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כללי ההשתתפות וקבלת המלגות

בתוכנית 'קניין חכמה' 

החומר הנלמד

במסגרת תוכנית 'קניין חכמה' יילמדו הספרים הבאים: הפרק הראשון 

של 'תומר דבורה' להרמ"ק, 'ארחות חיים להרא"ש', אורחות צדיקים, 

מסכת 'אבות' עם פירוש רבינו יונה ו'מסילת ישרים'. 

המחזור הראשון של התוכנית יימשך כשנה וחצי בסיעתא דשמיא. 

ההספק החודשי

יצריך  התוכנית מבוססת על לימוד שבעה ימים בשבוע, בקצב שלא 

קביעות  אך  לכל.  שווה  יהיה  שהלימוד  כדי  משמעותי,  זמן  הקדשת 

יציבה תביא תועלת גדולה ללומדים. 

המבחנים

בשיטה  שאלות   12 ויכלול  לחודש,  אחת  בעז"ה  יתקיים  המבחן 

מבין  הנכונה  בתשובה  לבחור  יצטרכו  כשהלומדים  אמריקאית, 

האופציות השונות שיינתנו לבחירתם. 
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מלגות לאברכים

גובה המלגה נקבע על סך 50 שקלים לחודש לכל נבחן שיקבל ציון 

של 100 אחוזים. 

ציון מעל 90 אחוז, יזכה את הנבחן במלגה בת 45 שקלים.

ציון נמוך מ-90 אינו מזכה את הנבחן בקבלת מלגה על אותו החודש. 

מלגות לבחורים

יקבלו  אחוזים,  מ-90  גבוה  לציון  שיגיעו  הקדושות  הישיבות  בחורי 

המשנה  מכרכי  אחד  כגון  המערכת,  שיקול  לפי  'דרשו'  מספרי  ספר 

'חומש דרשו'  'מועד לדוד',  דוד',  'דרש  'דרשו', כרך של  ברורה של 

ויתר הספרים היוצאים לאור על ידי הארגון.

זכאות למלגה

ההשתתפות בתוכנית 'קניין חכמה' פתוחה לציבור הרחב, אך קבלת 

לסוגיהן,  דרשו  תוכניות  ומשתתפי  לנבחנים  רק  תתאפשר  המלגות 

בתוכניות  החודש  באותו  לנבחנים  מלגות  כפל  )יש  החודש  באותו  מבחן  שייערכו 

'דרשו' נוספות!(. 

נבחני 'קניין הלכה' אינם זכאים לקבל מלגה אם אינם משתתפים בנוסף 

בתוכנית בה הם מקיימים מבחן חודשי. שימו לב: הגדרת מבחני קנין 

חכמה הינה כ"מבחן נלוה", ופירושו: שהזכאות למלגה כפופה לכך 
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שנערך מבחן אחר באותו החודש )למעט קנין משניות(, ובמבחן הנוסף )דף 

היומי בהלכה/ קנין תורה( קיבל ציון עובר של לפחות 40 אחוז. 

מקומות המבחן

הבחינה  ומוקדי  חמישי,  בימי  בכולל'  'דרשו  של  הבחינה  מוקדי  כל 

הכלליים של 'דרשו' בימי שישי. 

הרשמה

נבחני 'דרשו' שפרטיהם קיימים במערכת אינם צריכים להירשם שוב. 

זכאים כאמור  אינם  'דרשו',  נבחנים בתוכניות אחרות של  מי שאינם 

למלגה, אך אם ברצונם לערוך מבחנים לשם קבלת ציון ללא מלגה, 

הם יכולים להירשם במוקדי הבחינה עצמם, במקביל לעריכת המבחן 

בפועל.

F

מועד המבחן הראשון

המבחן הראשון ייערך אי"ה במוקדי המבחן הרגילים של דרשו ביום 
רביעי י' באדר בכוללים המשתתפים בתוכנית 'דרשו בכולל', וביום 

שישי י"ב אדר בכל מוקדי הבחינה של 'דרשו'.

F





הסכמת
מרן הגאון רבי מתתיהו סלומון שליט"א
משגיח דישיבת בית מדרש גבוה ליקווד
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"ְקֵנה ָחְכָמה, ְקֵנה ִביָנה,

ט, ֵמִאְמֵרי-ִפי" ח ְוַאל-ּתֵ ּכַ ׁשְ ַאל-ּתִ

F

שער  בהיפתח  התורה,  עולם  וישיש  יגיל  בגבורה,  השמש  כצאת 
במילין  נפתח  אורה,  ויהי  לחושך  האומר  בעזרת  הטהורה,  חכמה 

זעירין מתוך ים החכמה הגדול והנורא, לכבודו של יוצר שמים וארץ 

בורא, אשר לפניו נעבוד בחיל ובמורא, לו נתכנו עלילות ּוְנהֹוָרא ִעֵּמּה 

ְׁשֵרא.

שלמה המלך ע"ה כתב בחכמתו הרבה "ְקֵנה ָחְכָמה, ְקֵנה ִביָנה, ַאל-
הדברים  וביאור  ה-ו(.  פסוקים  ד,  פרק  )משלי,  ֵמִאְמֵרי-ִפי"  ְוַאל-ֵּתט,  ִּתְׁשַּכח 

הוא שהחכמה והבינה הן שער למבקשים לכנוס בהיכל ה', לזכור את 

מצוות פיו של הבורא ב"ה, ואף להלך בהן מבלי לנטות ימין ושמאל. 

וזה מה שביאר במלבי"ם את החילוק בין החכמה לבינה, שהחכמה 

היא לדעת להבדיל בין טוב לרע, ואילו הבינה היא ההבדלה בין אמת 

ושקר בענייני דעות. ובהמשך הדברים מוסיף שקניית מידות אלו, היא 

היא הדרך להימנע משכחת תלמוד התורה או הטיה מהדרך הנכונה 

על ידי יצר התאווה, כמו שאמר שלמה המלך ע"ה "אל תשכח, ואל 

תט מאמרי פי". 
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שהלא גדלות ורוממות נפש ישראל, היא בכך שהיהודי מלבה בלבו 
וההתעוררות  הקדושה  מחשבות  את  משים  ומוראו,  ה'  אהבת  את 

כחותם בליבו, כקשר על זרועו, ועושה אותן עטרה לראשו. ההתעלות 

הוא  מקורן  מצוותיה,  ובקיום  התורה  בלימוד  וההצלחה  הרוחנית 

בהרגשת הלב והבנת השכל ליראה ולאהבה את בוראו, שזהו היסוד 

ההולך  ישראל  איש  של  קומה  השיעור  כל  נבנה  עליו  אשר  העיקרי 

עומדת  היא  הרי  המחשבה,  אדני  על  נבנית  אשר  והקומה  ה'.  בדרך 

לעד ונקבעת במציאות כיתד שלא יזוע ממקומו. והיהודי אשר עסקו 

וחשקו בתורה על בסיס של אותם אדני זהב, גם כי יעברו עליו קיץ 

וחורף, קור וחום, יומם ולילה לא ישבות מעבודת ה' ומללכת בדרכיו. 

F

גבולים  להרבות  'דרשו'  ארגון  פועל  עשורים,  משני  למעלה  זה 
בתלמידים. ב-14 תוכניות 'דרשו' השונות, ובשורה ארוכים של ספרים 

שנכתבו, הוהדרו ונדפסו על ידי הארגון,  חולל 'דרשו' מהפכות רבות 

בעולם התורה. רבבות יהודים יראי ה' קנו קנייני נצח במגוון מקצועות 

התורה: במשניות, בתלמוד בבלי, בהלכה עיונית ובהלכה מעשית. 

 900  ,800 חופתם כשבאמתחתם  לעבר  צעדו  רבים  ישיבות  בחורי 
נבחנו בשנות בחרותם  ועליהם  ואפילו אלף דפי גמרא, אותם שיננו 

במסגרת תוכניות בני הישיבות. רבבות יהודים נבחנו בהצטיינות על 

כרכים שלמים מהמשנה ברורה במסגרת תוכנית 'הדף היומי בהלכה', 
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מאות תלמידי חכמים בני עלייה עמדו בכור המבחן ונבחנו על הש"ס 

על  נבחנו  אחרים  ואלפים  ש"ס',  'קניין  במבחני  מחתא  בחדא  כולו 

משורשי  מעמיק  לימוד  תוך  גדול,  בעיון  ההלכה  מקצועות  מגוון 

הלימוד  במסלול  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  שהסיקו  ועד  הסוגיות 

'קניין הלכה'. 

