרמא  הזמן  לכן  הזמן,  מעורר  שהקריאה  זי"ע  מצדיקים 
נקח  וממנו  זמן,  ובכל  עת  בכל  ששייך  פסח  קרבן  מצות  בהוראות 
לעבוד את ה' להתחזק באמונתו יתברך בכל תנועותינו ופעולותינו 
ולא  ית'  בהשגחתו  הוא  שהכל  להאמין  ומתן  משא  בעניני  ובפרט 
העבודה  איכות  הק'  בדבריו  נתבאר  כאשר  השתדלות  ברבוי  יועיל 

בזה, וזל"ק של רבינו בס' דרך פקודיך )מצוה ז חלק המחשבה אות ג(:

"טעמי המצות הללו, הן כל יקר ראתה עיני ותקח אזני שמץ נועם 
מגדים, מפניני אמרי רז"ל כמציץ מן החרכים, ואתה הקורא נעים, עשה 
משוקעים  היו  במצרים  אבותינו  בהיות  ואומר,  ואען  כאפרכסת  אזניך 
בדעתם  האומות  באפיקורסות  כוזביות  דעות  מצרים  בטומאת 
המשובשות אשר סוברים שהעולם מתנהג על פי טבע המוטבע במזלות 
מבלי שינוי ותמורה, ונותנים כתף סוררת, וממאנים לשמוע מוסר חכמי 
האמת המכריזים ומודיעים לבאי עולם אשר ישנו גבוה מעל גבוה שומר 
המנהיג בהשגחתו משטרי השמים וככבים וכסיליהם כרצונו, ואין שום 
כרצונו  המערכה  משדד  והוא  ית"ש  ויכולתו  השגחתו  מבלעדי  הנהגה 
התלבשות  הוא  הטבע  בהנהגת  וגם  ית"ש,  וביכולתו  הטבעיים  בשנות 
השגחה עליונה מבלי הפסק רגע והוא כפי מעשה בני אדם הן לטובה 
בנפשותם,  האלה  החטאים  האפיקורסים  הכופרים  והנה  וכו'.  וכן 
בדעתם המשובשות, נתנו הכבוד והמורא והעבודה למזלות ועשו להם 
ה'  ברמב"ם  )עיין  המזלות  השפעת  עליהם  להוריד  וצורות  טלמסאות 
ע"ז(, והנה כח ומזל של מצרים וממשלתם היה תחת מזל הראשון בכור 
המזלות מזל טלה, על כן היה עובדין לצאן לכבוד המזל, והנה בשביל זה 
היה ממשלתם על כל האומות הנתונים תחת מזלות אחרים להיות מזלם 
בכור ושר לכולם, ולא ידעו את השם המשדד המזלות ומכריחם כרצונו 

בהשגחתו ויכולתו.

בעת  לחלקו  בחרם  וי"י  העולם  נברא  בשבילם  אשר  ישראל  והנה 
עדיין  טבעם  נודע  לא  כאשר  הפלגה  בדור  עמים  גבולות  הציב  אשר 
בטומאת  משוקעים  היו  הנה  לפרי,  קודמת  הקליפה  תמיד  כי  בעולם, 
דודים  עת  הגיע  כאשר  והנה  הללו,  כוזבות  בדעות  ונשתקעו  מצרים 
עולם ממשלתו  באי  לכל  יתוודע  ידם  על  ישראל אשר  להודיע מטבע 
הנה שידד הש"י מערכות  מלוכה,  יאתה  לבדו  לו  ית"ש אשר  וגבורתו 
השמים ושינה הטבעים בשבילם כנודע ומפורסם בתורה, ובעת יציאתם 
מכור הברזל הזה צוה הש"י ליקח אלהי מצרים היינו כח מזלם הוא טלה, 
ולשחטו לשם אלקינו ית"ש, להודיע אשר גם ראשית המזלות ובכורם 
הוא כפוף ומוכנע ומוכרח בתנועתו לאלקי עולם ד', וישראל הם תחת 
ממשלתו יתברך מבלי מיצוע המזלות, על כן אפילו ראש המזלות יכנע 
שליטת  בעת  ניסן  בחדש  דוקא  הזה  הענין  והיה  ית"ש,  ביכולתו  להם 
היותר  ברוממות  המזל  שליטת  שאז  לחודש  בי"ד  ודוקא  טלה  המזל 
נפלא בהיות הלבנה במילואה )הגם שבט"ו לחודש שלימות יותר בלבנה 
עם כל זה יום י"ד יש בו עילוי יותר שלימה שהוא במעלה היותר אחרונה 
יום ט"ו חציו מתעלה וחציו מתחסר, על כן  מבלי חסרון מה שאין כן 
הוא  ביום  כן  חציו המתעלה מה שאין  בלילה  הוא  האכילה  גם  לדעתי 
ירום  לא  המזלות  בכור  אשר  נתוודע  כאשר  וממילא  והבן(,  מתחסר 
ראש מבלעדי השגחתו, מכל שכן המזלות האחרים, הך הכפתור וירעשו 

הסיפים.

ולזכר זאת צונו הבורא ית"ש שנעשה המצוה הזאת בכל שנה ושנה 
בהיות בכור המזלות בתוקפו וגבורתו, היינו י"ד לניסן, ליקח בו טלה מן 
הצאן אשר בו ירומז בכור המזלות, ולשוחטו ולהוציא דמו הוא כח הנפש 
והתנועה ולזרקו על המזבח אשר לפני ד' לשם ד' לידע ולהודיע שאין 
שום כח ותנועה לשום מזל מבלעדי כחו ושפעו יתברך אשר הוא חיי 

כל נמצא ומניע הגלגלים כרצונו וכל הכוחות בטלים לחיי החיים ב"ה, 
והנה צוה השי"ת שתעשה המצוה הזאת דוקא בארץ הקדושה שאין על 
במקום  ודוקא  לבדו,  השי"ת  חלק  רק  הזאת שום אמצעות שר  הארץ 
אשר בחר נוכח שער השמים )ומצרים ומדבר היה הוראת שעה, במצרים 
היה עם גילוי שכינתו יתברך ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא 
ומשכן  הארון  ידי  על  עליהם  השכינה  השראת  היתה  ובמדבר  מלאך, 
ודגלים אין מקום להאריך( להורות בירור ידיעה הנ"ל אשר אפילו בכור 
המזלות כחו ותנועתו הכל הוא ביכולתו והשגחתו ית"ש, וכל המזלות 

והככבים בטלים בכחם ותנועתם לקדושתו ית"ש הבן הדברים.

