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שנה ג' | תצוה תשע"ו. גליון קמ"ב

הנה מדי דברינו במצות 'שויתי ה' לנגדי תמיד' )תהילים טז ח( שנצטווינו 
עליה לקיימה באופן תמידי ראוי לנכון לציין מש"כ בספה"ק אוהב ישראל 

)יתרו(, וזל"ק: 

לפני האלקים'.  וגו' משה  וגו' לאכל לחם  'ויבא אהרן  "בשם הרב מקוזניץ 
אכלו, אלא  לפני משה  והלא  אכלו  לפני אלקים  'וכי  סד.(  )ברכות  חז"ל  והקשו 
מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה'. 
ושאלתי את פי הרב הק' המנוח מגיד מישרים דק"ק קאזיניץ מהו זה שהוקשה 
כל כך לחז"ל 'וכי לפני אלקים אכלו'. הלא 'שויתי ה' לנגדי תמיד' וכל תנועותיו 
לכך  כן  ואם  כידוע,  המלך  לפני  עומד  כאילו  להיות  צריכים  אדם  ומעשיו של 
כתיב 'לאכול לחם' כדרכן של צדיקים 'לפני אלקים'. והשיב לי על פי מה דאיתא 
בגמרא )ברכות נז:( 'אסור להתפלל אחורי' רבו והטעם לזה כי מורא רבך כמורא 
שמים )אבות פ"ד מט"ו( ובשעה שיש לו מורא רבו אי אפשר להיות עליו מורא 
וזהו שהיה קשה  ואימה אחרת,  שמים הראוי לתפלה מחמת שיש עליו מורא 
לחז"ל 'וכי לפני אלקים אכלו' לפני משה אכלו והיה עליהם אז מורא רבן והיאך 
היה באפשרי להיות עליהם מורא שמים ומה זאת לפני אלקים, אלא מכאן 'שכל 

הנהנה כו'', וזהו בעצמו מורא שמים ודא ודא אחת הוא. ודפח"ח".

לפני  נמצא  איך שהאדם  להתבונן  אנחנו  יכולים  הקדושה  מקושייתו  והנה 
האלקים תמיד כשמקיים המצוה 'שויתי ה' לנגדי תמיד' כדבעי, וזהו נרמז גם 
כן בדברי הרמ"א בתחילת השו"ע או"ח סימן א' סעיף א' שכתב בזה"ל: "שויתי 
לפני  הולכים  אשר  הצדיקים  ובמעלות  בתורה  גדול  כלל  הוא  תמיד,  לנגדי  ה' 
האלקים וכו', כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא 

כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו וכו'".

והנה בשבוע הזה כאשר בא יבא עלינו ברנה הימים הנעלים ימי פורים 
קטן אשר לאו בכל שנה אנחנו זוכים לאורם הבהיר, אשר בהם סיים הרמ"א 
תמיד",  משתה  לב  "טוב  בפסוק  תרצז(  )סימן  חיים  אורח  חלק  השו"ע  את 
ה'  "שויתי  מצות  עם  ומקושרת  תלויה  השמחה  שעבודת  לדעת  לנו  ראוי 
לנגדי תמיד" שבה פתח הרמ"א את סדר אורח חיים, כמבואר בס' נמוקי 

אורח חיים, וזל"ק:

"וטוב לב משתה תמיד. שמעתי שרומזים בזה מה שסיים רבינו הרמ"א ז"ל 
'וטוב לב משתה תמיד' והתחלת שולחן ערוך או"ח  בשולחן ערוך אורח ערוך 
כי  הענין  כן  באמת  והוא  תמידים',   'שני  רמוז  שהוא  תמיד',  לנגדי  ה'  'שויתי 
'שויתי ה' לנגדי תמיד' ואין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה כמו 
שאמרו רז"ל )שבת ל:( על כן צריך ל'שויתי ה' לנגדי תמיד' )שתהיה השכינה 
כביכול שורה כנזכר מתוך( 'לב משתה תמיד' )שיהיה בלבו שמחה כאלו שתה 
תמיד(, כמו שכתבו בשם הצדיקים זי"ע על הכתוב 'וישתו וישכרו עמו' )היינו 

עם יוסף הצדיק נשתכרו ונתבסמו בדעתם בראותם פני זוהר קדשו ונשתוממו 
אם כי לא ידעו אז עוד אשר הוא אחיהם יוסף( מכ"ש עאכו"כ ברגשת שמחת 

אהבת הש"י ותורתו שהוא טוב לב משתה תמיד הדבוק באהבתו כן יהי רצון. 

או יאמר הך דנעוץ סופו בתחלתו בשולחן ערוך או"ח בדברי הרמ"א כנ"ל, 
'וטוב לב משתה תמיד' זה שדעתו רחבה  )דף ק"א א'(  דהנה אמרינן בסנהדרין 
ופירש"י 'ואינו משים ללבו דאגה כל כך' עכ"ל רש"י ז"ל, ולכאורה יש להבין מח 
זה נקרא דעתו רחבה, אם הוא מאבירי לב הרחוקים מצדקה ורחמנות עד שגם 
על דאגותיו לא ישים לב כלל מפני אומץ ואכזריות לבבו, אלא ודאי בעל כרחך 
מזה דהיינו מי שמקיים קשויתי הוי"ה לנגדי תמיד', שיודע באמת ומאמין שהכל 
מאת הש"י בהשגחתו הפרטיות תמיד, על כן לא יירא ולא ידאג, שיודע שכל 
מה דעביד רחמנא לטב עביד, וכמו שפירש"י )בפ' שופטים( עה"כ 'תמים תהיה 
עם ה' אלקיך' על כן לבו מלא רחבה ובטחון בחסדי הש"י, ]וזהו שאמר דוד מלכנו 
'שויתי )לשון השתוו"ת אצלי גם בעת ראיתי( הוי"ה )מדת הרחמים( לנגדי תמיד )שנראה 
ח"ו דינים ורדיפות עם כל זה גם אז אדע( כי מימיני בל אמוט )שהוא ית"ש עומד לימינו 

'וטוב  בזה  באו"ח  בתחלתו  סופו  נעוץ  לומר  יש  וזהו  לטובתי[.  החסד(  מדת  ימין 

לב משתה תמיד')כפירש"י בסנהדרין כנזכר יוכל לקיים רק מי שהוא בבחינת( 
באמת  לעבדו  בימינו  במהרה  יזכנו  הש"י  )כנזכר(,  תמיד'  לנגדי  הוי"ה  'שויתי 
במהרה  צדק  גואל  בביאת  ישראל  כל  בתוך  ראשינו  על  עולם  ושמחת  ותמים 

בימינו אמן".

הרה"ק  לנו  כתב  התשובה  חדש  אלול  בחדש  שגם  זאת  גם  ואף 
וראשית  ד( שעיקר  )חדש אלול מאמר א סימן  זי"ע בצבי לצדיק  מבלאזשוב 

לקיים הקרא שותי ה' לנגדי תמיד, וזל"ק:

תלויים  חייך  'והיו  הפסוק  על  הקדושים  הספרים  בשם  אומרים  "שמעתי 
ומוסר השכל לישראל, כדרך  וכו'', שנטמן בתיבין הללו ברכה טובה  לך מנגד 
בא  שהכתוב  והיינו  כנודע,  והברכה  הטוב  הצד  על  לפרשה  שיש  התוכחה  כל 
להורות לנו לקיים הדין הראשון מהשו"ע או"ח שהוא 'שויתי ה' לנגדי תמיד' 
הנכבד  עצם השם  היינו  חיי"ך(  )והיו  וזה  בה,  תלויים  המצות  כל  כמעט  אשר 
והנורא המהוה כל הויות והמחיה כל החיים ב"ה וב"ש )תלואים לך מנגד(, היינו 
נגד עיניך תמיד תהיה מצוייר וכו', ועל ידי כן )ופחדת לילה ויומם( כי זה הוא 
)היינו לצייר לפניו הוי"ה  ותבין  נקודותיו עיי"ש,  וכן הוא בבחינת  מסוגל ליראה, 
בניקוד יראה(. ולפי זה יש לפרש גם כאן בדרך זה, )ראה אנכ"י נותן לפניכם( היינו 

שתראו שתתנו לפניכם ונגד עיניכם את השם הוי"ה ב"ה וב"ש המרומז בתיבת 
אנכ"י בפשוט, ועל ידי זה תבואו לבחינת היראה, ועל כן הראשי תיבות והסופי 
תיבות דהנהו תרין תיבין 'ראה' 'אנכי' הם אתוון יראה, והבן, וזה הוא סיום הקרא 