השנים  במרוצת  'דרשו'  נבחני  הגיעו  אליהם  האדירים  ההישגים 
מן המפורסמות הם, ואינם צריכים ראייה. גדולי ישראל מכל העדות 

והחוגים המשתתפים בקביעות במעמדים השונים של 'דרשו', ומלווים 

בקביעות ובעקביות את פעילות הארגון, מדריכים ומתווים את דרכו, 

הלא הם מעידים פעם אחר פעם על הפעולות הברוכות של 'דרשו'.

F

בני ישראל בהיותם במצרים היו להם ישיבות, ולא שינו את  והנה 
שמם, ולא שינו את לבושם, ואפילו נזהרו מלשון הרע ולא היה בהם 

פרוץ בעריות, אבל עם זאת נגעה בהם ופגעה בלבם תרבות מצרית, 

והתמלאו מן הארציות והגשמיות של מצרים, עד ששקעו במ"ט שערי 

וגאלם  הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  עליהם  נגלה  ואלמלא  טומאה. 

בחפזון, הרי אנו ובני בנינו משועבדים לפרעה במצרים. 

ז(:  א,  )שמות  ו(, על הפסוק  סי'  ]בובר[ שמות  )תנחומא  שאמרו במדרש  וזהו 
"ובני ישראל פרו וישרצו וגו' ותמלא הארץ אותם" – "שנתמלאו בתי 

טרטיאות )theaters( ובתי קרקסיאות )circuses( מהם". וכתב הגאון בעל 
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)שמות שם(: "כי הלכו רק אחרי תענוגות  שבט סופר מפרשבורג זצ"ל 

ושמחות ויתערבו בגוים, ושמחו ביום אידם ועשו ריקודים ומחולות 

בשיר וזמרה... והיה ליבם מלא תאוות בהמיות וגשמיות וארציות... 

כי הם  'מהם'...  ולא כתיב  'ותמלא הארץ אותם',  וזה כוונת המדרש 

בעצמותם ופנימיות שלהם היו מלאים מתאוות הארציות". 

ויסוד הדברים מבואר כבר בספר באר מים חיים )פ' שמות(: "'ותמלא 
הארץ אותם' – כלומר, שנתמלאו בדברי הארציות, טומאת ערות ארץ 

מצרים להלך בנימוסה ולעבוד לאלוהיה".

נענה אנן, כשהעולם הזה מתדפק על דלתי נפשותינו ונפשות  ומה 
בנינו, למלא אותנו בדברי הארציות, להלך בנימוסיו ולעבוד לאלוהיו? 

ובתי תאטראות ובתי קרקסאות מבקשים להכנס אל תוך בתיהם של 

ישראל ממש, ח"ו? 

שהרי גם מי שנגעה יראת ה' ללבו, וכל חפצו ותשוקתו הוא להידבק 
בה' ובתורתו, נצרך הוא להתמודד עם אותן פרצות שפורצת תרבות 

הגויים בכרם בית ישראל, בדרך של פרסומות ופיתויים שמנסים בכל 

עת להסיט את מחשבות האדם מעיסוק בצרכי עולם ולהביאו לרדיפה 

תמידית אחר הנאות העוה"ז המטמטמות את הלב וסותמות את השכל 

מעיסוק במחשבות מוסר ויראת שמים. ומפני אלה חשכו עינינו, ונסתם 

ויראת הרוממות המחוייבת מכל  לבבנו מלהרגיש את אהבת הבורא 

איש ישראל, וכלשונו הזהב של רבינו בעל 'חובת הלבבות': "כאשר 
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לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת 

העולם הזה ואהבת העולם הבא" )שער חשבון הנפש פ"ג(.

לטהרת  נוגעים  שהניסיונות  שלפניו,  מהדורות  דורנו  נשתנה  ובזה 
הלב והמחשבה, הרשת אשר פורש היצר לרגלינו מבקשת לאפשר לנו 

לקיים מצוות אנשים מלומדה, ואף לעסוק בתורה אין היצר מפריע כל 

כך, אלא כל חפצו ומגמתו הוא לגרום לקרירות הלב, להשיבנו אחור 

מכל מחשבת מוסר והשקפה ולהרחיקנו מהחכמה הטהורה שהיא היא 

השער לזיכרון וקיום מצוות התורה. 

F

נמצאנו למדים שעל אף הפעילות הענפה, על אף העידוד והריבוי 
של לימוד התורה במגוון מקצועות התורה, הקיום האמיתי של האוצר 

ל'גויישקייט',  מהחיבור  מוחלטת  התנתקות  ידי  על  רק  אפשרי  כולו 

בהבנת השכל והכרת הלב בכך ששולחננו, שולחן מלכים, גדול מכל 

שולחנות שבעולם. רק על ידי הרגשת 'ואני קרבת אלוקים לי טוב', רק 

באמצעות 'חלקי ה' אמרה נפשי', יש לתורה קיום בלב האדם. כי אין 

די ב"דרשו ה' ועוזו", וצריכים אנו ל"בקשו פניו תמיד". ואם מבקש 

אתה להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה. 

לאחר מחשבה רבה והתייעצות פרטנית עם מרנן ורבנן עיני העדה, 
העליונה  ההשגחה  בידי  נשלחו  אשר  הדור  וצדיקי  התורה  גדולי 

להורות לנו דרך וליישר לנו מסילה, החליטה הנהלת 'דרשו' בעצתם 
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של אותם שאמרו עליהם שהנוטל עצה מהם אינו ניזוק, להקים תוכנית 

חדשה ומאחדת: 'קניין חכמה'. 

במסגרת תוכנית זו יעסקו רבבות נבחני 'דרשו' בקניין חכמה ודעת, 

ועל תורתם  גדולי הדורות אשר על ספריהם  תוך עיון בדבריהם של 

הושתתו ספרי המוסר בדורות האחרונים והראשונים, ואשר נוסדו על 

אדני המחשבה הצרופה והמזוקקת, לכל החפץ לקנות חכמה אשר בה 

ייבנה בית, ודעת אשר בה חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. 

מחשבה רבה הושקעה גם לעיצוב וקביעת סדר הלימוד של התוכנית 

החדשה, כך שהיא תקיף את כל היסודות הנדרשים לאיש אשר חפץ 

ביקרו של מלך העולם, למען דעת כי ה' הוא האלוקים, בידיעה ברורה 

בעלי  ואחריהם  לברכה  זכרונם  חכמנו  של  דרכם  פי  על  ואמיתית 

המחשבה והמוסר בדורות ראשונים. 

לשמור  וללמד  ללמוד  שנזכה  דעלמא  ריבונא  קדם  מן  רעוא  ויהא 

ונזכה  ולעשות, להרבות גבולנו בתלמידים, להרחיב גבולי הקדושה 

להיות עובדי אלוקים, יראי ה' וחושבי שמו. 

בברכת התורה 

הנהלת 'דרשו'  



יגתומר              דבורה

פרק ראשון
מספר

בֹוָרה ּתֶֹמר דְּ
לרבינו המקובל האלקי

כמוהר"ר משה קורדואירו זצ"ל

עם פירוש משולב

מוגה בדקדוק ע"פ דפו"ר

עם הגהות והערות

ירושלים 

ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד לפ"ק שנת בְּ



הקדמת המהדיר

במהדורה זו הגהנו את הספר לפי דפוס ראשון, ומאות הבדלים נמצאו 

בינו לבין הדפוסים דהיום. וזהירות מרובה נזהרנו שלא לשנות מדעתו, 

מובן  שאין  במקומות  רק  שמים:  מלאכת  מלאכתנו,  היתה  כך  אלא 

להנדפס היום מחמת שיבושי הדורות, שם הגהנו בתוך הספר על פי 

דפוס ראשון, וציינו בהערה על אתר. ובמקומות שיש מובן הן להנדפס 

היום והן לדפוס ראשון, השארנו הנדפס, והבאנו נוסח דפו"ר בהערה. 