שום  לו  יועיל  שלא  הישראלי  האיש  יתבונן  זאת  בידיעה  ממילא 
בחוקי  השי"ת  רצון  הפקת  רק  רצונו,  למלאות  העולמיי  השתדלות 
עניני  בכל  וגופו  בנפשו  טובותיו  יתמלאו  בזה  רצונו  הם  אשר  התורה 
בעבודת  ולא  ית"ש  בעבודתו  רק  זמנו  ויוציא  הבא,  ועולם  הזה  עולם 
העולם ועניניו, כי אין בזה תועלת, ולא יגרע ולא יוסיף בהונו ורכושו וכל 
וברפואה,  ובמלאכה  וכיוצא  ברוב השתדלותו בטבעיות במסחר  עניניו 
ומחוייב האדם להשליך כל יהבו וכל עניניו על המשגיח וכל יכול, ולא 
יניע עפעף רק בהפקת רצונו ית"ש על פי התורה, בין והתבונן והארך 

בזה כפי יכולתך ויפק לך רצון מד' הבוחן כליות ולב".

ודבר בעתו מה טוב, בחדש הזה חדש שבט שמזלו הוא מזל דלי 
מזלן של ישראל, דלי המשמש אל המים זו תורה, להורות שעל ידי 
שיחפוצו,  מה  לכל  המזל  את  ויטו  לטוב  הכל  יתהפך  התורה  עסק 

כמ"ש רבינו בבני יששכר )חדש שבט מאמר א סימן ב(:

"בספר יצירה 'המליך אות צ' בלעיטה וקשר לו כתר וכו', וצר בו דלי 
ונקבה', ע"כ, אמרו התוכניים  זכר  וקורקבן בנפש  בעולם ושבט בשנה 
מזל  'אין  לן  דקיימא  )הגם  ישראל,  מזל  הוא  דלי  מזל  כי  הראשונים 
הופכין  בתורה  מעשיהן  ידי  על  שישראל  היינו  קנו.(,  )שבת  לישראל' 
שפיטת המזל לכל אשר יחפצו, אבל על כל פנים בתולדה יש להן מזל, 
עיין בגמרא שבת(, והנה יש לומר דלבעבור זה דלי הוא מזלו של ישראל, 
כי דלי עשוי לשאוב בו מים וזה פעולתו, והנה הוא משמש אל המים, 
ו'אין מים אלא תורה' )בבא קמא יז.( כמה דאת אמר )ישעיה נה א( 'הוי כל 
צמא לכו למים', להורות על האמור דמזלו של ישראל הוא עבד משמש 
אל התורה, והגם ששפיטת המזל מחייב באיזה אופן וכו', הנה על ידי 
עסק התורה ומצות יתהפך הכל לטוב, ולכל אשר יחפוצו יטו את המזל, 
כיון שמזלן הוא עבד משמש אל התורה, ותבין לפי זה מה שדרשו רז"ל 
)יומא כח:( אצל העבד הנאמן של אברהם אבינו )שהוא היה הראשון ראש 

יחוסינו, שהגביהו הקב"ה למעלה מן המזלות, הנה עבדו זקן ביתו דרשו 
עליו בפסוק 'ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר'(, 'דולה ומשקה מתורת 
כן מזל  הנ"ל, שעל  ונרמז הדבר אצל העבד להורות על  רבו לאחרים', 
דלי הוא מזלן של ישראל, כי הדלי הוא עבד משמש אל המים זו תורה, 
והעבד אין לו רצון בעצמו כי אם רצון האדון כמו שכתב החסיד בחובת 

הלבבות )שער עבודת האלקים פ"ה(, הבן הדבר".

החל משה  הזה  ד( שזהו טעם שבחדש  )סימן  כך  אחר  כתב  וכן 
רבינו לבאר את התורה, וזל"ק: 

"ובאלה הדברים תמצא טוב טעם, אשר משה רבינו בתחלת החדש 
הזה )מזלו דלי מזלן של ישראל( התחיל לבאר את התורה בספר משנה 
תורה, כדכתיב )דברים א ג( 'בעשתי עשר חדש באחד לחדש וכו' הואיל 
היינו  לישראל',  מזל  'אין  לדורות  לאמר'  הזאת  התורה  את  באר  משה 
שמזלן כפוף ומשועבד אל התורה, על כן דייקא בחדש הזה אשר בו מזלן 

של ישראל, הואיל משה באר את התורה, הבן".

הוראת מצות קרבן פסח: שכל המזלות בטלים לקדושתו ית"ש / ולא יועיל לאדם שום השתדלות העולמיי למלאות רצונו 
רק הפקת רצונו ית' בחוקי התורה

יראת הרוממות מחוייב לכל בעל 
שכל - המצרים נענשו במכת חשך 
כיון שלא נתייראו רק מיראת העונש

מדרש )שמות רבה יד א(: 'ויאמר י"י אל משה נטה ידך 
על השמים' )שמות י כא(. הה"ד )תהלים קה כח( 'שלח 
חושך ויחשיך ולא מרו את דברו', רבותינו אמרו על 

שלא קיבלו במרות דברו של הקב"ה עליהם, עכ"ל. 

יש להתבונן מאי בא לתרץ שהביא הפתיחה הזאת, 
'אל  השמים',  ע"ל  ידך  'נטה  לו  דהוקשה  נראה 
'שלח  הפסוק  הביא  כן  על  ליה',  מיבעיא  השמים 
'ולא מרו את דברו', וכי  חשך' לפתיחה, דהנה קשה 
אשר  את  ונברא  נוצר  איזה  שימרה  דעתך  סלקא 
גוזר הש"י, על כן דרשו 'ולא מרו וכו'' על המצריים, 
והוא לטעם דבשביל כך הביא עליהם חשך, על שלא 

קיבלו דבריו במרות. 