התוכחה  שהוא  בהקללה  שכמו  היינו  וקללה(,  )ברכה 

הנהגות האדם )ק"ב(
פורים קטן: שויתי ה' לנגדי תמיד / וטוב לב משתה תמיד

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם )אות כ"ד, מאמר שלישי(:
סגול,  בניקוד  הוי"ה  ושם  א"ל  בשם  ובאהבה  בניקוד שב"א,  הוי"ה  ובשם  אלקי"ם  בשם  יחשוב  ביראה  להתעורר  "כשנרצה 
ולתשובה באמת בהוי"ה בניקוד חולם, ולנצח היצר בשם הוי"ה צבאו"ת ובהוי"ה בניקוד חיריק, ולהודות לשמו יתברך יחשוב 
בשם אלקים צבאו"ת ובהוי"ה בניקוד קיבוץ הנקרא שורק, וביחודים ודביקות בא"ל שד"י ובהוי"ה בניקוד מלאפו"ם, ובמלכות 
שמים כשירצה לקבל עליו יחשוב בשם אדנ"י ובהוי"ה בלי ניקוד תן לחכם ויחכם עוד, כשיעשה מצות בידים יחשוב בשמות 
של יראה ואהבה כנ"ל, וכשהולך ברגליו לדבר מצוה יחשוב בשמות של נצחון והודיה כנ"ל, וכן הוא הענין בכל דבר, וכן כשבא 
לידו הרהורים ח"ו יקיים 'ולא תתורו' וכנ"ל, ויראה אם ההרהור הוא מעניני אהבה לא טובה יחשוב בשמות האהבה, ואם הוא 

מעניני היראה לא טובה יחשוב בשמות היראה הכל כמשנז"ל, ויהפוך לבבו ליראה את השם הנכבד".

כתית למאור - כשמכתת את 
הגוף אז מאיר בו אור התורה

קודם שירצה לעיין בתורה מחויב 
להתבונן בדעתו גדלות השם ב"ה

ואתה תצוה את בני ישראל וכו' )שמות כז כ(... ויראה 
בחינת  דידוע  ורמז,  דרש  בדרך  הפסוק  לפרש  לי 
משה אדונינו הוא בחינת הדעת, והוא משפיע בחינת 
הדעת והתבוננת השכל לכל נשמות ישראל ההוגים 
בתורה לשמה, ודבר זה יחוייב לכל בן ישראל הנכנס 
תחת עול התורה ועבודה, קודם שירצה לעיין באיזה 
גדלות  בדעתו  ולעורר  להתבונן  מחויב  בתורה,  עיון 
ושפל  התורה,  והלימוד  המצוה  המצווה  ב"ה  השם 
מצבו נגד גדלות הבורא ב"ה, ויתעורר בלבו על ידי 
זה אהבת הש"י ויראתו, מה שאין כן 'בלא דעת נפש 

לא טוב' )משלי יט ב(. 
כשההתבוננות בגדלות הבורא אינה 

מועילה יתבונן בחטאיו ויכתת את גופו 

והנה לפעמים יעמיק האדם במחשבתו בכל זה, ואף 
על פי כן לא תפול עליו אימה ופחד בהתגלות ולא 
עכירת  והוא מחמת  יתברך,  באהבתו  נפשו  תתלהב 
בשטותי  עוסקו  ידי  על  בו  הוטבע  אשר  החומר 
ברעיא  לזה  היעוצה  עצה  והנה  ותענוגיו,  העולם 
מהימנא )זוהר ח"א קפז.( 'אעא דלא סליק ביה נהורא 
מבטשין ליה', רצה לומר יתבונן בחטאיו ויהיה נבזה 
איך  ויתבונן  והעוה,  חטא  אשר  על  נמאס  בעיניו 
הוא גרע מהבהמה, וגם יכתת את גופו בפועל ממש 
בסיגופים כפי כחו, וגם ידבר תיבת התורה והתפילה 
לבו  יתלהב  כך  ידי  ועל  כחו,  בכל  היינו  גופו  בכתת 
ביתר שאת ויתר עז לעבודת היוצר ב"ה בלי הפסק. 

ובזה נבוא אל ביאור הפסוק ברמז 'ואתה', רצה לומר 
בחינתך בחינת הדעת, 'תצוה' תחבר )מלשון צוותא( 
הדעת  בחינת  תחבר  לומר  רצה  ישראל',  בני  'את 
הדעת  בחינת  תמיד  שיעוררו  ישראל  בני  עם  שלך 
בגדולת הבורא קודם עוסקם בתורה ועבודה, ואחר 
כך 'ויקחו אליך' רצה לומר אל בחינתך בחינת הדעת 
היינו התורה שנקרא  זך'  זית  'שמן  יקחו  והתבוננת, 
שמן זית כנודע מרז"ל, וכללותה הם כ"ז אתוון כללות 
כל דיבורי התורה ועבודה מחיות קדושתו ב"ה, רק 
בחינת הדעת לבדו לא יועיל תמיד להתלהבות הלב 
כנ"ל,  התעבות  החומר  יקבל  כאשר  ואהבה,  ביראה 
לפעול  הדעת  פעולת  שיועיל  היעוצה  העצה  אך 
בתורה אור, הוא 'כתית למאור', היינו שצריך לכתת 
לקבל  לשיוכל  ממש,  ובפועל  במחשבה  גופו  את 
המאור של הדעת באור תורה בהתלהבות, 'להעלות 
נר תמיד' בלי ביטול ושכחה, והבן: ]אגרא דכלה תצוה[ 

אין אדם משיג התורה רק על ידי מרירות כזית

שאל  רבינו  משה  השמים,  מן  תורה  על  יורה  מרור 

]המשך בעמוד 3[ ]המשך בעמוד 2[

  ראה עוד אמרי יוסף )מקץ(: "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים. הנה שמעתי בשם אדמו"ר הגאון הצדיק הקדוש מוהר"ש מבעלזא זצללה"ה שאמר בפירוש 
הפסוק, דהנה נודע כי חודש המעותד לתשובה הוא חודש אלול, והנה לול"א הוא אותיות אלו"ל, וזהו שאמר 'כי לול"א התמהמהנו' רצה לומר אם התמהמה את חודש 
אלול ולא שב בו לתשובה, אזי יש לו זמן לשוב עוד בשנת העיבור בחדשי אדר, וזהו שאמר 'כי עת"ה שבנ"ו' רצה לומר יש לנו זמן לשוב עוד בחודש אדר שמרומז בתיבת 
ז"ה, כי ז"ה גימטריא י"ב ובחדש אדר הוא חודש הי"ב, וזהו שאמר 'ז"ה פעמי"ם' רצה לומר בחודש הי"ב שהוא פעמי"ם, רצה לומר שנכפל בשנת העיבור ויש ב' חדשים 

אדר ראשון ואדר שני, אז נוכל לשוב עוד אם התמהמהנו את חודש אלול, עכת"ד, ודפח"ח. 
ונראה להוסיף בביאור דבריו, הטעם כי 'זה' רומז לחודש אדר יש לומר על פי מ"ש במאורי אור מערכת הז' אות ח' 'זה' נקרא היסוד וסימנך 'זה ינחמנו', כי היסוד הוא 
המנחם בשפעו לעולם, עכ"ל. ונודע כי חודש אדר הוא ביסוד כמ"ש במאורי אור מערכת האלף אות פ"ד ז"ל 'אדר ביסוד ולכן בו העיבור מזל דגים וידגו לרוב', עכ"ל. ועיין 
בלקוטי תורה פרשת ויצא ובסידור מוהר"ש בכוונת ראש חדש כתב ז"ל 'וחודש עיבור נגד יסוד דזעיר אנפין אות א' סוד יוסף וכו', כי חודש עיבור לעולם אדר, כי הוא סוד 

יסוד ממש ושם מקום העיבור' עכ"ל עיי"ש. ונמצא מובן איך שתיבת 'זה' רומז לאדר. 
והטעם לזה אשר חודש אדר מוכן לתשובה גם כן יש לומר על פי מה שנודע כי בחיצונית עולמות בניסן נברא העולם, ובפנימיות העולמות בתשרי נברא העולם, ונמצא 
כי בפנימיות אז חודש אלול הוא סוף השנה ולכן הוא מעותד לתשובה, וכן על דרך זה בחיצונית העולמות חודש אדר הוא סוף השנה, ולכן הוא גם כן מעותד לתשובה. 