ובמקומות שאין שינוי משמעות כלל בין הדפוסים, והנוסחאות קרובות 

ביניהם, לא ראינו לנחוץ להעיר. 
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טז שבט – כ שבט • הקדמה עד מידה ו

ענין הספר
ואמרו  ה' אלקיכם תלכו",  ה(: "אחרי  יג,  )דברים  יתברך בתורתו  ה'  ציוונו 
והלא כבר  לו לאדם להלך אחר שכינה,  "וכי אפשר  ע"א(:  יד  )סוטה  חז"ל 
אחר  להלך  אלא  הוא'?!  אוכלה  אש  אלהיך  ה'  'כי  כד(:  ד,  )דברים  נאמר 
מדותיו של הקב"ה". וכן אמרו )שבת קלג ע"ב(: "ואנוהו - הוי דומה לו, מה 

הוא חנון ורחום - אף אתה היה חנון ורחום"א.

וזהו ענין הספר, ללמד כיצד יתדמה האדם במדותיו לקב"ה, ויהיה חנון 
ורחום.

יתברך הטובים  בדרכי השם  להדמות  "מצוה  תריא(:  )מצוה  החינוך  בספר  ועיין  א.  
ולהטות  כחנו,  והטוב בכל  היושר  כל מעשינו בדרך  והישרים, שנצטוינו לעשות 
כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו 
שזהו דרך השם וזה חפצו מבריותיו למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא, ועל זה 
נאמר )דברים כח, ט(, והלכת בדרכיו. ונכפלה המצוה עוד במקום אחר שנאמר ללכת 
בכל דרכיו. ואמרו זכרונם לברכה בפירוש זאת המצוה, מה הקדוש ברוך הוא נקרא 
רחום אף אתה היה רחום, מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה 
הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק אף אתה היה צדיק, מה הוא נקרא קדוש אף אתה 
היה קדוש. והענין כולו לומר שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו ומדות 
נכבדות אשר יסופר בהם יתברך על דרך משל לומר שמתנהג במדות טובות אלו 

עם בריותיו".
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ֶרק א ֶפּ

ה – שיהא דומה ְלקֹונֹו ויוצרו, ְוָאז  ֶמּ ְתַדּ ִיּ ָהָאָדם ָראּוי ֶשׁ

סֹוד ַהּצּוָרה ָהֶעְליֹוָנה שנתגלה בה הקב"ה  ִיְהֶיה האדם ְבּ

נרמז שעל  ובזה  אדםב,  ּוְדמּות  ֶצֶלם  לנביאים, שהיתה כעין 

האדם להתדמות ליוצרו. 

העליונה  הצורה  מראה  בין  החיצוני  בדמיון  די  שיש  לומר  ואין 

במדותיו  גם  לקב"ה  להתדמות  צורך  ואין  האדם,  גוף  לצורת 

ומעשיו. אין הדבר נכון, וזאת משני טעמים, האחד, שעל האדם 

ה האדם לקב"ה  ִאּלּו ְיֻדֶמּ להתדמות לקונו בכל מה שאפשר, ֶשׁ

ֲהֵרי  ומידות,  מעשים  ְפֻעּלֹות,  ִבּ ְולֹא  גּופֹו  צורת  ְבּ רק 

הּוא ַמְכִזיב את דמיון ַהּצּוָרה שלו לקב"ה, וגורם לדמיון זה 

להיות חיצוני וחסר משמעות פנימית, ְויֹאְמרּו ָעָליו בזלזול: 

עּוִרים?!' ים ְכּ 'צּוָרה ָנָאה ּוַמֲעִשׂ

ב.  יחזקאל א, כו. ועיין בראשית א, כז: "ויברא אלקים את האדם בצלמו, בצלם 
אלקים ברא אתו".
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ועוד טעם לכך שעיקר הדמיון בין הקב"ה לאדם הוא במעשיו, 

מּות ָהֶעְליֹון של הקב"ה שנתגלה  ֶלם ְוַהְדּ ר ַהֶצּ ֲהֵרי ִעּקַ ֶשׁ

כלל,  גשמי  אינו  הנבואה  מראה  שכן  ֻעּלֹוָתיו,  ְפּ ֵהן  בנבואה 

יֹוִעיל  ּוַמה  הקב"ה.  מעשי  על  לרמז  אך  היא  משמעותו  וכל 

ְבִנית  ַתּ מּות  רק בְדּ ָהֶעְליֹוָנה  צּוָרה  ְכּ ֱהיֹותֹו  לאדם  לֹו 

ה ְלקֹונֹו.  ֻעּלֹות לֹא ִיְתַדֶמּ ְפּ ֵאָבָריו, ואילו ּבַ

ֶתר  ֻעּלֹות מידת ַהֶכּ ה ֶאל ְפּ ֶמּ ְתַדּ ִיּ ְלִפיָכְך ָראּוי לאדם ֶשׁ

ֶעְליֹונֹות.  ַרֲחִמים  ל  ֶשׁ ִמּדֹות  י"ג  ֵהן  ֶשׁ הקב"ה,  של 

"ִמי  יח(  ז,  )מיכה  סּוִקים  ַהְפּ סֹוד  ְבּ ְרמּוזֹות  אלו  ּומידות 

כפי  ֱאֶמת",  ן  ֵתּ ִתּ ְיַרֲחֵמנּו...  ָיׁשּוב  מֹוָך...  ָכּ ֵאל 

שיתבאר להלן. 

ֵאִרית  ע ִלׁשְ ׁשַ א ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ּפֶ מֹוָך ֹנׂשֵ ִמי ֵאל ּכָ

י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא:  ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ְמֻצלֹות  ִליְך ּבִ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹשׁ ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתׁשְ

ֶחֶסד  ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ַחּטֹאוָתם:  ל  ּכָ ָים 
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ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ּבַ ר ִנׁשְ ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ָראּוי  הקב"ה,  של  מידותיו  הן  אלו  שמידות  ן,  ֵכּ ִאם 

ו ְנָפֵרׁש  ֶצאָנה בֹו באדם י"ג ִמּדֹות ֵאּלּו. ְוַעְכָשׁ ָמּ ִתּ ֶשׁ

י"ג,  ומספרן  ֻעּלֹות,  ַהְפּ אֹוָתן  את  על סדר הפסוקים הללו 

ְהֶייָנה בֹו באדם, כדי להתדמות לבוראו: ִתּ ָראּוי ֶשׁ ֶשׁ

 L

מֹוָך ָהא' - ִמי ֵאל ָכּ

שהאדם חוטא בכח הניתן לו מאת ה', והקב"ה סובל וממשיך 

להשפיע

רּוְך  דֹוׁש ָבּ דבר הכתוב 'מי אל כמוך', מֹוֶרה ַעל ֱהיֹות ַהָקּ

הּוא ֶמֶלְך ֶנֱעָלב, שמתנהג במדת הרחמים וסֹוֵבל ֶעְלּבֹון 

ְיִכיֵלהּו  א  לֹּ ֶשׁ ַמה  וחוצפה מצד החוטאים, עלבון כה גדול, 

ַרְעיֹון ומחשבת האדם. 
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ֵאין  שֲהֵרי  החוטאים,  מאת  הקב"ה  סובל  אותו  העלבון  וזהו 

ֶרַגע  ֵאין  ְועֹוד,  ָסֵפק,  ִלי  ְבּ ָחתֹו  ָגּ ֵמַהְשׁ ר  ִנְסָתּ ָבר  ָדּ

ֹוֵפַע  ַח ֶעְליֹון ַהּשׁ ם ִמֹכּ א ִיְהֶיה ָהָאָדם ִנּזֹון ּוִמְתַקֵיּ לֹּ ֶשׁ

ָעָליוג מאת הקב"ה, המחייה את האדם ונותן כח באבריו.