מצרים,  בשביל  באו  דכל המכות  להתבונן  יש  והנה 
ומאי אולמיה דחשך, אך הוא דהנה יש להתבונן הרי 
כל המכות באו על המצרים, בשלמא עד מכת ארבה 
מכת  אחר  כמ"ש  לבם,  את  הכבידו  הם  דגם  ניחא, 
ברד )שמות ט לד( 'ויכבד לבו הוא ועבדיו', אבל קודם 
מתי  'עד  אליו  אמרו  פרעה  עבדי  הרי  ארבה  למכת 
וכו', שלח את האנשים ויעבדו וכו', הטרם תדע וכו'' 
ומהו אית  והנה פרעה לא שמע בקולם,  ז(,  י  )שמות 

להו למיעבד, ולמה ילקו הם, בשלמא במכת ארבה 
וכל  הארץ  יבול  את  להשחית  מכה  הוא  דזה  ניחא, 
אדמת הארץ לפרעה מימות יוסף, מה שאין כן מכת 

חשך מכה בגופם מה חטאו. 

לא  כי  למצרים,  גם  ויחשיך'  חשך  'שלח  אמר  לזה 
קיבלו במרות דברו של הקב"ה, דהגם שאמרו לפרעה 
'שלח את האנשים', לא היה מיראת רוממת גדולתו 
ושכל  חכמה  בעל  לכל  מחוייב  דבר  )שזה  ית"ש, 
אצבעותיך  מעשה  שמיך  אראה  'כי  הרוממת,  יראת 
וכו'' )תהלים ח ד(, מה אנוש כו' )תהלים ח ה(, מה שאין 
רק  הרוממות,  מיראת  מתפעל  אינו  וסכל  פתי  כן 
בפתיות  ואמרו  בו(,  הרגיש  שכבר  העונש  מיראת 
לבם 'הטרם תדע כי אבדה וכו'', ונתייראו מעונש ולא 
נתפעלו מרוממות גדולתו ית"ש, על כן נתחייבו גם 

הם בעונש. 

לומר  רצה  השמים',  ע"ל  ידך  את  'נטה  שאמר  וזהו 
הרוממות  מיראת  נתפעלו  שלא  'השמים',  בסיבת 
וכו''.  'כי אראה שמיך  ]המכונה על שם שמים, כדכתיב[ 

ומה נכבד הדבר להתבונן דוקא במכה הלזו שיצאה 
בחכמה  להתבונן  להם  והיה  דמלכות,  מחכמה 
'חכמת  אור,  נקרא  והחכמה  מרוממותו,  להתיירא 
'והכסיל בחושך הולך'  אדם תאיר פניו' )קהלת ח א(, 
]אגרא  ויחשיך', הבן:  'שלח חשך  כן  יד(, על  ב  )קהלת 

דכלה בא[



שונה ה>לכות
בירורי הúכות ומנהגים

1. וזה לשונו: "הצד השוה לחדשי השנה כלם הוא מה שכתוב בתשובות 
עורכת  רחמים  מדת  הלבנה  ראיית  קודם  ימים  שבעת  כי  הגאונים, 
והשעיר  ללבנה[,  גרם  ]אשר  המעוט  על  וחייליו  סמא"ל  עם  מלחמה 
מעורר תגר עם איש חלק על קנאה יפה כלבנה, ומיכאל וגבריאל נלחמים 
נגד המקטרגים, ובסוף יום השביעי גבריאל מחליש כחם, ומיכאל כהן 
גדול מביא לשמעשאל השר הגדול המלמד זכות על עשו שהוא כדמות 
שעיר, ומקריבו כדמות קרבן במזבח העומד לפני התשובה בכל ראש 
וכח השעיר כלה  והכבוד מתרבה ומתמלא,  ואז מתפייס הרצון  חדש, 
באש הגבורה, אלא שחוזר ונעור בימי הירידה עד הזמן המיועד דכתיב 
'והיה אור הלבנה כאור החמה', ולמדנו מזה להקבלת פני שכינה  ביה 
ליל שביעי  עד  לברך עליה  מן המובחר שלא  בברכת הלבנה שמצוה 

לדבוק, וקודם ששה עשר לעכובא":
2. עי' בעשרה מאמרות הנ"ל בתחלת המאמר ובפירוש יד יהודה )אות ב' 
ט' י"ג(, שכתב כעין זה לגבי החדשים שיש בהם בהם מועדים, שישראל 
ידומה לכלה, וראש חדש להתביעה והפיוס, ומועדים לנישואין, ועל כן 
יש להמתין עד ליל שביעי מפני סיון שבו המועד ביום ו' ]אמנם לגבי 
הנ"ל  הטעם  והביא  זה  בטעם  מיאן  מועד  בהם  שאין  החדשים  שאר 

בהערה 1[, עיי"ש:
3. וזה לשונו: "בח"י דף ל"ב, קבלנו מרבינו האר"י ז"ל שלא לקדש הלבנה 
עד ז' למולד לעומת כחב"ד חג"ת דזעיר אשר מהם ולמטה מתחיל בנין 

המלכיות סוד הלבנה, כמ"ש בזוהר וארא ז"ל 'תא חזי מלכותא קדישא 
ז'  אחר  עד  הלבנה  את  לקדש  שלא  דבר  של  טעמו  ישכילו  מזה  וכו'', 
ימים, ואף אם חל מוצאי שבת אחר ד' וה' מהמולד לא יקדשוה כל שלא 
עברו עליה ז' ימים, וכן ראיתי הבאים בסוד ה' לא חששו לא לטעם שלא 
לטעם  ולא  אז,  מתקבצים  הצבור  שרוב  לטעם  ולא  המצוה,  להחמיץ 

שהם מבושמים, ומינה לא תזוע".
ובס' זהר חי )ח"ג לח:( חלק על דבריו שמקורם מס' חמדת ימים, וז"ל: 
"והנה אדונינו המקדש מלך מביא מאיש פלוני, הנה זה העיד שקר וכזב 
מה שאמר קבלנו מרבינו האר"י שלא לקדש הלבנה על עבור שבעה 
ימים למולד, כל זה שקר ענה ושקר העיד, כי אין מזה זכר בדברי מרן, 
אדרבה מבואר בהדיא בפרי עץ חיים ברכת הלבנה אנו אומרים בראש 
חדש לפי שאז היא מתחדשת, ומבאר שם ענין עטרת תפארת, ומסיים 
לכך אנו אומרים ברכה זאת בראש חדש מפני שהיא מתחדשת בראש 
והכוונה  הזה,  השקרן  של  דבריו  היפך  מרן  בדברי  מבואר  הרי  חדש, 
שאמר אין לי כדאי להשיב אל דברים דברי הבל, ואדרבה מבואר בדברי 
מרן שמפני זה יקדש הלבנה בראש חדש, וכל מה שכתב הם דברי הבל 
מטעה לב הבריות כידוע, זיל אחי קרוי מה שכתב עליו הגאון הצדיק 
שגם  פי  על  אף  צבאות,  ה'  קנאת  עליו  קנא  אשר  עמדין  יעקב  רבינו 
דברים אלו מובאים בשולחן ערוך בדברי מרן הרב בית יוסף לא פסק 