עוד יש לומר על פי מ"ש בכוונת כי חודש אדר הוא הפה דדכורא, והנה עיקר התשובה הוא הוידוי בפה, ולכן חודש אדר הוא מעותד לתשובה גם כן, ובפרט לפי מה שכתב 
בפע"ח שער הפורים פ"ו ז"ל 'טעם הסכמת המן לגזור גזירה על ישראל באדר יותר מבשאר חדשים כו', והנה החודש הזה צרופו  הוה"י בהיפך אשר הוא סוד דין )והנה 
דבריו צ"ע ואכמ"ל ובמק"א אי"ה נדבר מזה(, לכן הזכירו המן השם בהיפך ז"ה איננ"ו שו"ה ל"י סופי תיבות הוה"י, ואסתר רצתה להמשיך הרחמים והזכירה הוי"ה באשר 
יבו"א המל"ך והמ"ן היו"ם כו', והקב"ה הסכים עם אסתר כו', עיי"ש, וכל זה יהיה על ידי התשובה ששבו בני ישראל אז, לכן חודש אדר מעותד גם כן לתשובה להמשיך 

הרחמים, ולכן כ"י עת"ה שבנ"ו ז"ה סופי תיבות הוי"ה ביושר רומז אל הרחמים":



שונה ה>לכות
בירורי הúכות ומנהגים

1. הנה עניין לבישת חגורה מיוחדת בשעת התפלה אף על פי שכבר יש לו אזור מפורש בשו"ע, ומה שהרבה 
מקילים בזה הוא על פי דברי המגן אברהם )ס"ק א( שכתב: "ומי שהולך כל היום בלא חגורה אין צריך לאזור 

בשעת התפלה )בית יוסף רבינו ירוחם(".
ירוחם  רבינו  שדעת  להראות  הקדים  בפנים   שהזכרנו  רבינו  של  מנהגו  שהביא  טרם  חיים  אורח  ובנימוקי 
יחידאה הוא בזה ובפרט שרבינו פרץ אוסר להתפלל בלא חגורה, וז"ל: "עיין מגן אברהם )ס"ק א( והוא מבית 
ירוחם דמי שהולך כל היום בלא חגורה אין צריך לאזור בשעת התפלה, אמנם עיין בבית  יוסף בשם רבינו 
יוסף בזה דרבינו ירוחם כמעט יחיד הוא בזה, ורובם ככולם דעת הפוסקים הראשונים וגם הרא"ש והר"ן דעל 
כל פנים מצוה איכא לאזור בחגורה קודם התפלה משום 'הכון', אלא דבשאר ברכות אין צריך לאזור האזור 
כיון שהולך במכנסיים, וכן כתב בפרי מגדים )א"א ס"ק ב'( דלדידן שיש מכנסיים אז האזור לתפלה רק מצוה 
בעלמא, ועל כל פנים מצוה הוא, ולפלא שלא ראו אז בימיהם )אולי( לשון רבינו פרץ בהגהת הרמ"ק )סימן 
י"א( שכתב דאף על גב דיש לו מכנסים מכל מקום אסור להתפלל בלא חגורה משום דכתיב 'הכון לקראת וגו'' 

עכל"ה, הרי דכתב לשון אסור כנזכר".
ואחר שהביא מנהגו של רבינו המשיך להכות על קדקודם של המקילים בזה, וז"ל: "וכן מכאן תשובה לאותן 
חסידים שמקילין בלבישת החגורה גם לתפלה באמרם שהיה רבם אדומו"ר צדיק אחד זי"ע )באונגרן( שהקיל 
בזה, וכבר כתבנו כמה פעמים בחיבורינו בשם סור מרע ועשה טוב )להגה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע( כי 
בדבר שהוא נגד השולחן ערוך או קולא כנגד המנהג הראוי בזה אסור לעשות כמעשה רבו, גם אם הוא צדיק 
יסוד עולם לא יהרהרו אחריו אך לא יעשו כמוהו בזה, וכן הכי נמי בזה שהוא לדעת איזה פוסקים ראשונים 
כנ"ל בכלל איסור אם לא ילבשו החגורה בשעת התפלה, על כן בודאי צריכין ליזהר או משום הכון הנזכר. והנה 
בתבואות שור )בשמ"ח סימן א' סעיף ל''ח( כתב ליזהר קודם שחיטה אפילו הולך במכנסיים שילבש החגורה, 
משמע לכאורה דלאו דוקא בשעת התפלה אלא אפילו בשעת שחיטה וכיוצא צריך להיות החגורה עליו מלבד 
המכנסיים אולם באמת כתב שם טעמי' משוס שאין המכנסיים מכוונים ממש על בטנו שלא יהיה לבו רואה 

את הערוה כמ"ש בבית יוסף ופרי מגדים בזה אבל משום הכון לא שייך רק בתפלה כנזכר".
"ומכל מקום מדת חסידות לחגור  ירוחם וכתב:  גיבורים )אלף המגן ס"ק א( הביא דברי הרבינו  ובספר מגן 

משום הכון" )והביאו במשנה ברורה ס"ק ד'(. 
וראה עוד בספר שולחן הטהור להרה"ק מקאמרנא זי"ע שאסר להתפלל בלא חגורה )סימן צ"א ס"א(, וז"ל: 
"צריך לאזור אזור להבדיל בין אברי קודש לאברי חול, ואזור זה יהיה מהודק, ואסור לו להתפלל משום 'הכון 
לקראת אלקיך ישראל' בדוגמא דלעילא, אף במדינות שהולכין לפני הגדולים בלא אזור אסור להתפלל בלתי 
ולענין שאר ברכות ותורה די שהבגדים מונחים על בטנו אפילו רפיין אין  שיבדיל בחגורה בין קודש לחול, 

קפידא". 

וראה עוד דברי תורה )ח"ג אות צב( על הנסיון שיש בזה כיון שהוא חיוב, וז"ל: שמעתי בשם הגאון הקדוש 
ליה המייניה שהתיר  'מכי שרא  י.( לענין תפלת ערבית  ט:,  זי"ע בדברי הש"ס )שבת דף  היהודי מפשיסחא 
חגורו לא מטרחינן ליה וכו', מתקיף לה רב ששת טריחותא למיסר המייניה, ועוד ליקו הכי וליצלי, )ותירצו( 
'דכי  קמייתא  קושיא  לתרץ  חייש  לא  דלמה  התוספות  והקשו  ישראל'.  אלקיך  לקראת  הכון  שנאמר  משום 
'משום שנאמר הכון לקראת  כנזכר  ידי תירוצא דש"ס  הנ"ל דעל  ותירץ הקדוש  טריחותא למיסר המייניה'. 
אלקיך ישראל' מתורץ בחדא מחתא גם קושיא הראשונה דוכי טריחותא, דכיון שאסור להתפלל בלא חגורה 
משום הכון וגו' על ידי זה מתגבר היצר הרע ומטיל עליו עייפות שלא יאסור חגורתו ויתפלל, ושוב טירחא 
גדולה הוא להתעורר ולהתגבר על היצר הרע, ושוב מתורץ גם קושיא הראשונה 'וכי טריחותא למיסר המייניה' 
כנזכר, עכ"ד הקדוש הנ"ל זי"ע... דמצוה שאינה עליו חיובית אינו מתגבר היצר הרע כל כך למונעו, וכיון שאין 
היצר הרע מסיתו כל כך אין הנסיון גדול, מה שאין כן במצוה חיובית שהיצר הרע מתגבר לעומת זה מאוד 
'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה' שאין היצר הרע מתגבר כל כך  כן  )ועל  למונעו ולהחטיאו 

כנגדו כנזכר(":
זי"ע:  2. בדרכי חיים החדש )עמוד מט( הביא בשם כ"ק אדמו"ר מציעשינוב זצ"ל מנהגו של הרה"ק מצאנז 
"לתפלה התאזר בחגורת משי רחבה מאד ומיוחדת לתפלה על גבי בגדו המיוחד לתפלה הנקרא בעקישע, 