עֹוָלם לֹא אירע שָחָטא  ֵמּ ֶשׁ ְמָצא ותסיק,  ַוֲהֵרי אם כן ִתּ

הּוא  ברוך  הקדוש  ִיְהֶיה  א  לֹּ וֶשׁ הקב"ה,  של  ֶנְגּדֹו  ָאָדם 

ִקּיּומֹו  ַפע  ֶשׁ ׁשֹוֵפַע  ׁש  ַמָמּ החטא  של  ָהֶרַגע  אֹותֹו  ְבּ

חוטא,  האדם  כאשר  גם  אלא  החוטא,  של  ֵאָבָריו  ּוְתנּוַעת 

הקב"ה ממשיך להשפיע עליו את כח הקיום. 

ַההּוא  ַח  ַבֹכּ חֵֹטא  ָהָאָדם  ֶשׁ ולמרות-  ֱהיֹות-  ְוִעם 

ג.  כמו שנאמר )איוב יב, י(: "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש". ועיין נפש 
החיים, שער א' פרק ב': "אבל הוא יתברך שמו, כמו בעת בריאת העולמות כולם, 
וכל  יום  כל  כן מאז  יש מאין בכחו הבלתי תכליתי.  יתברך  הוא  והמציאם  בראם 
משפיע  ית"ש  שהוא  במה  רק  תלוי  וקיומם  וסדרם  מציאותם  כח  כל  ממש,  רגע 
ית' מסלק מהם  ולו היה הוא  יתברך כל רגע כח ושפעת אור חדש.  בהם ברצונו 
כח השפעתו אף רגע אחת, כרגע היו כולם לאפס ותהו. וכמו שיסדו אנשי כנה"ג 
ורגע,  עת  כל  ממש  תמיד  היינו  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  המחדש 

וראייתם מפורשת כאמור לעושה אורים גדולים, שלא אמר עשה אלא עושה".
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ָלל,  ּנּו ְכּ המושפע עליו מאת הקב"ה, לֹא ְמָנעֹו הקב"ה ִמֶמּ

ֶזה, ִלְהיֹות  ָכּ רּוְך הּוא ֶעְלּבֹון  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ א סֹוֵבל  ֶאָלּ

ְוהּוא  ֵאָבָריו,  נּועֹות  ְתּ ַח  ֹכּ בחוטא  ּבֹו  יַע  ִפּ ַמְשׁ הוא 

ֵחְטא  אֹותֹו ֶרַגע ְבּ ַח שניתן לו ְבּ החוטא מֹוִציא אֹותֹו ֹכּ

רּוְך הּוא סֹוֵבל  דֹוׁש ָבּ ְוָעֹון, ּוַמְכִעיס נגד הקב"ה, ְוַהָקּ

את החוטא ואת חטאו, וממשיך לקיים אותו בחיים. 

ּנּו  הקב"ה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמנֹוַע ִמֶמּ ְולֹא ּתֹאַמר ותטען ֶשׁ

ח"ו להשפיע  אלא מוכרח הוא  ַההּוא  ַהּטֹוב  את כח החיות 

ְבֹכחֹו  ֲהֵרי  ֶשׁ כן,  הדבר  אין  חלילה  לברואיו,  החיות  כח  את 

ׁש את ָיָדיו  ֵמיְמֵריּהד- ברגע קצר ְלַיֵבּ ֶרַגע ְכּ של הקב"ה ְבּ

ל  ָכּ ְוִעם  ְלָיָרְבָעםה,  ה  ָעָשׂ ֶשׁ ֵעין  ְכּ של החוטא  ְוַרְגָליו 

ָידֹו של הקב"ה ְלַהְחִזיר  ַח והיכולת ְבּ ַהֹכּ זֹאת ולמרות כך ֶשׁ

ד.  רגע כמימריה – רגע כמאמרו. כלומר, הזמן שלוקח לאדם לומר את המילה 
"רגע". )ברכות ז ע"א(. בדפוסים מאוחרים נדפס 'כמימרא', אולם נוסח דפוס ראשון, 

ונציה שמ"ט, הוא 'כמימריה' – כלשון הגמרא בברכות, והגהנו על פיו.

ה.  מלכים א', יג ד: "וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשהו ותיבש ידו 
אשר שלח עליו ולא יכל להשיבה אליו".
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ממנו אל  ע ַההּוא  ָפּ ְשׁ ַהִנּ של החיות  ַח  ַהֹכּ אליו ולבטל את 

האדם, ְואף לפי שורת הדין, ָהָיה לֹו לקב"ה לֹוַמר לחוטא: 

ָך, לֹא  ְלּ כוחותיך ֶשׁ ֱחָטא ְבּ י, ֶתּ ה חֵֹטא ֶנְגִדּ ַאָתּ יָון ֶשׁ 'ֵכּ

ֵני ֶזה ָמַנע הקב"ה את טּובֹו  י", למרות כך, לֹא ִמְפּ ִלּ ְבֶשׁ

ַח ְוֵהִטיב  יַע ַהֹכּ ִפּ א ָסַבל ֶעְלּבֹון, ְוִהְשׁ ִמן ָהָאָדם, ֶאָלּ

ְלָאָדם טּובֹו, בעוד שבאותו הכח האדם ממשיך לחטוא כנגד 

א  לֹּ ֶשׁ ַמה  עצומים,  ְוַסְבָלנּות  ֶעְלּבֹון  ֶזה  ֲהֵרי  הקב"ה. 

ַמְלֲאֵכי  קֹוְרִאים  ֶזה  ְוַעל  בעולם.  בריה  שום  על  רו  ְיֻסָפּ

רּוְך הּוא 'ֶמֶלְך ָעלּוב' )היכלות פי"ח,  דֹוׁש ָבּ ֵרת ְלַהָקּ ַהָשּׁ

פכ"ד(.

מֹוָך', ש'אל' בכל  ְוַהְינּו ביאור אֹוְמרֹו של הנביא: 'ִמי ֵאל ָכּ

ַעל ֶחֶסדז  ה ֵאל ַבּ מקום פירושו 'בעל כח', וכאן פירושו: ַאָתּ

ו.  בדפוס ראשון: "מה שלא ישוער".

ז.  ועיין רש"י שמות לד ו: "א-ל - אף זו מדת רחמים, וכן הוא אומר )תהלים כב ב( 
אלי אלי למה עזבתני, ואין לומר למדת הדין למה עזבתני. כך מצאתי במכילתא".
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ַח ִלְנקֹםח בחוטא ְוֶלֱאֹסף ולמנוע  ַעל ֹכּ ִטיב, וכן ֵאל ַבּ ַהֵמּ

סֹוֵבל  ה  ַאָתּ זֹאת  ל  ָכּ ְוִעם  ממנו,  ָך  ְלּ ֶשׁ ההשפעה  ֶאת 

ְתׁשּוָבה.  ְוֶנֱעָלב וממשיך לקיים את האדם, ַעד ָיׁשּוב ִבּ

ֲהֵרי  הקב"ה,  של  במדותיו  ללכת  האדם  שעל  שלמדנו  וכיון 

לומר –  ְרצֹוִני  ּה,  ָבּ ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ִריְך  ָצּ ֶשׁ ה  ִמָדּ זֹו 

ְוֵכן  ְבָלנּות כלפי החוטאים כנגדו,  ַהַסּ שיתנהג האדם במידת 

שיסבול ויסכים ֱהיֹותֹו ֶנֱעָלב ֲאִפּלּו ְלַמְדֵרָגה נפלאה זֹו, 

זֹאת  ל  ָכּ ְוִעם  כנגדו,  החוטאים  אדם  לבני  גם  טובו  שישפיע 

לט. ַקֵבּ לֹא ֶיֱאֹסף וימנע את טֹוָבתֹו ִמן ַהְמּ

 L

ח.  בדפוס ראשון: "לינקם".