יוסף, וכבר הזהיר  כמותו של הרב רבינו 

מצות קידוש לבנה
לכלל  הוספה  סופרים  מדברי 
הזאת  חדשים[  ]לקדש  המצוה 
לברך ברכת הלבנה וכו': ]דרך 
פקודיך, מצוה ד, חלק המעשה, 

אות יג[

לאחר ז' ימים מהמולד - 
מעת לעת

מצוה מן המובחר לברך אחר 
לעת  מעת  שלימים  ימים  ז' 
הלכה  הג"ה,  המולד.  מעת 
יברכו  שלא  בישראל  רווחת 
על הלבנה עד שיעברו עליה 
משעת  לעת  מעת  ימים  ז' 
סוד  שזה  לי  ונראה  המולד, 
לינשא  'תבעוה  לז:(  )יבמות 
]שם  נקיים'2:  ז'  לישב  צריכה 

אות טו[ 

מדברי המקדש מלך נראה 
שאין צריך מעת לעת

מקדש מלך פרשת וארא )דף 
לא(, שלא לקדש הלבנה עד ז' 
חג"ת  כחב"ד  לעומת  למולד, 
חסד  דעת,  בינה  חכמה  ]כתר 

גבורה תפארת[ דזעיר, אשר מהם ולמטה מתחיל בנין המלכות 
מלכותא  חזי  'תא  )לא.(  וארא  בזהר  כמ"ש  הלבנה,  סוד 
וכו''  באבהן  דאתחבר  עד  שלימתא  מלכו  קבל  לא  קדישא 
עיין שם3. והנה לפי זה נראה אפילו השבעה ימים אינם מעת 

לעת שלימים4, דהרי התחלת 
אבל  התפארת5,  בחצי  בניינה 
בטעמים  למועד  חזון  עוד 
כמוסים יתפרש אי"ה במקום 

אחר: ]אגרא דפרקא אות ער[

הרה"ק ממונקאטש זי"ע 
- כן נהגו אבותי הקדושים 

להמתין עד ז' ימים

לדקדק  מנהגינו  כן  ועל   ...
על ז' שלמים כנ"ל... ועל כל 
להמתין  נהגו  שכן  כיון  פנים 
הגבורים,  המה  ימים  ז'  עד 
אבותי  ואבירים,  גדולים 
זי"ע,  הקדושים  ורבותינו 
מדבריהם  לזוז  אין  בודאי 
חיים  אורח  ]נימוקי  ומנהגיהם: 
סימן תכו סק"ד, הו"ד בהערה 3[

זמן המולד תלוי לפי 
קביעות שלנו

מרבותי  דמסתפינא  ולולא 
ברכת  זמן  דגם  אומר  הייתי 
תלוי  בחידושה  הלבנה 
שלנו  חדש  ראש  בקביעות 
וראה  יג;  סימן  א,  ראש חדש, מאמר  יששכר, מאמרי  ]בני  וכו': 
חסד  נוצר  מספר  בזה  שהערנו  מה  אשתקד  בא  פרשת  צ'  גליון 
ואהלות,  מור  וס'  יששכר  שער  ומס'  זי"ע,  מקאמרנא  להרה"ק 

עיי"ש[

מאימתי מברכין על הלבנה

ימים  שבעת  שיעברו  עד  עליה  מברכין  אין 
עליה: ]שולחן ערוך או"ח סימן תכו סעיף ד[

'ואם  וסמ"ג  הרמב"ם  לשון  וזה  ימים.  שבעת 
לא בירך ליל א' מברך עד יום י"ו', וכתב רש"ל 
ג'  להמתין  צריך  דאין  משמע  'מכאן  בביאורו 
ובספר  עכ"ל.  ספרים',  בלקוטי  כמ"ש  ימים 
לקדשה  המובחר  מן  'מצוה  כן  גם  כתב  הקנה 

ביום ראשון'. 
אבל במגיד מישרים כתוב גם כן להמתין ז' ימים, 
וכן כתב בעשרה מאמרות מאמר אם כל חי חלק 

א' סימן י"ט1. 
ובלבוש כתב 'אם חל מוצאי שבת קודם ז' ימים, 
מפני  ג',  אחר  ומקדשין  יונה  רבינו  על  סומכין 
שהוא מוצאי שבת, וגם מפני שהציבור מקובצין 
שלא  הב"ח  כתב  וכן  מלך'.  הדרת  עם  וברוב 
ג'  להחמיץ המצוה. אבל אם מוצאי שבת קודם 
מוצאי  עד  להמתין  דיכולין  מקדשין,  אין  ימים 
שבת הבא כמ"ש סעיף ב': ]מגן אברהם ס"ק יג[

]המשך בעמוד הבא[



אגרתא דפרקא
מכתבים שהתקבלו במערכת

מרן האר"י שלא להאמין מן רמב"ן ואילך, והלכה פסוקה ומצוה רבה 
אפילו  אותו  יקדש  שיראנה  ותיכף  חדש,  בראש  אפילו  הלבנה  לקדש 
ביחיד אם אין לו צבור הרוצין לקדש קודם שבעה, וגם יקדש אותו קודם 
יום הכיפורים ולא ימתין כלל ויכריע לו זאת המצות לחיים בחותם חיים, 
חוץ מקודם תשעה באב אסור לקדשה, וכך מנהג כל ישראל וכן הלכה 
בלי ספק, ולי העני אי אפשר בחזרה כי כבר זקנתי ושבתי במנהג הזה, 
ידי אותו האיש  יודע בימי חורפי שמנהג הזה נתפשט על  ואלו הייתי 
פלוני בודאי הייתי מקדש בראש חדש כדעת ומנהג מרן האר"י, אלא 
סברתי שהוא על יד רבינו יוסף ולא שניתי ממנהג, וכעת אי אפשר לי 
זה לדורת ישראל שידעו שמותר  עוד לשנות בימי סבא, אבל כתבתי 
ומצוה לקדש הלבנה תיכף כשיראנה אפילו בראש חדש יקדשנה כדעת 