ובמשך היום לבש כאלאטל שהיתה עמו חגורה מאותו המין".
אבל מנהג רבינו בעל בני יששכר זי"ע נראה שלא לבש חגורה אחר התפלה כלל וכלל, וכפי שנהג אחריו הרה"ק 
כנ"ל אפילו  היום  כל  לא חגר האבנט  "אחר התפלה  צה(:  )אות  ושלום  חיים  זי"ע כמ"ש בדרכי  ממונקאטש 
בסעודות שבת ויום טוב, רק בסעודה שלישית היה יושב עם החגורה, והיה לו מיוחד לזה חגורה לבינה, ואמר 
הטעם כיון שהבגד עליון שלו בעקישע לבן אין ללבוש שחור על גבי לבן, וכן בכל פעם שהלך בבעקישע לבן 
כגון לתפלת ימים נוראים ושמחת תורח היה החגורה גם כן לבינה, אבל בליל שבת ובבוקר עד אחר הקידוש 
ולברית מילה כשהיה מוהל לבש האבנט גם כן, וכן כשאירע הלוית המת בפרט תלמיד חכם ושהספידו, וכן 

לבדיקת חמץ ושריפת חמץ בערב פסח, וכן לסידור קידושין ולריקודין לפני הכלה לבש האבנט":
3. בן הרה"ק ר' יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב זי"ע, בעל מחבר ספר 'רזין דאורייתא', אודות ביקורו של רבינו 

אצלו בלילה זו ראה בארוכה בגליון ג' פרשת ויקהל פקודי תשע"ג:
4. ראה גליון י"ב פרשת בהעלותך מעניין מנהג זה:

5. עיי"ש בדרכי חיים ושלום מנהגו של הרה"ק ממונקאטש זי"ע: "אחר ברכת אלקי נשמה רחץ עור פניו ושפשף 
את הפה ונגב, וכרך בשיראי שהיה לבוש בו בחדרו עד שעת תפלת שחרית במקום אזור וחגורה, ובירך ברכת 

התורה כנהוג":

מנהג רבינו ללבוש החגורה רק 
לקראת התפלה

אבותינו  מנהג  שפיר  ומעתה1 
שהוא  זי"ע  ורבותינו  הקדושים 
צבי  מה"ר  הגה"ק  מזקיני 
יששכר,  בני  בעל  זי"ע  אלימלך 
דברי  בעל  הגה"ק  רבינו  נהג  וכן 
החגורה  ללבוש  זי"ע,  חיים 
לשלוש  רק  לתפלה  המיוחדת 
ונודע  ונראה  ביום2,  תפלות 
החגורה  ילבשוהו  אם  כי  טעמם 
כל היום אז לא יקיימו 'הכון וגו'' 
יהיה  שלא  מטעם  )כי  לתפלה 

וזהו  כנזכר(,  ממילא  במכנסיים  הולך  הרי  הערוה  את  רואה  לבו 
יותר ראוי ונכון מהלובשים חגורה כל היום: 

]נימוקי אורח חיים להגה"ק ממונקאטש זי"ע, סימן צ"א, ס"ק א[

חגירת מטפחת קודם התפלה

פעם אחת בהיותו ]רבינו מרן בעל בני יששכר זי"ע[ משך לילה עד 
הבוקר אצל הרה"ק המפורסם מורינו הרב רבי זאב וואלף מזבאריז 

זי"ע3, ובהפרדו ממנו ניתן מאת 
הרבי  להקדוש  זאב  ר'  הקדוש 
רבי צבי אלימלך בעל בני יששכר 
האנדטו"ך(  )שקורין  מטפחת 
וגם  התפלה,  קודם  בו  לחגור 
אז  ומני  הבוקר,  עד  להאיר  נר 
בעל  מרן  הרה"ק  הלך  והלאה 
אחרת  בחגורה  יששכר  בני 
ולא  התפלה  קודם  )במטפחת( 
בהחגורה שבשעת התפלה, ונהג 

ללמוד אצל נר בלילה4. 

הקדושים  בניו  נהגו  וכן  
מנחת  ]בעל  ורבינו  אחריו, 
אלעזר ממונקאטש זי"ע[ נהג גם כן לחגור קודם התפלה במטפחת 
מזה  עשו  לבן,  משי  הקודש  מארץ  לו  וכשנשלח  )האנדטוך(5, 
שלחנו  על  תמיד  עמדו  נרות  שתי  וגם  התפלה,  לקודם  חגורה 
והנרות  הרבה(,  )גם כשהאיר העלעקטי"ר  לאורם  ללמוד  בלילה 
הללו הוליכו אחריו גם כן לבית המדרש בלילות שהלך ללמוד עם 

תלמידי בני הישיבה: 

]דרכי חיים ושלום, השכמת הבקר אות יב, הערה א[

שיאזור מתניו בשעת תפלה

יש  אפילו  התפלה,  בשעת  אזור  לאזור  צריך 
הערוה, משום  רואה את  לבו  אבנט שאין  לו 
מותר  ברכות  שאר  אבל  יב(  ד  )עמוס  'הכון' 
מכנסים:  לו  שיש  מאחר  חגורה,  בלא  לברך 
הגה ואין לבו רואה את הערוה )ר"ן פרק קמא 
מיימוני  והגהות  הרואה  פרק  והרא"ש  דשבת 
או"ח,  ערוך,  ]שולחן  תפלה(:  מהלכות  פ"ה 

סימן צא, סעיף ב[

המשך 'אתערותא דפרקא' עמוד 1
לנגדי תמיד' כמבואר  ה'  'שויתי  לקיים הקרא  הימים  כל  לנו  לטוב  לנו  להורות  גדולה,  ברכה  גם  ונרמז  נטמן  שם 
בספרים הקדושים, כן בא לנו גם הקרא הזה להורות לנו האיך להתנהג בעניני תשובה בחודש הבא עלינו, שעיקר 

וראשית הוא שנקיים את הקרא 'שויתי ה' לנגדי תמיד'".

והנה זכרון אחד עולה לכאן ולכאן, וגם בחדש אדר שאנחנו עומדים בו כעת הוא החודש המסוגל לתשובה 
הירש  צבי  ר'  )להרה"ק  תבואה  פרי  אך  בספה"ק  שהביא  כמו  זי"ע,  מבעלזא  מהר"ש  הרה"ק  בשם  כידוע 

מליסקא זי"ע, ראה, וזל"ק:

"כי שמעתי בשם הרב הצדיק מבעלז זצלל"ה על הפסוק 'כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים' )בראשית 
מג י(, דלול"א הוא אותיות אלו"ל, וצריך האדם לעשות בו תשובה, ואם לאו יעשה באדר, כי כמו שאלו"ל הוא קודם 

תשר"י כן אד"ר הוא קודם ניסן, וזה 'כי לול"א התמהמהנו' אם לא עשינו תשובה באלו"ל, 'כי עתה שבנו ז"ה' בחודש 
אד"ר דהוא חודש הי"ב כמנין ז"ה וגם 'פעמים' דהוא לפעמים ב' פעמים בשנת העיבור, ע"כ"1.

ובפרט לפי מה שכתב בספה"ק שער יששכר )חדש אדר סימן ח( על פי כתבי האריז"ל שהחדש הזה מכוון 
כנגד חדש אלול, וגדלה מעלתו שהוא זמן שמחה ותשובה מאהבה שזדונות נעשים לו כזכיות, וזל"ק:

"'כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים', ידוע מה שאומרים בשם הצדיקים ז"ל ברמז הכתוב הלז על חדש 
אדר ב׳ בשנת העיבור, הײנו כשהתמהמו לשוב באלו"ל אותיות לול"א, אז שבנ"ו בתשובה זה פעמי"ם, היינו בחדש 

אדר השני שהוא החודש )ז"ה( י"ב, פעמיי"ם היינו פעם ב'. 