ט.  וכמו שאמרו חז"ל )יומא כג ע"א(: "הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן 
משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין - עליהן הכתוב אומר )שופטים ה, לא( ואהביו 

כצאת השמש בגברתו".
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א ָעֹון ַהב' - נֹוֵשׂ

שהקב"ה מפרנס את המלאך הנברא מהעוון כדי שלא ימות החוטא

ֵדם  ֵמַהקֹּ דֹול  ָגּ הקב"ה  על  עוון'  'נושא  ֶזה  שבח  ַוֲהֵרי 

א  לֹּ ה ָהָאָדם ָעֹון ֶשׁ ֲהֵרי לֹא ַיֲעֶשׂ שנתבאר במידה א', ֶשׁ

שעושה  עוון  בכל  אלא  ומחבל,  ִחית  ַמְשׁ מלאך  ממנו  ֵרא  ִיָבּ

ִדְתַנן – כמו ששנינו במשנה  האדם נברא ממנו מלאך משחית, ְכּ

גֹור  )אבות פ"ד מי"א(: "ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת קֶֹנה לֹו ַקֵטּ

גֹור  ַקֵטּ אֹותֹו  ַוֲהֵרי  ֶאָחד"י.  ודובר רעות  – מלאך מקטרג 

לֹוִני  "ְפּ ְואֹוֵמר:  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ִלְפֵני  עֹוֵמד 

ַאִני וגרם לבריאתי". החוטא ֲעָשׂ

ְפעֹו  ִשׁ ְבּ א  ֶאָלּ עֹוָלם  ָבּ ֶמת  ִמְתַקֶיּ ה  ִרָיּ ְבּ שֵאין  ְומכיון 

בבריות,  נותן  שהוא  החיות  וכח  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ל  ֶשׁ

ִחית ַהֶזּה עֹוֵמד ְלָפָניו של הקב"ה ותובע כח  ְשׁ ַוֲהֵרי ַהַמּ

י.  וכדברי הגמרא )סוטה ג ע"ב(: " כל העובר עבירה אחת בעוה"ז - מלפפתו והולכת 
לפניו ליום הדין".
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המשחית,  המלאך  אותו  ם  ִמְתַקֵיּ ה  ּוַבֶמּ קיומו,  לצורך  חיות 

ָזן  "ֵאיִני  הּוא:  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ אַמר  יֹּ ׁשֶ נֹוֵתן  ין  ַהִדּ

אֹו  ֲעָשׂ ִחיִתים, אלא ֵיֵלְך המשחית הזה ֵאֶצל ִמי ֶשׁ ַמְשׁ

מכח החיות  ּנּו  ִמֶמּ ְרֵנס  ְוִיְתַפּ – אל החוטא שגרם לבריאתו, 

ד  ִמּיָ יֹוֵרד  ִחית  ְשׁ ַהַמּ ָהָיה  מכך,  ְוכתוצאה  בו",  שנתתי 

הזה,  בעולם  למיתתו  וגורם  החוטא  של  ָמתֹו  ִנְשׁ את  ְונֹוֵטל 

החוטא  שיהיה  לכך  גורם  אֹו  הבא,  העולם  מחיי  ּכֹוְרתֹו  אֹו 

החטא  שיתכפר  ַעד  לו,  המגיע  ָעְנׁשֹו  ִפי  ְכּ ָעָליו  ֶנֱעָנׁש 

ִחית ַההּוא. ְשׁ ל ַהַמּ ֵטּ ְתַבּ ִיּ וֶשׁ

א ְוסֹוֵבל  א נֹוֵשׂ ה ֵכן, ֶאָלּ רּוְך הּוא עֹוֶשׂ דֹוׁש ָבּ ְוֵאין ַהָקּ

ָזן  הּוא  הקדוש ברוך  ֶשׁ ּוְכמֹו  ֶהָעֹון,  את המלאך הנברא מן 

ִחית  ְשׁ ַהַמּ גם את  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  בתוכם  ּלֹו,  ֻכּ ָהעֹוָלם  את 

ָבִרים: אֹו  ה ְדּ לָֹשׁ ְהֶיה ויתרחש ֶאָחד ִמְשּׁ ִיּ ַהֶזּה, ַעד ֶשׁ

את  ֵלהּו  ִויַבְטּ הּויא  ִויַכֵלּ ְתׁשּוָבה  ִבּ ַהחֹוֵטא  ׁשּוב  ָיּ ֶשׁ

יא.  בדפוס ראשון: "ויעכלהו".
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ֵלהּו  ְיַבְטּ אֹו  התשובה,  וייסורי  ָפיו  ִסֻגּ ְבּ המשחית  המלאך 

ִיּסּוִרים ּוִמיָתה, אֹו ֵיֵלְך החוטא  הקב"ה ׁשֹוֵפט ֶצֶדק ְבּ

ם ִיְפַרע חֹובֹו לקב"ה על החטא, וגם על קיום  ְוָשׁ ם  יִהֹנּ ֵגּ ַבּ

וחיי המלאך המשחית. 

ׂשֹוא",  דֹול ֲעֹוִני ִמְנּ ָאַמר ַקִין )בראשית ד, יג(: "ָגּ ְוַהְינּו ֶשׁ

ששאל קין את הקב"ה אם יישא את עוונו, ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל )ע"פ 

את  הרי  הקב"ה:  לפני  קין  תמה  שכך  א(  סי'  פ"ח  רבה  דברים 

ה סֹוֵבל" – ובמילת 'סובל' ִיְרֶצה  ּלֹו ַאָתּ ל ָהעֹוָלם ֻכּ "ָכּ

ֵאין  ֶשׁ ָכֵבד  "ַוֲעֹוִני  ונותן חיים,  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  לומר  התנא 

רּוׁש ְלַפְרְנסֹו ולתת לו חיים ַעד  ה ָיכֹול ְלסֹוְבלֹו" ֵפּ ַאָתּ

ן?!. ָאׁשּוב בתשובה ַוֲאַתֵקּ ֶשׁ

הקב"ה,  של  דֹוָלה  ְגּ ַסְבָלנּות  ת  ִמַדּ ֶזה  ֲהֵרי  ן  ֵכּ ִאם 

ָרא ַהחֹוֵטא, ַעד  ָבּ ה ָרָעה ֶשׁ ִרָיּ זּון ִויַפְרֵנסיב את הְבּ ָיּ ֶשׁ

ׁשּוב בתשובה. ָיּ ֶשׁ

יב.  בדפוסים מאוחרים: "שיזון ומפרנס", והוגה ע"פ דפוס ראשון.
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הקב"ה,  של  במדותיו  להתדבק  הבא  ָהָאָדם  ִיְלֹמד  ומכאן 

ל עֹל ֲחֵברֹו ְוָרעֹוָתיו  ְהֶיה ַסְבָלן, ִלְסֹבּ ִיּ ה ָצִריְך ֶשׁ ָמּ ַכּ

עּור פגיעה ונזק  ֵהִריַע לו, ואפילו אם חטא לו חבירו ַעד ִשׁ ֶשׁ

ֶמת  ַקֶיּ ֶנְגּדֹו  ָחָטא  ֶשׁ ונזקו ופגיעתו  ָרָעתֹו  ֲעַדִין  ֶשׁ ֶזה  ָכּ

את  ל  ִיְסֹבּ ְוהּוא  בעולם, מכל מקום יתגבר האדם על עלבונו, 

ן ֲחֵברֹו את הנזק שגרם לו, אֹו  הנזק שגרם חברו, ַעד שְיַתֵקּ

ל הנזק ֵמֵאָליו ְוַכּיֹוֵצא בזה. ֵטּ ְתַבּ ִיּ ַעד ֶשׁ

 L

ע ַשׁ ַהג'- ְועֹוֵבר ַעל ֶפּ

שהקב"ה מנקה בעצמו את פגם העוון

דֹוָלה, שהקב"ה בכבודו ובעצמו מעביר מן העולם  ְגּ ה  ִמָדּ זֹו 

את הפגם שנגרם על ידי עוון האדם.