מרן האר"י, ועליו אין להוסיף".
אמנם בס' נימוקי אורח חיים )סימן תכו ס"ק ד( תמה על דבריו מהיכן 
קבע שלא נתפשט המנהג על פי פסקו של מרן הבית יוסף, וטרח גם 
להראות מקורו בדברי המקובלים, וז"ל: "הנה חזות קשה בלתי הבנתי 
ראיתי בזוהר חי )לחו"ז הגה"ק זי"ע( על הזהר הקדוש פרשת וארא )לח:( 
מה שהרעיש על מה שהביא במקדש מלך על הזוה"ק )פ' וארא( בשם 
ז' למולד  חמדת הימים שכתב בשם האריז"ל שלא לקדש הלבנה עד 
כלל בכתבי  זה  נמצא  ולא  ענה  הימים ששקר  וכתב על החמדת  וכו', 
האריז"ל להמתין על ז' שלמים מהמולד וכו', ואלו היה יודע בימי חורפו 
לקדש  נוהג  היה  ימים  החמדת  ידי  על  נתפשט  ימים(  )דז'  זה  שמנהג 
בראש חדש מיד, אלא שסבר שהוא על ידי רבינו הבית יוסף במחבר, 

וכעת אי אפשר לשנות בימי סבא, עד כאן תורף דבריו ז"ל.
ואני בעניי תמה, למה ידבר אדוני כדברים האלה, וכי אינו )כמו שסבר 
בימי חורפו( מרבינו הבית יוסף, והלא הוא כן באמת מפורש בזה במחבר 
בלי חולק, ומקורו בבית יוסף בשם הר"י גיקטליא ז"ל בעל שערי אורה 
בתשובה על פי קבלה, )וממילא אין לחשוד ח"ו שמקורו רק מהחמדת 
הימים ומקור בלתי טהור עוד מכת הידוע ר"ל, דהלא מהר"י גיקטליא 
ז"ל היה כמה מאות שנים מקודם לפני ]להבדיל[ הש"ץ ותלמידיו שר"י, 
ומרן הבית יוסף הביאו בזה למהר"י גיקטיליא כנזכר(, ופשוט כי מהבית 
יוסף ושולחן ערוך נתפשט בעולם להלכה ולמעשה, ועוד טרם נדפס 
כלל הספר החמדת הימים, וכן המגן אברהם הביא בזה כן מהראשונים. 
וכן בעשרה מאמרות )מאמר אם כל חי ח"א סימן יט; הו"ד בהערה 1( 
ז' עיי"ש בטעמו ונימוקו בדברי מתקו, ויש  שלא לברך על הלבנה עד 
לומר שזהו כוונת ספר הנזכר בשם האריז"ל, היינו הרמ"ע ז"ל בעשרה 
וספרי  האריז"ל,  מגורי  ונקרא  תלמידו  תלמיד  שהיה  כנזכר,  מאמרות 
מאמריו נתפשטו עוד טרם החלו כת הידועה הנזכר לעיל וספר הנזכר, 
הספר  על  זכות  ח"ו  להמליץ  כוונתי  )ואין  זיוף,  חשש  כאן  אין  כן  ואם 
הכבוד  מפני  משיב  במאמרינו  שכתבנו  מה  נודע  כי  הימים,  חמדת 
תשע"ה(,  תזו"מ  ק"א  בגליון  )הו"ד  בעזהשי"ת  מאמרות  חמשה  בספר 
יד  הרב  דברי  כנזכר(, אלא שלפי  זה  בענין  להלכה  רק כתבתי באמת 
יהודה שם בפירוש העשרה מאמרות, ועיין שו"ת הרמ"ע מפאנו )סימן 

עח( נראה )להרב יד יהודה ז"ל( שכוונת הרמ"ע עד ז' ולא שלמים רק 
עד בכלל, עיי"ש. אבל על כל פנים הרי מקורו טהור לשבעת ימים עוד 
מהמקובלים הראשונים הר"י מגיקיליא כנ"ל, ואיך נוכל להסתפק כלל 

במה שכתב בזהר חי.
ז' ימים לקידוש  והנה בסידור הר"ר שבתי ז"ל כתב גם כן להמתין עד 
הלבנה, וכתב שיש לו רמז ברעיא מהימנא פנחס, עכל"ה. ומצאתי )שעל 
זה כיון בודאי הר"ר שבתי ז"ל(, ברעיא מהימנא פנחס )דף רמ"ח א'( וז"ל 
'שבעה כבשים בני שנה לקבל שבע ספירן, שבעה כבשים אינון יומין 
לשון  כאן  עד  קדמוניות',  שנים  מאינון  חדא  דאיהו  שנה  בני  דסיהרא, 
הרעיא מהימנא, ועל זה כיון הר"ר שבתי שזהו הרמז לז' יומין דסיהרא, 

היינו שצריכין להמתין ז' יומין לסיהרא עד שיקדשוהו...
אמנם משאר הראיות הנזכר לעיל שהבאתי הרי זה ברור דמקורו טהור 
משולחן ערוך )בשם הר' יוסף מגיקטילייא מהראשונים( והרמ"ע מפאנו, 
והם קדמו לכת הנזכר לעיל באופן אשר אין חשש זיוף בדבריהם... ועל 
ז' שלמים כנ"ל, והגם שיש לדון על זה כי הוא  כן מנהגינו לדקדק על 
העננים  ששכיחים  הגשמים  בימות  ובפרט  לפעמים,  עוברת  מצוה 
ונראית  לקדשה,  יוכלו  לא  ובלילות  רצופים,  שבועות  כמה  סוככים 
הוי  דזה  לומר  ויש  ימים,  ז'  קודם  וזכותה  בטהרותה  הלבנה  לפעמים 
גדולי  ושאר  קו(  )סימן  צבי  וחכם  יג(  סימן  )ח"ד  הרדב"ז  שכתבו  כמו 
)כגון קידוש לבנה  אחרונים אם מותר להמתין במצוה שעוברת זמנה 
בזה כנ"ל( כדי שיעשנה מן המובחר, )כמו בזה לאחר הז' ימים ואין כאן 
ז' ימים המה  מקום להאריך(, ועל כל פנים כיון שכן נהגו להמתין עד 
אין  בודאי  זי"ע,  הקדושים  ורבותינו  אבותי  ואבירים,  גדולים  הגבורים, 