אולם נראה לי רמז לחדש אדר בשנה פשוטה, ומובן על פי האמור בשער הכוונות )דרוש א לר"ה( שהחדשים בקיץ 
ונוקבא, הײנו בחורף לדכר, ובחינת יסו"ד הוא בחדש אד"ר, ובקיץ בחינת יסוד  ו' קצוות דדכר  וחורף הם בחינת 
בחדש אלו"ל, ועײן לקוטי תורה להאר"י ז"ל )פ' בא בטעמי המצות(, והנה עיקר התשובה צריכין לעבוד בתיקון היסו"ד, 
דהוא כללא דכל שייפין וכולא תליא ביה, ועל כן אלו"ל חדש התשובה אז צריכין לשוב ולתקן מדה זו. אך החילוק 
הוא, כי באלול נאמר במפרשים וספרים הקדושים )פ' תצא( 'ובכת"ה את אבי"ה ואת אמה ירח ימים' )דברים כא יג( 
)עיי"ש באור החיים הקדוש( שרומז על אלו"ל, שצריכין אז לשוב בבכיה ובתחנונים לעורר רחמים ורצון, ונמצא 
כי הוא תשובה מירא"ה טרם בא הימים נוראי"ם, מה שאין כן בחדש אדר שאמרו חז"ל )תענית כט.( 'משנכנס אדר 
מרבין בשמחה', 'אשר נהפך להם מיגון לשמח"ה וגו'' )אסתר ט כב( וכל החדש הוא זמן שמחה, נמצא התשובה בו 
בתיקון היסוד כנזכר בחדש אד״ר בבחינת תשובה מאהב"ה מתוך שמחה, ואמרו חז"ל ביומא )פו:( כי תשובה מאהבה 
זדונות נעשים כזכיות והוא תשובה מעולה יותר מתשובה מיראה שנמחלו העונות רק לשגגות, מה שאין כן באהבה 

נעשה עוד זכיות ונרויח בכפלײם. 

וזהו שאמרו השבטים )בעת שרצו לילך לצדיק יסוד עולם, יוס״ף דרגא דיסו"ד, שהוא בחינת החדשים אלו"ל 
ואד"ר כנזכר( כי לול"א התמהמהנו )כאשר התמהמהנו מלשוב בחדש אל"ל אותיות לול"א( כי עתה שבנו ז"ה )אז 
ונרויח בתשובה בחדש  כן חדש היסו"ד כמו אלו"ל  גם  והוא  ז"ה,  גימטריא  הי"ב  נשוב בחדש אד"ר שהוא חדש 
הזה אד"ר שיהיה( פעמים )בכח מעלת התשובה כשתהיה בחדש הזה בשמחה ואהב״ה, והײנו מחילת עונות, וגם 

מהזדונות יעשה זכיות, ונרויח על ידי זה פעמים לטובה( כנזכר".



נעימות ה>לכה
ביאורי השו"ע בדרך פרד"ס התורה

עניני כסוי הראש ולבישת חגורה לתפלה

המשך 'הדרכה ישרה' עמוד 1

זקופה  בקומה  לילך  אסור  לוי  בן  יהושע  רבי  אמר  דקידושין  פ"ק  כדאיתא  קומה  בכפיפת  וילך  "ויקום  כתב:  הטור   .1
בגילוי הראש אמר שכינה  ד' אמות  אזיל  הונא לא  רב  נמי התם  ויכסה ראשו כדאיתא  כל הארץ כבודו,  שנאמר מלא 

למעלה מראשי".
וכתב רבינו לבאר דברי הטור: "דהנה בענין איסור דקומה זקופה הביא לאיסור מדרבי יהושע בן לוי, והטעם משום שכינה, 
ואסר ריב''ל סתם סתם לכל אדם ואפילו פחות מד' אמות, ואחר כך הביא דין כיסוי הראש, דאיתא נמי התם בקידושין אצל 
הך מימרא דריב"ל דרב הונא לא הוה אזיל ד' אמות, והנה סבירא ליה לרבינו דנשמע מדרב הונא דבגילוי ראש האיסור 
הוא משום שכינה, אבל רב הונא סבר דכל דבר שאסור משום כבוד השכינה אין האיסור חל רק על תלמיד חכם מופלג, 
מה שאין כן לדלת העם יוהרא הוא לומר שמורא שמים תמיד על פניהם, וגם לתלמיד חכם אין האיסור רק הליכה חשובה 
בכל מקום היינו ד' אמות, ואין הכי נמי דסבירא ליה ]לרב הונא[ כן בקומה זקופה, ורבי יהושע בן לוי כיון דסבירא ליה 
איסור דקומה זקופה לכל אדם ואפילו פחות מד' אמות הוא הדין בגילוי ראש, והלכה כריב''ל לגבי רב הונא דהוא תנא, 

ולא איצטריך לדרב הונא רק דנדע דשייך בזה משום כבוד השכינה ודו''ק".
''ר'  )ד''ה שמעתתא(:  וצ''ע''. ששם כתב רש''י  י''ח רע''ב  ''עיין רש''י נדה  זי"ע בכתי"ק:  יוסף  ]והעיר הרה''ק בעל אמרי 

יהושע בן לוי אמורא הוא''. ואכמל"ב[:
2. וכן כתב שם רבינו בסימן ג: "ומרן בשו"ע דכתב "אסור לילך בקומה זקופה, ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש". הנה בקומה 
זקופה פסק לאיסור לגמרי ואפילו פחות מד' אמות כריב"ל. ובגילוי ראש לא כתב לאיסור רק כתב 'ולא ילך', משמע רק 
'ד' אמות', והוא כרב הונא לגמרי, על כרחך דסבירא ליה דריב"ל ורב הונא לא פליגי. רק  וגם  לזהירות ומילי דחסידי  
דבקומה זקופה דהאיסור משום דהשכינה מלא כל הארץ )ישעיה ו ג( ואפילו אינו מתייחס הכבוד על ראשו דייקא, רק 
סתם מלא כבוד ה' את כל הארץ, על כן האיסור הוא על כל אדם, דנראה כדוחק, ואפילו פחות מד' אמות. מה שאין כן 
באיסור גילוי ראש הוא משום דהשכינה חופפת על ראשו דייקא, זה דווקא באיסור למי שהשכינה חופפת על ראשו, היינו 
תלמיד חכם חסיד וירא שמים, ודוקא בהליכה חשובה ד' אמות. ולא היה צריך מרן לפי זה לכתוב זה כיון שהוא ממילי 
דחסידי, ולכל אדם לכאורה נראה דהוה כיוהרא, רק מרן משמיענו בזה דין חדש, דנשמע מדברי רב הונא הגם דהוא ממילי 
דחסידי עם כל זה לא מיחזי כיוהרא לכל אדם, מדחזינן דרב הונא אמר במו פיו לכל "שכינה למעלה מראשי" ואי מיקרי 
זה יוהרא לו יהיה דהוא דרב גובריה היה מהראוי לנהוג עצמו בזאת הזהירות, עם כל זה כיון שאין זה דבר הנהוג בכל אדם 
לא היה ראוי לו להתפאר את עצמו בדבר זה לפני כל ולומר שהשכינה למעלה מראשו, אלא לומר שאין בזה חשש יוהרא, 
ואדרבא "יחזיק כל אחד עצמו שהשכינה שורה עליו ויבוש ויכלם מלחטוא", ואפילו אינו ראוי להשראת השכינה הנה מי 
הוא ילוד אשה שראוי לזה, אף על פי כן השם יתברך בגודל חסדו משרה שכינתו על עם קדושו, על כן כתב שמותר הוא 

לכל אדם להתנהג עצמו בזה הגם שהוא ממילי דחסידי".
]וצריך עיון בזה שבדרכי משה )סימן ב סק"ב; סימן ח סק"ד( דייק מדברי הבית יוסף דסבירא ליה שהוא איסור גמור לילך 
בגילוי הראש, דאיתא בטור )סימן ח(: "ומכסה ראשו ]בטלית[ שלא יהא בגילוי הראש", וכתב הבית יוסף: "גם זה מדברי 

בעל העיטור )הלכות ציצית חלק ג'(, ונראה דלאו למימרא שיכסה ראשו כדי שלא יהא בגילוי הראש לגמרי... ועוד דהיאך 
הלך לעשות צרכיו וליטול ידיו בגילוי הראש". וכתב בדרכי משה: "ואף כי מצוה לשמוע אל דברי בית יוסף ופירושו, מכל 
מקום נראה לי שמה שכתב הטור ומכסה ראשו שלא יהא בגילוי הראש הוא כפשוטו, כי בלא ציצית אין איסור לילך בגילוי 
הראש רק מדת חסידות". ועיין בט"ז )סימן ח סק"ג( שהאריך בשיטות הראשונים, והסיק: "שיש איסור גמור מטעם אחר, 
דהיינו כיון שחוק הוא עכשיו בין העכו"ם שעושין כן תמיד תיכף שיושבין פורקין מעליהם הכובע, ואם כן זה נכלל בכלל 

ובחוקותיהם לא תלכו )ויקרא יח ג(, כ"ש בחוק זה שיש טעם דכיסוי הראש מורה על יראת שמים".
ואפשר לומר שאין הכי נמי לדעת המחבר לא הוי רק ממדת חסידות ומש"כ הבית יוסף 'ועוד דהיאך הלך לעשות צרכיו 
וליטול ידיו בגילוי הראש' קאי לשיטת הטור דסבירא ליה שיש איסור בדבר כמבואר לעיל הערה 1, ודו"ק. ועיין פרי מגדים 