מלאך  ְיֵדי  ַעל  נעשית  ִחיָלה  ַהְמּ כך למדנו, שֵאין  ֲהֵרי  ֶשׁ
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רּוְך הּוא,  דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ ׁש ֶשׁ א ַעל ָידֹו ַמָמּ ִליַח, ֶאָלּ וָשׁ

ִליָחה ְוגֹו'.  ָך ַהְסּ י ִעְמּ ִדְכִתיב )תהלים קל, ד( ִכּ ְכּ

הּוא רֹוֵחץ ומעביר מן העולם את  ִליָחה, ֶשׁ ּוַמה ִהיא ַהְסּ

ֵאת  ֲאדָֹני  ָרַחץ  ִאם  ד(  ד,  )ישעיה  ִדְכִתיב  ְכּ ֶהָעֹון,  פגם 

י  ִתיב )יחזקאל לו, כה( ְוָזַרְקִתּ נֹות ִצּיֹון ְוגֹו׳, ְוֵכן ְכּ ֹצַאת ְבּ

פירוש דברי הפסוק:  ְוַהְיינּו  ְוגֹו'.  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 

ְרִחיָצה  ֵמיֵמי  ׁשֹוֵלַח   - כלומר  ע",  ַשׁ ֶפּ ַעל  "ְועֹוֵבר 

ע, ומעביר את הפגם מן העולם. ַשׁ ְועֹוֵבר ְורֹוֵחץ ַהֶפּ

הנהגת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶזה  וכעין  ְדמּות  ִכּ ׁש  ַמָמּ ה  ְוִהֵנּ

לֹוִני  ְפּ ֶשׁ ַמה  ן  ְמַתֵקּ ֲאִני  "ְוִכי  יֹאַמר:  א  לֹּ ֶשׁ ָהָאָדם, 

ָהָאָדם  ֲהֵרי  ֶשׁ ְך!  ָכּ יֹאַמר  לֹא  ִחית?!"  ִהְשׁ אֹו  ָחָטא 

ְיֵדי  ַעל  א  לֹּ ֶשׁ ַעְצמֹו,  ְבּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ְוַהָקּ חֵֹטא, 

ָתיו ְורֹוֵחץ ֹצַאת-לכלוך ֲעֹונֹו! ן ֶאת ְמֻעָוּ ִליַח, ְמַתֵקּ ָשׁ

ֶלְך  ַהֶמּ ֲהֵרי  ֶשׁ ַלֲחטֹא,  ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ׁש  ֵיּ ִיְתַבּ אן  ּוִמָכּ



תומר              דבורה כח

ָגָדיויג - את הפגם שנעשה  ַעְצמֹו רֹוֵחץ ִלְכלּוְך ְבּ הקב"ה ְבּ

בנשמתו.

 L

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ַהד' - ִלְשׁ

שהקב"ה אינו מקפיד על ישראל מפני שהם עם קרובו

ֶדֶרְך  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם  דֹוׁש ָבּ ה ַהָקּ ִהֵנּ

ָרֵאל,  ְלִיְשׂ ה  ֶאֱעֶשׂ "ַמה  לֹוַמר:  וחיבה,  קירבה  של  ֶזה 

קרבה  ר-  ָשׂ ָבּ ֵאר  ְשׁ ְקרֹוַבי,  ְוֵהם  להענישם,  אוכל  כיצד 

ֶהם", ולכן אינו מקפיד על עוונותיהם,  משפחתית ֵיׁש ִלי ִעָמּ

כדרך שאין אדם מקפיד על עוונות קרוביו.

הם  ומצוות,  דתורה  ומעשה  דיבור  "המחשבה  רסג:  אות  הצדיק  צדקת  ועי'  יג.  
לבושי כבוד לאדם, כמו שאמרו )שבת קיג ע"א( דמאני מכבדותא. ובמתאי שמאי )שם 
קמ"ה ב( היינו במקום שורש הנפש הכבוד הוא כפי עצם מעלת הנפש. ובלא מתאי 

דיבור  דמחשבה  הלבושים  כפי  ,הכבוד  תותבאי  עדן  בגן  וכן  הזה,  בעולם  היינו 
ומעשה, בתורה ומצוות שמסגל".
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רּוְך הּואיד,  דֹוׁש ָבּ ת זּוג ְלַהָקּ הרי ישראל ֵהם נקראים ַבּ ֶשׁ

י,  י, ֲאחֹוִתי, ִאִמּ ִתּ ְוקֹוֵרא ָלּה בלשונות חיבה רבים, כגון: ִבּ

לשונות  אלו  ואין  הטו(.  סי'  פנ"ב  רבה  )שמות  ז"ל  ְדֵפְרׁשּו  ְכּ

ַעם  ָרֵאל  "ִיְשׂ יד(  קמח,  )תהלים  ִתיב  ְכּ אלא  בלבד,  חיבה 

ֶהם, ּוָבָניו ֵהםטז.  ׁש ֻקְרָבה ֵיׁש לֹו ִעָמּ ְקרֹובֹו", ַמָמּ

ֵאר  ֵאִרית ַנֲחָלתֹו", ָלׁשֹון 'ְשׁ ְוַהְיינּו ביאור הכתוב: "ִלְשׁ

מפני  לישראל  הקב"ה  ְוסולח  משפחתית,  קורבה   – ר'  ָשׂ ָבּ

יד.  ירמיהו ב, ב: "הלך וקראת באזני ירושלם לאמר, כה אמר ה', זכרתי לך חסד 
נעוריך אהבת כלולתיך". ועוד רבים.

יוסי, איפשר ששמעת  וזה לשון המדרש: "רשב"י שאל את ר' אלעזר ברבי  טו.  
מאביך מהו 'בעטרה שעטרה לו אמו' )שיר השירים ג, יא(, א"ל הן, משל למלך שהיתה 
לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר מדאי, והיה קורא אותה בתי. לא זז מחבבה, עד 
לישראל  קרא  בתחלה  הוא,  ברוך  הקדוש  כך  אמי.  שקראה  ועד  אחותי,  שקראה 
בת שנאמר )תהלים מה, יא( 'שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך', לא זז 
מחבבן עד שקראן אחותי שנא' )שיר השירים ה, ב( 'פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי 
שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה', לא זז מחבבן עד שקראן אמי שנאמר )ישעיה 
נא, ד( 'הקשיבו אלי עמי ולאמי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים 

ארגיע', עמד רשב"י ונשקו על ראשו".

טז.  כמו שנאמר )דברים יד, א(: "בנים אתם לה' אלקיכם", ונאמר )שמות ד, כב(: "כה אמר 
ה', בני בכורי ישראל".
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ַנֲחָלתֹויז  ֵהם  מקום  מכל  שחטאו,  פי  על  אף  סֹוף,  שסֹוף 

וקרוביו. 

ישראל  את  ם  ַאֲעִניֵשׁ "ִאם  אומר:  כך  הקב"ה,  אֵֹמר  ּוָמה 

מצטער  הקב"ה  שהרי  ָעַלי"יח,  העונש  של  ֵאב  ַהְכּ ֲהֵרי   -

ָכל ָצָרָתם  ְעָיה סג, ט( "ְבּ ִדְכִתיב )ְיַשׁ בצרתם של ישראל, ְכּ

לֹו ָצר"יט.

יז.  כמו שנאמר )דברים לב, ט(: "כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו". ושנו בברייתא 
)אבות פ"ו מ"י( שישראל הם אחד מחמשה קנינים שקנה הקב"ה בעולמו, שנא' )שמות 

טו, טז( "עד יעבור עם זו קנית".

יח.  כמו שאמרו בגמ' )סנהדרין מו ע"א(: "אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער שכינה 
מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אם כן המקום מצטער על דמן של 

רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים". 

יט.  וכמו שנאמר )תהלים צא, טו(: "עמו אנכי בצרה". ועי' מכילתא דרשב"י, מסכתא 
עמהם,  משועבדת  שכינה  כביכול  משועבדין,  שישראל  זמן  "כל  פי"ד:  דפסחא 
הספיר',  לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  ישראל  אלהי  את  'ויראו  י(  כד,  )שמות  שנאמר 
וכשנגאלו מה הוא אומר 'וכעצם השמים לטוהר'. ונאמר בכל צרתם לו צר. אין לי 
אלא צרת ציבור, צרת יחיד מנין, ת"ל יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה". וכן כשהיו 
ישראל במצרים ונגלה הקב"ה למשה רבינו ע"ה מתוך הסנה, אמרו במדרש )שמו"ר 
פ"ב סי' ה(: "א"ל הקדוש ברוך הוא למשה אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער כשם 

יודע ממקום שאני מדבר עמך מתוך הקוצים כביכול  הוי  שישראל שרוים בצער 
אני שותף בצערן".
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כך:  'ָאֶלף',  ְבּ ִתיב  ְכּ ובפסוק "בכל צרתם לו צר", המילה 'לו' 

ֲעָרם של ישראל  ַצּ "בכל צרתם לא צר", לֹוַמר וללמד אותנו ֶשׁ

יַע ְלמידה נשגבה מאוד של הקב"ה הנקראת על פי הקבלה  ַמִגּ

גם  מגיע  ישראל  של  שצערם  ן  ֵכּ ֶשׁ ְוָכל  ָהֶעְליֹון',  ֶלא  'ֶפּ

ֶהן  ָבּ ְרצּוִפין' ֶשׁ ְלמידות הקב"ה הנקראת על פי הקבלה 'דּו ַפּ

ר ַהַהְנָהָגה של הקב"ה בעולם. ְוָקִריָנןכ - הקריאה של  ִעיּקַ

אות 'ָואו', כך: "לֹו ָצר", ללמדנו שהקב"ה  המילה 'לו' היא ְבּ

מצטער בצרתם של ישראל. 