לזוז מדבריהם ומנהגיהם":
אייזיק  יצחק  ר'  להרה"ק  קח(  )אות  יצחק  דברי  בס'  מביא  וכן   .4
מסוואליווע בשם הרה"ק מזידיטשוב זי"ע: "שמעתי בשם רבינו הקדוש 
צריך  אין  לבנה  קידוש  לענין  שאמר  זצלה"ה,  מזידיטשוב  מהרצ"ה 
להמתין על שבעה שלימים דוקא מעת לעת, אלא כיון שנכנסה במקצת 

יום השביעי אזי מקצת היום ככלו ורשאים לקדשה אז":
נהי"ם  כלול מכל הספירות כחב"ד חג"ת  אנפין'  'זעיר  5. שיעור קומת 
יסוד מלכות[,  הוד  נצח  גבורה תפארת,  דעת, חסד  בינה  ]כתר חכמה 
והנוקבא ד'זעיר אנפין' היא 'בנין המלכות' אינה נבראת רק מסיום שליש 
העליון של תפארת דזעיר אנפין, ומשם ולמטה התחלת בנינה כחב"ד 
וזהו הכוונה בזהר 'מלכותא קדישא לא קבל מלכו  חב"ד חג"ת נהי"ם, 
שלימתא עד דאתחבר באבהן', דהיינו שהתחלת בנינה אינו רק לאחר 
שלש מדות הראשונות חסד גבורה תפארת שהם נגד האבות אברהם 
יצחק ויעקב, ולכן אין לקדש הלבנה שהוא כנגד המלכות כי אם לאחר ז' 
ימים כנגד ז' ספירות כחב"ד חג"ת דזעיר אנפין שעדיין לא התחיל בנין 
המלכות, עד כאן ביאור דברי המקדש מלך. ועל זה הוסיף רבינו דהיות 
מסיום  דהיינו  התפארת  ספירת  באמצע  מתחלת  כבר  המלכות  ובנין 

שליש העליון, על כן אין צריך להמתין ז' ימים שלימים מעת לעת: 
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לכבוד ידידי ש"ב הרה"ג ר' שלום שליט"א,

בגליון פרשת וארא הבאתם מספר אגרא דכלה ומספר דרך פקודיך שאסור להרהר בדברי תורה אצל עבודה זרה, והבאתם 
משו"ת בית נפתלי שדן בדבר זה וטרח למצוא מקור טהור, ויש להוסיף שבספר של"ה הקדוש בפרשת וארא חלק דרך 

חיים כתב וז"ל: 

"כצאתי את העיר כו'. אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהיתה מלאה גילולים, על כן ההולכים בדרכים ומתאכסנין בבתי 
נכרים המלאים גילולים, לפעמים גילולי עבודה זרה ולפעמים גילולי בהמה וחזירים ומקום טינופת כו', יותר טוב שיתפלל 

בעודו בדרך שהמקום נקי, אף על פי שמתפלל בישיבה, הוא יותר טוב ממה שימתין עד שיבא למלון" עכ"ל.

בן ציון האזנפעלד - לייקווד



מכתבים למערכת, פקס: 153-722338802 או בדוא"ל maayunosmaartzu@gmail.com, לתרומות והנצחות 077-5175507
חדש! ניתן לקבל הגליון גם בפקס, המעוניין ישלח בקשה לפקס הנ"ל

מלחמתו של רבינו כנגד המשכילים הארורים מזרע הערב רב
השבוע אנחנו קוראים בפרשה )יב לח(: "וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד", 
והנה כלל ישראל סבלו הרבה צרות מהערב רב בכל חטאי דור המדבר שהן הנה היו הגורמים 

לכך, וכמ"ש רבינו באגרא דכלה )בשלח(: 

"ויהי בשלח פרעה את העם )שמות יג יז(. כל מקום שנאמר ויהי הוא צרה לשונאי ישראל, מלשון 
ו"י ה"י )מגילה י:(, וצריך להבין בכאן ענינו, ויש לומר ו"י הי"ה על ששלח פרעה את הע"ם היינו 
הערב רב, שאילו לא הניח לילך הערב רב עם ישראל, לא היו באים לכל אלה לעון העגל ולכל 

העונות ולכל ההרפתקאות, עד עת קץ שיבער הש"י את רוח הטומאה מן הארץ".

והנה תיכף בפרשת השבוע כשנזכרו הערב רב לראשונה, רמז לנו הפסוק להזהר ולהשמר 
שלא להתערב עמהם ח"ו, כמ"ש באגרא דפרקא )אות רנא(: 

ישראל  לבני  אלא  חפיין  היו  לא  במדברא,  דאזלי  יקר  ענני  כל  חזי,  'תא  קצא:(:  )ח"ב  "בזהר 
ממשרייתא  לבר  אזלין  הוו  ותורין,  עאנין  בעירי  אינון  וכל  רב,  ערב  ואילין  וכו',  בלחודוי 
לבתרייתא', עכ"ל. ותשכיל ותדע הדבר מההוא ספרא דווקנא עזרא הסופר, דפסקינהו בסכינא 
חריפא לההוא פסוקא לתרין פסוקי )שמות יב לז-לח(, 'ויסעו בני ישראל וכו' הגברים לבד מטף' 
וכו'', להורות שכתות  וצאן ובקר  'וגם ערב רב עלה אתם  הוא סוף פסוק, ומתחיל פסוק אחר 
הער"ב ר"ב הלכו בפני עצמן עם הצאן ובקר, ומה גם עתה חלילה לזרע ישורון להתערב עמהם 
במאכל ומשתה וחיתון, ועל בנותיהם הוא אומר 'ארור שוכב עם כל בהמה', וסימניהם ידועים 
לכל אשר קרבת אלקים יחפץ, הן המה מורדי אור התורה 'ובילדי נכרים ישפיקו' )ישעיה ב ו( 
מכל לשונות הגוים, רחוקים יהיו מנחלת י"י, 'וקראו להם גבול רשעה והעם אשר זעם י"י עד 

עולם' )מלאכי א ד(, וכל בית ישראל יהיו נקיים לפני י"י עד עולם".