)סימן ב' א"א סק"ו( שצידד גם כן לומר לדעת בית יוסף דהוא רק מדת חסידות[:
3. וז"ל: "הזכיר 'ישראל' בברכה זו וכן ב'עוטר ישראל' מה שאין כן באחרות, הטעם שהשאר הן להנאת העולם שהכל שוין 
בהם, מה שאין כן באלו שנים הם בישראל לחוד משום צניעות, דחגורה היא משום שלא יהא לבו רואה את הערוה כמ"ש 

בית יוסף, וכובע היא משום צניעות כדאיתא בשבת פרק מי שהחשיך 'כסי ראשך מפני אימתא דמרך'".
]והנה לפי הט"ז קאי על האבנט שלובש מדינא שלא יהא לבו את הערוה כמשמעות הפוסקים, מה שאין כן לפי דברי רבינו 
קאי על החגורה המיוחדת לתפלה, וגם בעניין כסוי הראש לדעת הט"ז קאי על הכסוי המחויב משום צניעות כל היום, מה 

שאין כן לרבינו הכוונה על הכסוי שלובש לתפלה[:
4. ע"ע יודעי בינה מבנו של רבינו הרה"ק אלזעזר מלאנצהוט זי"ע )צו(: "ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו 
)ויקרא ו ג(. מד"ו ב"ד ומכנס"י סופי תיבות יו"ד, מרומז לפענ"ד מה שהקשה בגמרא הלא הכהן הדיוט היה גם כן צריך 
לשמש בד' בגדים ואמאי אינו מבואר בתורה כי אם 'מדו בד ומכנסי בד' ואמר בגמרא והוא הדין למצנפת ואבנט, וקושיא 
גדולה לכתוב מצנפת ואבנט ואדע גם כן מדו בד ומכנסי בד, ואמר כבוד אאמ"ו אשר מצנפת ואבנט הוא אין מן הצורך 
לכתוב, כי אפילו איש ישראל פרטי בלכתו לעבודה צריך ליתן כובע על ראשו ולחגור בחגורה שלא יהא לבו רואה את 
הערוה 'והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים' )שמות כו לג(, ובפרט הכהן בעבודתו, עכ"ד. וזה לפענ"ד 
מרומז בס"ת מד"ו ב"ד ומכנס"י סופי תיבות יו"ד, יהודה אתה יודוך )בראשית מט ח( תרגום יונתן דמתקריין יהודאי"ן על 

שמך, לתרץ הקושיא של הגמרא שמצנפת ואבנט לא צריך לכתוב".
]מה שכתב 'כי אפילו איש ישראל פרטי בלכתו לעבודה צריך ליתן כובע על ראשו ולחגור בחגורה שלא יהא לבו רואה את 
הערוה והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים', משמע שגם החגורה שלובש לתפלה משום 'היכון' נועדה 

להבדיל בין איברי קודש לאברי חול, וכן נראה מדברי רבינו בהגהות מהרצ"א כמ"ש בהערה 5[:
5. הנה כאן נראה שגם החגורה שלובש לתפלה משום היכון נועדה להבדיל בין האברים העליונים לבין איברים התחתונים 
אף שכבר יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה, וכן נראה מדברי הרה"ק מקאמרנא בשולחן הטהור הו"ד בשונה הלכות 

הערה 1, עיי"ש:

בראשית  הראש.  בגילוי  אמות  ד'  ילך  ולא 
בגילוי  לילך  רבנן  אסרו  תב"ר,  יש"א  יצורף 
וכמאמרם  מעליו  שמים  מורא  דמסיר  ראש 
)שבת קנו:( 'כסי רישך כו'', נרמז ראשי תיבות 
]אגרא  ר'אש:  ב'גילוי  ת'לך  א'ל  ש'מים  י'רא 

דכלה, צירופי בראשית[

ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש. 'ותאמר אל 
העבד מי האיש וכו' ויאמר העבד הוא אדוני 
מהו  לדעת  צריך  ותתכס'.  הצעיף  ותקח 
נפקא לן מזה, והנראה דמשמיענו הא דאמרו 
רז"ל 'כסי רישך כי היכי דתהוי עלך אימתא 
דשמיא', והנה יצחק מדתו מדת יראה ופחד, 
'ותקח  ביראה  נתלבשה  אותו  ראתה  וכאשר 
הצעיף ותתכס', 'כי היכי דתהוי עלה אימתא 

דשמיא': ]אגרא דכלה, חיי שרה[
מד'  דפחות  משמע  הראש.  בגילוי  אמות  ד' 
הונא  כרב  דפסק  דמותר  ליה  סבירא  אמות 
גם  כן  דאם  זה  לפי  יקשה  אבל  לא.(,  )קידושין 
מדינא,  ולא  חסידות  מדת  רק  הוא  אמות  ד' 
ליה  דסבירא  ואפשר  כמש''ש1,  ניחא  ולטור 
דבאמת מדינא אין איסור ]וכן משמע מדקאמר 
''אסור לילך בקומה זקופה ולא ילך ד' אמות בגילוי 
בגילוי  אמות  ד'  לילך  ''ואסור  קאמר  ולא  הראש'' 
ראש'' כמו ברישא, על כרחך דסבירא ליה דבאמת 
אין זה איסור גמור2[ כמו ברישא בקומה זקופה, 
השכינה  רגלי  כדוחק  הוה  דשם  והטעם 
כביכול הממלא כל העולם, ואפילו לא נעשה 
כביכול  השכינה  כן  פי  על  אף  מרכבה,  הוא 
כן  שאין  מה  כדוחק,  והוא  העולם  כל  ממלא 
דהשכינה  מטעם  הוא  הראש  גילוי  איסור 

חופפת כביכול על ראש האדם, וזה דוקא באדם שנעשה מרכבה. 
וסבירא ליה דאף על פי כן שמעינן מרב הונא דכל אדם יעשה עצמו תלמיד חכם, 
אמר  ראש  בגילוי  אמות  ד'  מסגי  הוה  לא  הונא  'רב  הגמרא  דז''ל  כיוהרא,  הוה  ולא 
ונעשה  גובריה  דרב  הונא  מרב  ללמוד  דאין  הגם  והנה  מראש''י',  למעלה  שכינה 
הנה  מראשי',  למעלה  'שכינה  הטעם  כל  בפני  זה  אמר  למה  פנים  כל  על  מרכבה, 
החזיק גדולה לעצמו, על כרחך לומר שאין בזה חשש יוהרא: ]כתבי מהרצ''א, טוש''ע 

סימן ב, בביאורי שו''ע[

ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש מפני כבוד השכינה. 'אמר רבי יהושע בן לוי אסור 
הונא  רב  כבודו,  הארץ  כל  מלא  שנאמר  זקופה  בקומה  אמות  ארבע  שיהלך  לאדם 
בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי' 
אסור,  נמי  בפחות  אפילו  אמות  ד'  שנא  מאי  הטעם  לפי  לכאורה  לא.(.  )קידושין 

הן  מקום  בכל  שאמרו  אמות  ד'  לומר  ויש 
על  ד'  והיינו  שבת,  באיסור  כמו  ואלכסונן 
והטעם  מקום,  בכל  חשוב  שיעור  הוא  ד' 
כ''ד  כ''ד,  על  טפחים  כ''ד  יש  ד'  על  בד'  כי 
יסו"ד  בגימטריא  תקע''ו  הם  כ''ד  פעמים 
מלכו"ת ייחוד קב''ה ושכינתיה, וכבר כתבנו 
על  בריתות  תקע''ו  נכרתו  זה  שלבעבור 
התורה, על כן הקפידא הוא בד' אמות דווקא 
]דברים  והבן:  מראש''ו,  למעלה  שכינ''ה 