ָרֵאל",  ֲעַמל ִיְשׂ ְקַצר ַנְפׁשֹו ַבּ ְפִטים י, טז(: "ַוִתּ ּוְכִתיב )ֹשׁ

שהיו  והיגיעה  הטורח  מחמת  בעצמו  התייגע  הקב"ה  שכביכול 

ֵאינֹו סֹוֵבל ומשלים  לישראל בעמלם, וטעם הדבר, ְלִפיכא ֶשׁ

קרוביו  ֵהם  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ישראל,  של  ּוְקלֹוָנם  ַצֲעָרם  עם 

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו. וְשׁ

כלומר  פרצופין,  לדו  המשך  והוא  "דקרינן",  שמ"ט:  ונציה  ראשון  בדפוס  כ.  
שה'כתיב' רומז ל'פלא עליון' וה'קריאה' לדו פרצופין.

כא.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "לפיכך אינו סובל וכו'".
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ְך ראוי שיתנהג ָהָאָדם  וכדי להתדבק במידותיו של הקב"ה, ָכּ

ֵאר  ָרֵאל ֵהם ְשׁ ל ִיְשׂ ִעם ֲחֵברֹו כאילו הוא קרובו, כיון שָכּ

מֹות שלהם  ָשׁ ַהְנּ ֵני ֶשׁ ר וקרובים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו, ִמְפּ ָשׂ ָבּ

ֶזה ֵחֶלק מנשמת ֶזה, ּוָבֶזה  לּולֹות ַיַחד בשורשן, וֵיׁש ָבּ ְכּ

ֵחֶלק מנשמת ֶזה.

ְצָוה  ַהִמּ ֶאת  ים  ָהעֹוִשׂ ים  ְמֻרִבּ ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ּוְלָכְך 

למועטים העושים את המצוה )ספרא בחוקתי פ"א(, ְוָכל זֹאת 

ָללּוָתם וחיבורם זה עם זה.  ֵני ְכּ ִמְפּ

מז  )ברכות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ֵפּ ּוְלָכְך 

ֶנֶסת,  ַהְכּ ֵבית  ְבּ ִראׁשֹוִנים  ָרה  ֵמֲעָשׂ ְמֶנה  ַהִנּ ַעל  ע"ב( 

ֶנֶגד  ְכּ ָכר  ָשׂ ל  ְמַקֵבּ הוא  ַאֲחָריו,  ִאים  ָבּ ֵמָאה  שֲאִפּלּו 

ם.  ָלּ ֻכּ

ֵני  ִמְפּ ָמעֹו,  ַמְשׁ ְכּ ׁש  ַמָמּ הוא  ֵמָאה,  חז"ל  שנקטו  ומה 

ֵאּלּו, שבכל אחד מהמנין  לּוִלים ֵאּלּו ְבּ ָרה ֵהם ְכּ ָהֲעָשׂ ֶשׁ
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ָרה, שהם  ָעִמים ֲעָשׂ ָרה ְפּ כלולים כל חבריו, ֲהֵרי ֵהם ֲעָשׂ

ן  ֵכּ ִאם  ָאה,  ִמֵמּ לּול  ָכּ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  שָכּ ְוכיון  ֵמָאה, 

לֹו  ֵיׁש  כבר  הּוא  מכל מקום  אחריו,  ֵמָאה  ָיבֹואּו  ֲאִפּלּו 

ַכר ֵמָאה. ְשׂ

לט  )שבועות  ָלֶזה  ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶזה  ַעם  ִמַטּ ְוֵכן 

ָכל ֶאָחד מישראל ֵחֶלק  ׁש ֵיׁש מעורב ְבּ ָמּ ַמּ ֵני ֶשׁ ע"א(, ִמְפּ

חֹוֵטא ָהֶאָחד, ּפֹוֵגם ֶאת ַעְצמֹו  ֶאָחדכב ֵמֲחֵברֹו, ּוְכֶשׁ

ד ַהֵחֶלק  ר ַלֲחֵברֹו ּבֹוכג, ִנְמָצא שִמַצּ ּופֹוֵגם ֵחֶלק ֲאֶשׁ

ֵאר  ן כל ישראל ֵהם ְשׁ ַההּוא ֲחֵברֹו ָעֵרב ָעָליו. ִאם ֵכּ

וקרובי משפחה ֶזה ִעם ֶזה.

כב.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "חלק אבר מחבירו".

כג.  ובמדרש )ויק"ר פ"ד סי' ו(: "האיש אחד יחטא, תני רשב"י משל לבני אדם שהיו 
יושבין בספינה, נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו חבריו מה 
אתה יושב ועושה, אמר להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח, אמרו לו שהמים 
עולין ומציפין עלינו את הספינה. כך אמר איוב )איוב יט, ד( 'ואף אמנם שגיתי אתי 
תלין משוגתי', אמרו לו חביריו )שם לד, לז( 'כי יוסף על חטאתו פשע בינינו יספוק', 

אתה מספיק בינינו את עונותיך".
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ּוְלָכְך, שכל ישראל קרובי משפחה הם, ָראּוי ָלָאָדם ִלְהיֹות 

טֹוַבת  ַעל  טֹוָבה  ְוֵעינֹו  ֲחֵברֹו,  ל  ֶשׁ טֹוָבתֹו  ְבּ ָחֵפץ 

ִיְהֶיה  חבירו  של  ּוְכבֹודֹו  חברו,  בטובת  שישמח   - ֲחֵברֹו 

ַעם  ׁש. ּוִמַטּ ֲהֵרי הּוא הּוא ַמָמּ ּלֹוכד, ֶשׁ ֶשׁ ָחִביב ָעָליו ְכּ

מֹוָך"כה. ְקָרא יט, יח( "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ ינּו )ַוִיּ ֶזה ִנְצַטִוּ

ר  ְיַדֵבּ ְולֹא  ֲחֵברֹו,  רּות  ַכְשׁ ְבּ האדם  ְרֶצה  ִיּ ֶשׁ ְוָראּוי 

ֵאין  ֶשׁ ֶדֶרְך  ְכּ בגנותו,   – בֹו  ִיְרֶצה  ְולֹא  ָלל  ְכּ ְגנּותֹו  ִבּ

ַצֲעֵרנּו,  ְבּ ְולֹא  ְגנּוֵתנּו  ִבּ רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ

ְרָבה שיש לו עמנו, ַאף הּוא האדם לֹא ִיְרֶצה  ַעם ַהֻקּ ִמַטּ

ִקְלקּולֹו, ְוֵיַרע – ויהיה  ַצֲערֹו ְולֹא ְבּ ְגנּות ֲחֵברֹו ְולֹא ְבּ ִבּ

ִאּלּו הּוא  ּנּו - מגנותו וצערו וקלקולו של חברו, ְכּ רע לֹו ִמֶמּ

כד.  כמו שאמרו במשנה )אבות פ"ב מ"י(: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך". 