והמפורסמות אינם צריכים ראיה, שעל דבר זה נצטער אותו צדיק, ורבינו לחם כנגדם בעוז 
מיוחד  ספר  חיבר  הקדושים,  בספריו  פעמים  הרבה  לגנאי  שהזכירם  ממה  וחוץ  ותעצומות, 
להזהיר את הכלל להתרחק מהם, ולהודיע בשער בת רבים עוונם ושטותם, הלא הוא הספר 
"מעין גנים" המעטר כזר זהב את הספר "אור החיים" לרבי יוסף יעבץ שחיבר בשעתו כנגד 
העובדא  נזכיר  ובראשונה  בראש  והנה  רח"ל.  התורה  חוק  שהפרו  הארורים  הפלוסופים 

המקובלת ומפורסמת איך שחיבר רבינו החיבור הזה1: 

פעם כשנפגשו הרה"ק ר' דוד מדינוב זי"ע עם הרה"ק ר' יהושע מבעלזא זי"ע, הראה לו הרה"ק 
ר' דוד את הספר מעין גנים שכתב רבינו על ספר אור החיים לרבי יוסף יעבץ, לאחר שהרה"ק 
מבעלזא עיין בספר אמר: זה לא ספר. וכמובן שהרה"ק ר' דוד מדינוב לא הבין כוונת הדברים 
איז  כוונתי, דאס  ואמר:  לו את דבריו  פירש  אינו ספר. הרה"ק מבעלזא  לומר שזה  יתכן  איך 
נישט קיין ספר נאר א שטיק הארץ ]זה אינו ספר רק חתיכת לב בעצמו[2. אז אמר לו הרה"ק ר' דוד 
מדינוב אם כן אספר לכם כיצד כתב אבי מורי זצ"ל את הספר מעין גנים, אבי היה פעם חולה 
ונאנח עמוקות,  ושתיה כשהוא מהלך מהורהר  רצופים, מיעט באכילה  במשך ששה שבועות 
אנשי ביתו לא ידעו מה לעשות כדי לרפאותו, כאשר קראו לרופא שבדקו אמר לחולה ישנו 
כי כוונת הרופא לתשוקה גשמית  לו, בני ביתו חשבו  ייטב  ואם הוא יקבלה  תשוקה מסוימת 
דוקא, אך רבנו בשמעו את דברי הרופא לקח ניר ודיו, הסתגר בחדר והחל לכתוב הספר "מעין 
גנים" עד תומו ללא הפסקה, כאשר סיים את כתיבתו, הוציא אנחת רווחה מעמקי לבו, ובאמרו 

כי עתה הוטב לו, הוסיף עתה גליתי לעין כל את פרצופם של המשכילים.

וראה דבריו הקדושים של רבינו בספר מעין גנים )פ"ז אות כד( שכלל רבינו בקוצר היריעה 
סדר תולדתם מעת שהסתפחו אל כלל ישראל עד זמן הגאולה שיהיו לכלה ולבער, לצד קול 

חוצב של רבינו להודיע רעתם לעין כל והחובה להתרחק מהם:

"ונראה לי על פי מה שהודעתיך נאמנה שבטבע האיש הישראלי הוא בירושה מאברהם אבינו 
להתהלך במישור לא לחקור בחכמות חיצוניות, כאשר כבר הודעתיך שהש"י אמר לאברהם 
במצות המילה 'התהלך לפני והיה תמים', ואחר כך הבטיחו 'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו 
ואת ביתו אחריו ושמרו את דרך ד''. על כן בטבע האיש הישראלי הגם שהוא ח"ו בעל עבירה 
למסור את עצמו על קדושת שמו יתברך, ובפרט כאשר קבלו בני ישראל את התורה ושמעו מפיו 
ית"ש בלי שום אמצעי 'אנכי ולא יהי' לך', נשאר יתד תקוע בלב בני ישראל, לעולם ד' דברך נצב 
בנשמותינו, ואלו ההולכים בשרירות לבם אחרי החכמות חיצוניות ופרקו עול מוסרות התורה, 
והנה  ישראל,  לבני  ממאיר  לקוץ  הם  אשר  רב  ערב  מתערובות  רק  עמינו  מבני  שאינם  תדע 
ויבדלו  ונחלה בישראל  נבלותם לעין כל איך אין להם חלק  זה קרוב לימות משיחנו מתגלה 
ישראל מתוך העדה הרעה ויבא בעל הכרם ויכלה את קוציו, רק כל זמן שהשושנים מעורבים 
בין הקוצים הש"י חס על השושנים. על כן אחיי ורעיי 'סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים 
כן  פי  על  אף  בינינו,  נולדו  כי  נימולים  הם  והנה  וכו''.  תתן  לא  בתך  בם  תתחתן  'ולא  האלה', 

הגוים  חכמת  בעיניהם  יתיפה  ומאוד  ד',  בנחלת  חלק  להם  אין  כי  הערלה,  אחר  נמשכים  הם 
וקשוטיהם ומלבושיהם ומנהגיהם, כי כל עוף למינו ישכון, ולא לחנם הלך הזרזיר אצל העורב 
והנה ראשית התערובות  כי הן הנה מערב רב מהגוים המעורבים בישראל.  אלא שהוא מינו, 
בישראל היו המצרים שיצאו הערב רב ממצרים ונתערבו בישראל, ואחר כך נתערבו אדומיים 
ביניהם דהיינו גם כן גרים אדומים והם היו מוכנעים תחת יד מלכי יהודה לא תחת יד מלכי 
ישראל )על כן נכתב בפסוק מצרים קודם יהודה ואדום אחריו( ונתערבו ביניהם ונתגיירו אבל 
לא לשם שמים, וזה שנאמר בשעת החורבן ראשון ושני )איכה ה יא( 'נשים בציון ענו', ונתערב 
זרע פסול בזרע כשר, וגם עמון ומואב בשעת החורבן 'נשים בציון ענו', כי אדום ועמון ומואב 
היו בשתי החורבנות ולא פנו אל כסף וזהב רק על ספרי תורה ועל נשי ירושלים, הנה כל אלה 
ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, תערובות פסול  נכרי  כי  פי הדין  הגם שהם כשרים על 
הוא בישראל, וסוף סוף שורשן פורה ראש ולענה וערב להם לחם שקר 'ובילדי נכרים ישפיקו', 
וסימניהם כל רואיהם יכירון כי הם קצוצי פאה ובושים לילך בפיאות הראש והזקן כדת של 
תורה, רק כדרך עמי הארצות דרך שחץ כבנות הערלים, והם הם אשר מבאישים ריחם לילך 
בדרכי חכמות החיצוניות ועוזבים את התורה, ועתידין להתבער עד גמירא בימי אפילה, הנה 
כל אותן הכיתות הגם שהם נימולים, הם נימולים בערלה כי הם ערלי לב, בני אל יהיה לך שום 
התחברות עמהם, כי כל הסימנים הללו מורים שאין להם חלק ונחלה עם ישראל, ויעקב בחר 

לו ד' ישראל לסגולתו".