נחמדים[

ישראל  עוטר  וכו',  בגבורה  ישראל  אוזר 
ברוך  לימא  המייניה  אסר  'כי  בתפארה. 
אוזר ישראל וכו' כי פריס סודרא לימא ברוך 
תרתי  בהנך  ס:(.  )ברכות  וכו'  ישראל  עוטר 
מו  )סימן  בט"ז  עיין  ישראל  שם  מזכיר  דוקא 
בבית  הכהנים  דבעבודת  לי  ונראה  ב(4,  ס"ק 
תרומת  הוא  הראשונה  עבודה  הנה  המקדש 
)כתנת(  מדו  הכהן  'ולבש  נאמר  ושם  הדשן 
והנה  וכו'',  את  והרים  וכו'  בד  ומכנסי  בד 
ביומא  חז"ל  ולמדו  נזכר,  לא  ואבנט  מצנפת 
שצריך גם למצנפת ואבנט, והנה קשה למה 
לא נזכר מצנפת ואבנט או לא יזכור גם כתנת 
כשהוא  'הכהן'  מן  כולם  וילמדו  ומכנסיים 
לי  נראה  אך  כהונה,  בבגדי  היינו  בכיהונו 
הראשונה  בעבודה  לנו  לרמז  התורה  דבאת 
רק  לומר  רצה  ומכנסי'  מדו  הכהן  'ולבש 
בשתים אלו ישתנה הכהן בעבודתו מישראל 
שהם  ומצנפת  אבנט  כן  שאין  מה  בעבודתו, 
בעבודתו  ישראל  גם  צריך  זה  וכובע  חגורה 
'אוזר  תרתי  בהנך  מברכין  כן  על  ללבוש, 

ישראל' 'עוטר ישראל' : ]מגיד תעלומה[
הערוה  את  רואה  לבו  שאין  אבנט  לו  יש  אפילו  התפלה  בשעת  אזור  לאזור  צריך 
משום הכון. 'אמר רבי יצחק אית קרומא במציעות מעוי דבר נש ]יש קרום באמצע 
המעיים של האדם הנקרא טרפש, והוא כעין מסך שמצד פני האדם מתחיל מהחזה ושופע ויורד 
לאחור ומסתיים כנגד הטבור[, דאיהו פסיק מתתא לעילא ]שהוא מפסיק מלמטה למעלה, 
רצה לומר שמפסיק בין חלקי האדם שלמעלה שהם היאה והלב שהם איברי הנשימה ששם 
עיקר חיות האדם, לבין חלקי האדם שלמטה שהם הכבד והמעים שהם אברי המאכל[, ושאיב 
מעילא ויהיב לתתא ]ושואב את החיות מהלב מלמעלה ומשפיעם למטה[, כך כגוונא דא 
ח"א  )זהר  לבריאה['  האצילות  בין  באמצע  הוא  דנוקבא  היסוד  ]כן  באמצעיתא  איהו  רקיע 
לב: עם ביאור מתוק מדבש(. מזה תבין מה שאמרו חז"ל לחגור חגורה לקריאת שמע 

ולתפלה ואפיקו לה מן המקרא 'הכון לקראת אלקיך ישראל'5: ]הגהות מהרצ"א[

רמיזתו 
בתיבת 
בראשית

כשראתה 
רבקה 
את יצחק 
נתלבשה 
במדת היראה 
וכסתה ראשה

לדעת המחבר 
כסוי הראש 
לא הוי רק 
מילתא 
דחסידות

כל אדם 
יעשה עצמו 
תלמיד חכם 
בזה ולא הוה 
כיוהרא

ד' אמות 
מרמז על 
יסוד מלכות

אבנט 
ומצנפת צריך 

גם ישראל 
בעבודתו על 

כן מברכין 
'אוזר ישראל' 
'עוטר ישראל'

חגורה 
להבדיל בין 

האברים 
שלמעלה 

ובין האברים 
שלמטה

אסור לילך בקומה זקופה, ולא ילך ד' אמות בגילוי 
הראש )מפני כבוד השכינה(: ]שולחן ערוך, או"ח, 

סימן ב, סעיף ו[

'אלקי  יאמר  דיני ברכות השחר: כשיעור משנתו, 
נשמה', כשישמע קול התרנגול יברך 'הנותן לשכוי 
בינה', כשלובש יברך 'מלביש ערומים', כשיניח ידיו 
'מתיר  יברך  כשישב  עורים',  'פוקח  יברך  עיניו  על 
אסורים', כשזוקף יברך 'זוקף כפופים', כשיניח רגליו 
בארץ יברך 'רוקע הארץ על המים', כשנועל מנעליו 
'המכין  יברך  כשהולך  צרכי',  כל  לי  'שעשה  יברך 
ישראל  'אוזר  יברך  חגורו  כשחוגר  גבר',  מצעדי 
לבו  בין  המפסיק  האבנט  לובש  או  הגה  בגבורה', 
כובע  כשמשים  הראב"ד(,  בשם  יוסף  )בית  לערוה 
או מצנפת בראשו, יברך 'עוטר ישראל בתפארה', 
פניו  ידים', כשירחץ  נטילת  'על  יברך  ידיו  כשיטול 
עד  וכו'  רצון  ויהי  וכו'  מעיני  שינה  'המעביר  יברך 
בא"י גומל חסדים טובים לעמו ישראל'. אין לענות 
אמן אחר 'המעביר שינה מעיני', עד שיחתום 'גומל 
אחת  ברכה  שהכל  ישראל',  לעמו  טובים  חסדים 

היא: ]שולחן ערוך, או"ח, סימן מו, סעיף א[

להש"י באיזה זכות יצאו בני ישראל ממצרים, והשיבו הש"י 'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את וכו'' )שמות ג יב(, היינו בזכות התורה, והתורה אינה יכולה להימצא באדם כי אם על ידי )מרירות( יסורין )כמו שאמרו 
רז"ל )ברכות ה.( 'ג' ניתנו על ידי יסורין תורה וכו''(, וכמ"ש האר"י ז"ל שמן זית זך, שאין אדם משיג ז"ך דאורייתא כי אם על ידי מרירות כזית, 'כתית למאור', כשמכתת את הגוף אז מאיר בו אור התורה, על כן צריך ללעוס 
את המרור בל"ב שינים נגד ל"ב נתיבות חכמה שבתורה, והנה מרו"ר בגימטריא מו"ת )אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות )ברכות סג:(( ול"ב נתיבות חכמה שבתורה 

המה נותנים לו חיים כי 'החכמה תחיה' )קהלת ז יב(, על כן נעשה חירות ממלאך המות, על כן המרור מורה על תורה מן השמים: ]בני יששכר, חדש ניסן, מאמר ד, דרוש י, על דרך הרמז[
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אגרא דבי היúוúא

ברכת מזל טוב נאמנה ולבבית למעלת ידידינו עוז הרבני הנגיד 
הנכבד המפואר 

הרה"ח ר' מנחם מענדל רייך שליט"א 
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בתו בשעטו"מ ולמזל טוב

יהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שיזכה לראות ממנה ומכל 
יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך הרחבת הדעת דקדושה אושר 

ועושר ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

פעם אמר הרה"ק ר' יהושע מבעלזא הצדיק רבי צבי אלימלך מדינוב היה בן 
גילו של החיד"א ואני בן גילו של רבי צבי אלימלך1: ]ספר אדמור"י בעלזא[

הנה חוץ ממה שרבינו מזכיר את החיד"א הרבה פעמים בספריו הקדושים ברוב 
חיבה והערצה כאשר עיניכם תחזינה במאמרים שלפנינו, כתב רבינו גם כן הגהות 
עלי גליון ספרו דבש לפי ונדפסו בס' דברים נחמדים, וגם על ספר לדוד אמת ונדפסו 

בס' חידושי בני יששכר.

פסק החיד"א השב מאהבה אין צריך לד' חילוקי כפרה  

ישראל  'שובה  עוד,  ויאמר 
מה  פי  על  לפרש  יש  וכו'',  עד 
חיד"א  מו'  הגדול  הרב  שכתב 
זללה"ה ד' חילוקי כפרה אינם 

רק להשב מיראה, אבל השב מאהבה אין צריך לד' חילוקי כפרה, רק מתכפר הכל בתשובה לבדה, כתב 
כן בשם גדולי הקדמונים )ולא נודע לי מקומו איה, וסוגיות הש"ס לא נודעו במסילות הללו, אבל כיון 
שפסק כן רב מובהק בדורו בבית דין של מטה, פוסקין כן להלכה בבית דין של מעלה(. והנה ענין שב 
מאהבה כתב המהרש"א זללה"ה )ח"א יומא פו:( שעושה ענינים יתירים יתר על ציווי התורה והוא ויתור, 
הנה יש לומר כיון שהוא עושה דרך ויתור עם השי"ת, כביכול הנה כתורה הוא שהש"י יעשה עמו גם כן 
דרך ויתור ומתכפר לו הכל בתשובה לבדה. הגהה ובזה יתורץ מה דאיפסק להלכה המקדש את האשה 
על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור )אפילו כריתות ומיתות בית דין וחילול ה'( מקודשת שמא 
י"י  'שובה ישראל עד  ובזה יתבאר לך,  )היינו בתשובה הידועה תשובה מאהבה, הבן(.  הרהר בתשובה 
אלקיך', היינו הוי"ה בניקוד אלקים שהיא תשובה עלאה תשובה מאהבה, ואמר הטעם 'כי כשלת בעונך', 
עבירות גמורות גדולות, ותשובה תתאה לא מהני רק על ביטול מצות עשה, על כן הנך צריך לתשובה 
עילאה, וכיון שאתה שב בבחינת תשובה עילאה תשובה מאהבה, הנה 'קחו עמכם דברים )בעלמא( ושובו 

אל י"י, ותיכף יכופר הכל: ]בני יששכר, חדש תשרי, מאמר ד, סימן טל[ 

כל המתגאה כאילו בא על העריות ששניהם שרביטו של מלך 

וכבר פירשתי בזה בימי חורפי 
'כל  ד:(  )סוטה  רבנן  דאמרו  הא 
כל  על  בא  כאילו  המתייהר 
איסור  דטעם  כולן',  עריות 

העריות גם כן משום דאין משתמשין בשרביטו של מלך, ועיין בברית מנוחה טעות דור המבול הבינו 
להשתמש  רשאין  )דבנים  לבנים  גם  אסור  זה  ובאמת  עיי"ש,  ומקבלים  משפיעים  העליונים  באורות 
בשרביט האב(, כי מה דאישתרי אישתרי, אבל מה שלא התיר הקב"ה הנה הוא הוה עלינו למלך 'ואין 
משתמשין וכו'', )אחר זמן בא לידי ספרי הרב החיד"א וראיתי גם כן שכתב כן פירוש הגמרא הנ"ל כדברי 
)כסא דוד יז:; אהבת דוד דרוש ה' לשבת זכור(, והנאני שכוונתי לדעת גדול כמוהו(: ]בני יששכר, שבתות, מאמר 

ט, סימן י[ 

חוק הוא התשובה 

'חוקי  אומרו  לך  אבאר  עוד 
בספר  מצאתי  הנה  רצונך', 
מו'  הגדול  להרב  לפי  דבש 
אשד  ספר  בשם  זלה"ה  חיד"א 

זה נאמן רוח הוא,  נפקא ליה, עם כל  יודע מהיכא קא  )הגם שאיני  הנחלים, חק הוא התשובה עיי"ש 
ובודאי נפקא ליה מאיזה מדרש חז"ל(: ]בני יששכר, כסלו טבת, מאמר ד, סימן סב[ 

באומרו לשמך הגדול וזוכר מעשה עמלק יוצא ידי חובה בלב ולא בפה 

זלה"ה  חיד"א  מו'  הגדול  הרב  כתב 
סימן  ז'  אות  מערכת  לפי  דבש  בספר 
מר  הגדול  להרב  ראיתי  וז"ל,  כ"א 
שנדפס  ספרי  בפירוש  ז"ל  מחותני 
תצא,  פרשת  בסוף  שכתב  מחדש 

דזכירת עמלק חייב לזכור בפה בכל יום, וכן כתב רבינו האר"י ז"ל )פרי עץ חיים שער קריאת שמע פ"ג( גבי 
וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול וכו' עיי"ש, ונראה דסבר הרב ז"ל דבאומרו 'לשמך הגדול' וזוכר מעשה 
עמלק כמו שכתב האר"י ז"ל בזה יצא ידי חובת זכור בפה, ואני בעניי נראה לי שבזה יצא ידי חובה בלב 
דוקא ולא בפה וכו' עיי"ש. ואני זה לי ימים כבירים שכוונתי גם כן לדעת הרב חיד"א זלה"ה שבזה יוצאין 
ידי חובת 'לא תשכח', אבל עוד הוכחתי לדעתי דהחיוב 'לא תשכח' בלב הוא בכל יום, מה שאין כן 'זכור' 
בפה הוא רק פעם אחת בשנה, דאי לא תימא הכי למה אין קורין פרשת זכור בתורה בכל יום, אלא על 
כרחך אין החיוב רק פעם אחת בשנה, ונמסר הדבר לחכמים איזה יום יבחרו והמה בחרו להקדים זכירה 
לעשיה שבת קודם פורים, אם כן דברי מרן האר"י ז"ל לכוין באמירת 'לשמך הגדול' זכירת מעשה עמלק, 
הוא באמת מצות 'לא תשכח' ואין צריך יותר, כי זכור בפה הוא רק פעם אחת בשנה, נראה לי: ]בני יששכר, 

חדש אדר, מאמר ג, סימן ח[

הרה"ק רבי חיים יוסף דוד בן רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי זי"ע
"הרב הגאון הגדול המפורסם עיר וקדיש מו"ה חיד"א זלה"ה" )ע"פ התוארים שהזכירו רבינו( 

בעה"מ ברכי יוסף, דבש לפי, כסא דוד, לדוד אמת, ועוד הרבה ספרי קודש 
י"א אדר תקס"ו לפ"ק

מכון מעיינות מהרצ"א
להפצת תורת רבוה"ק מדינוב ותלמידיהם הקדושים זי"ע

קול צהלה ורנה שפתינו אז תרנינה
ברון שיר ושבח נזמר בשבחין למיעל גו פתחין, ונשגר ברכותינו מעומקא דלבאי קדם נשיא המכון העומד בראש המפעל הגדול להפצת תורת 
רבוה"ק מדינוב זי"ע, ובירור מנהגיהם והליכותיהם הקדושים וליבון משנתם בהלכה ובאגדה, האי גברא רבה ויקירא אוצר כלי חמדה צנא מלא 

ספרא ענף עץ אבות, תורה וחסידות אצלו משולבות, לו נאה תהלה

הגה"ח ר' שלום לייפער שליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הבת שתחי' בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב

ובהאי עידן חדוותא נשגר ברכותינו בחרדת קודש אל קדם אבות המשפחה המפוארה  

אביו כ"ק מרן אדמו"ר מטעמעשוואר שליט"א
חו"ז כ"ק מרן אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א

וחותנו האדמו"ר מלאנצהוט ב"ש שליט"א

שפתותינו מרחשות בתפלה לקל נורא עלילה שיזכה לגדלה ולחנכה לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ולראות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 
דקדושה מתוך הרחבת הדעת ובריאות השלימה, ומשמחה זו יושפע רב ברכות וישועות לכל מילי שמיטב, ויהי ה' עמו להגדיל תורה 

ולהאדירה ולהמשיך בהפצת מעיינותיו הברוכות חוצה כמשאת נפשו הטהורה מעתה ועד עולם.

המברכים בגילה וברינה, חברי המערכת

כיון שפסק כן רב מובהק בדורו בבית דין של מטה 
פוסקין כן בבית דין של מעלה

אחר זמן בא לידי ספרי הרב החיד"א וראיתי גם כן 
שכתב כן פירוש הגמרא הנ"ל כדברי והנאני שכוונתי 

לדעת גדול כמוהו

הגם שאיני יודע מהיכא קא נפקא ליה עם כל זה 
נאמן רוח הוא, ובודאי נפקא ליה מאיזה מדרש חז"ל

ואני זה לי ימים כבירים שכוונתי גם כן לדעת 
הרב חיד"א זלה"ה

1. בספרי רבינו נמצא הרבה פעמים הלשון לבני גילי כגון 'באתי להזכיר פרט אחד לי ולבני גילי', ובהקדמה לס' דרך פקודיך 'הנה לזאת הסיבה גם כן אשר העירוני רעיוני לציין לי ולבני גילי התרי"ג מצות בביאור 
הטעמים אשר למדתי מפי סופרים וספרים וכו'', ועוד כהנה וכהנה, ואחד מהם הוא בס' בני יששכר מאמרי חדש תשרי )מאמר ז סימן ט( לאחר שמביא רבינו דברי החיד"א בספרו דבש לפי מערכת ו' )אות ב( 

בביאור מהות הוידוי כותב רבינו: "העתקתי לך כל הדברים האלה עם קצת תוספת דברינו אלה למראה עיניך, להיותן דברים נצרכים לכל האנשים כגילי, בין והתבונן":