והנה כדי שלא נהיה בכלל המקצר במקום שאמרו להאריך היה צריך להאריך הרבה בזה, אך 
ההכרח לא יגונה ומפאת קוצר היריעה נצטרך להסתפק בזה לעת עתה, אך להשלמת היריעה 
נעתיק מקצת לשונותיו של רבינו בספר מעין גנים המעידים על העובדא הנ"ל שמחמת גודל 

צערו של רבינו הוכרח לחבר את החיבור הזה להוציא את נאקת לבו בקולמוס הלב: 

"ואלו נתערבו בגוים ולא יהיו מכונים בשם 'ישראל' החרשתי, כי בלא זה הנה זה היום המקוה 
לישראל להסיר בדיליהם, ולנקותם ולטהרם ולצרפם, כצרוף את הכסף מהסיגים והקוצים 
והברקנים הגדלים עמהם, מהחמשה כתות הערב רב, אשר בגינייהו נפלת ה' זעירא בגלותא, 
אך הציקתני רוח בטני בראותי מופקרים להכעיס נקראים בשם 'ישראל', והמה שונאי הדת, 
עומדים עלינו ועל תורתינו ועל נפשותינו, ואת אויבינו יעשו פלילים, להרחיק את הכרם חמד 
מעל נחלת ה', ומושכים בפתויי הזונה לנער ולזקן, 'ָחָלק ִמֶשֶמן ִחָּכם  - ואחריתם  מרה כלענה', 
ומאד עמקה מחשבותם החיצוניות לבטל תינוקות של בית רבן מתורת אלהינו, וללמדם ספר 
ולשון כשדים, 'כי רוח עריצים כזרם קיר'  )ישעיה כה ד(, בחשבם 'אם אין גדיים אין תיישים', 
'שומו שמים על זאת' )ירמיה ב יב(, 'אל יהי מקום לזעקתינו'3 )ע"פ איוב טז יח(, 'עד ישקיף וירא 
ה' מן השמים' לבער סיגנו, ולהסיר בדילנו הזונה, ולטהרנו ככסף מזוקק שבעתים, אמן, כן 

יאמר השם": ]הקדמה[

"בקראי הדברים האלה ]בספר אור החיים[ יסתער לבי בקרבי, ונתמלא בטני כאבות קנאת ה' 
צבאות תעשה זאת, קנא קנאתי לה' ולתורתו ולמצותיו, וראיתי כי דברי הרב המחבר הקדוש 
ניחא  ובהפקירא  ומצות,  התורה  מוסרות  עול  הפורקי  שנתרבו  בדורותינו  כעת  יספיקו  לא 
ולהקהיל  הרב  דברי  באמצע  להפסיק  הוכרחתי  אזי  וזקנים...  נערים  נפשות  וצודדים  להם, 
עליהם קהילה גדולה מדברי קדושי ישראל עם תוספת דברים אשר עוררני נפשי, ואתם בני 
ישראל אנשי צדק עשו אזניכם כאפרכסת, בואו חסו בצל הקודש, שמעו ותחי נפשכם... והנה 
תדע ידידי הגם שמעולם זעם ה' מלאתי, ועוררתי קנאה נגד האנשים החטאים, עם כל זה יראתי 
להוציא מילין כאלה מפי מן השפה ולחוץ אפילו בדרך שחוק על תרבות האנשים האלה, כי 
זו הדחק להודיע  אך בעת הלחץ הביאני  וכו',  לי אם אומר  ואוי  יצר לב האדם רע מנעוריו, 
מעט  וגליתי  בחכמתינו,  בקיאים  חכמים  אין  לאמור  עלינו  יתפארו  שלא  והבליהם,  שטותם 
מדעת שטותם שאין מהראוי להרהר בהם אפילו בבית הכסא, ואחר כך אבוא להרוס בנינם, 

הגם שאין כדאי הענין להשיב על הבלים כאלה": ]פ"ב אות א[

כי  "... עכ"ל הרב הגדול הגאון מהר"י עמד"ן בסידור התפלה שלו, והעתקתי לך כל דבריו 
הציקתני רוח בטני על פרצות כת הרשעים הארורים, ולמען יבדילו בני ישראל מהם, העתקתי 

לך כל זה להרעיד את הלבבות": ]פ"ג אות ה[ 

"כזה וכזה אירע לי בדור הזה לא יכולתי להשים לפי מחסום וקנא קנאתי לד' אלקי ישראל 
ולתורתו ולמצותיו, ואבקשה מאחינו בני ישראל ישימו לד' כבוד ויגדלו את בניהם לתלמוד 
תורה מנעוריהם, והרחק ירחיקו מאהליהם את האנשים הרשעים האלה ויבדלו מקהל הגולה, 
ישראל  בני  באחינו  ומובטחני  בטני,  רוח  הציקתני  כי  לבבי  עם  אשר  את  לדבר  אוכל  לא  כי 
שיכירו בדברי אלה בהן הן הדברים הנקנין באמירת הלשון אשר הוא קולמוס הלב הנרצה 

לתורת ד' לאהבתו וליראתו": ]שם[

1. ס' הרבי ר' צבי אלימלך מדינוב בשם הרה"ח ר' אורי סנדר ז"ל: 2.   בס' הנ"ל מביא בשם הגה"צ ר' שלום בראנדער זצ"ל באו"א שאמר: "דאס איז א פלאם פייער" ]זהו אש להבה[: 3. פירש"י: "בארץ 
להבליע בו צעקתי, כי לשמים תעלה":