כה.  ולשון הרמב"ם )ספר המצוות עשה רו(: "שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו כמו שנאהב 
עצמנו, ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי כחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו ובגופו וכל 
מה שיהיה ברשותו או ירצה אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה 

שאשנא לעצמי או למי שידבק בי אשנא לו כמוהו".
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לחברו  אירעה  אם  אֹו  ַצַער.  אֹותֹו  ְבּ רּוי  ָשׁ ָהָיה  ׁש  ַמָמּ

אֹותֹו טֹוָבה. טובה, ישמח כאילו הוא עצמו היה שרוי ְבּ

 L

ַהה' - לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו

שהקב"ה אינו מחזיק כעסו לזמן מרובה

ֲאִפּלּו  ֶשׁ נוספת ממידות טובו של הקב"ה.  ַאֶחֶרת  ה  ִמָדּ זֹו 

ֵאין  בתשובה,  שב  ואינו  ֵחְטא  ְבּ ַמֲחִזיק  ָהָאָדם  כֶשׁ

רּוְך הּוא ַמֲחִזיק כעס וחרון ַאף לזמן מרובה,  דֹוׁש ָבּ ַהָקּ

ֲעסֹו  ל ַכּ א ְיַבֵטּ ְוִאם ַמֲחִזיק, לֹא ָלַעד כועס הקב"ה, ֶאָלּ

א ָיׁשּוב ָהָאָדם בתשובה. לֹּ ברבות הזמן, ֲאִפּלּו כֶשׁ

ֶהְחִזיר  ֶשׁ יֹוָאׁש,  ן  ֶבּ ָיָרְבָעם  יֵמי  ִבּ ִצינּו  ָמּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

)מלכים  מיד הגוייםכו  ָרֵאל  ִיְשׂ בּול  ְגּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ

כו.  עיין רד"ק ומלבי"ם שם.
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ְולא מחמת שצדיקים היו ישראל באותה שעה, אלא  ב, יד כה(, 

ֵהם ָהיּו עֹוְבִדים ֲעָגִלים בעבודה זרה, ומכל מקום ִרֵחם 

ה ִרֵחם  ן ָלָמּ בּו בתשובה. ִאם ֵכּ ֲעֵליֶהם הקב"ה, ְולֹא ָשׁ

ַאּפֹו",  ָלַעד  ֶהֱחִזיק  א  "לֹּ ֶשׁ זֹו  ה  ִמָדּ ִביל  ְשׁ ִבּ עליהם, 

ולמרות  ֱהיֹות  ִעם  ַאּפֹו,  ַמְחִליׁש  להפך  א  ַאְדַרָבּ אלא 

ה  א ְמַצֶפּ ם, ֵאינֹו ַמֲעִניׁש לעד, ֶאָלּ ֲעַדִין ַהֵחְטא ַקָיּ ֶשׁ

ּוְמַרֵחם אּוַלי ָיׁשּובּו ישראל בתשובה. 

ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח  "לֹא  ט(:  קג,  )תהלים  דכתיב  ְוַהְינּו 

ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ א  ֶאָלּ ִיּטֹור",  ְלעֹוָלם 

ל ְלטֹוַבת  דרכים ַרּכֹות ּוִבדרכים ָקׁשֹות לפי הצורך, ַהֹכּ ּבִ

ָרֵאל. ִיְשׂ

ֲחֵברֹו.  ַעל  ּה  ָבּ ְלִהְתַנֵהג  ָלָאָדם  ְראּוָיה  ה  ִמָדּ ְוזֹו 

ולהעניש  במוסר  ְלהֹוִכיַח  אי  ַרַשּׁ הּוא  ֶשׁ בעת  שֲאִפּלּו 

ָניו מחמת שלא נהגו כראוי,  ִיּסּוִרים ֶאת ֲחֵברֹו אֹו ֶאת ָבּ ְבּ

ֵני  ִרים מחמת תוכחתו וענשו, מכל מקום לֹא ִמְפּ ְוֵהם ִמְתַיְסּ
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ֲעסֹו לאורך זמן, ֲאִפּלּו  ה ּתֹוַכְחּתֹו, ְולֹא ַיֲחִזיק ַכּ ֶזה ַיְרֶבּ

ֶלּנּו לאחר מכן ְולֹא ַיֲחִזיק ָלַעד ַאּפֹו  א ְיַבְטּ ַעס, ֶאָלּ ָכּ ֶשּׁ

וכעסו.

ָלָאָדם  ר  ָתּ ַהֻמּ שהּוא  ַאף  וחרון  בכעס  מדובר  ִאם  וַגם 

)שמות כג, ה(  חז"ל על הכתוב  ְרׁשּו  ֵפּ ֶשׁ ֵעין  ְכּ מצד ההלכה, 

ַמה  חז"ל,  ּוֵפְרׁשּוכז  ְוגֹו',  ַנֲאָך"  שֹׂ ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  "ִכּ

ְנָאה ַהזֹּאת, והלא נאמר )ויקרא יט, יז( "לא  ׂ וכיצד ִהיא ַהִשּ

עֹוֵבר  אֹותֹו  ָרָאה  ֶשׁ תשנא את אחיך בלבבך", אלא מדובר 

ֲעֵבָרה, ְוהּוא עד ָיִחיד, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִעיד, שאילו היה 

יוכלו שניהם יחדיו להעיד על החוטא בבית דין  עוד אדם עמו, 

כדי שיענישוהו, אך מכיון שהוא עד יחיד, איננו יכול להביא לכך 

ַבר ֲעֵבָרה, ושנאה מותרת  ֵנא אֹותֹו ַעל ְדּ שיענישוהו, ְושֹׂ

היא, כמו שאמר דוד המלך )תהלים קלט, כא(: "הלוא משנאיך ה' 

אשנא". 

כז.  והוא מהגמ' פסחים קיג ע"ב.
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– כך, שמדובר בשנאה המותרת על פי ההלכה,  ָהִכי  ַוֲאִפּלּו 

ֲעזֹב ִעּמֹו",  מכל מקום ָאְמָרה ּתֹוָרה )שמות שם( "ָעזֹב ַתּ

השנאה  את  תעזוב  עזוב   – ְך  ְבִלָבּ ִדּ ָית  בֹוק  ְשׁ ותרגומו: 

שבלבך ותניח אותה להתבטל, ולא תמשיך לשנוא את החוטא, 

ֶדֶרְך  ַאֲהָבה, אּוַלי יֹוִעיל ְבּ א ִמְצָוה ְלָקֵרב אֹותֹו ְבּ ֶאָלּ

ה  ׁש ִמָדּ ְוַהְינּו ַמָמּ זֹו להחזירו בתשובה וישוב לדרך הישר. 

זֹו של "לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו".

 L

י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא הו' - ִכּ

שהקב"ה מרחם על ישראל מפני החסד שעושים

חפץ  אינו  הקב"ה  ישראל,  חוטאים  כאשר  שגם  זו,  מידה  ביאור 

ָבר  ְכּ שֲהלֹא  עושים.  שהם  בחסד  אלא  בחטאם,  להביט 
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ָידּוַע  ֵהיָכל  ּבְ ׁש  ֵיּ ֶשׁ אחרכח,  בספר  ְמקֹומֹו  ִבּ נּו  ַרְשׁ ֵפּ

ָאָדם  ִמילּות ֶחֶסד ֶשׁ ל ְגּ ים ְלַקֵבּ ברקיע ַמְלָאִכים ְמֻמִנּ

ין  ַהִדּ ת  ִמַדּ ר  ְוַכֲאֶשׁ ַהֶזּה,  עֹוָלם  ָבּ ה  עֹוֶשׂ מישראל 

אָֹתם  ד  ִמּיָ חטאיהם,  מחמת  ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל  ְמַקְטֶרֶגת 

ַההּוא  ַהֶחֶסד  את  הקב"ה  לפני  ַמְרִאים  ְלָאִכים  ַהַמּ

רּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל  דֹוׁש ָבּ שעשו ישראל, ובזכות כך ַהָקּ

ֶחֶסד. ְוִעם ֱהיֹות ולמרות  הּוא ָחֵפץ ְבּ ֵני ֶשׁ ָרֵאל, ִמְפּ ִיְשׂ

ִבים עונש, מכל מקום ִאם ֵהם ּגֹוְמִלים ֶחֶסד ֶזה  ֵהם ַחָיּ ֶשׁ

ָלֶזה – אזי הקב"ה ְמַרֵחם ֲעֵליֶהםכט.

ֱאַמר ְלַגְבִריֵאל המלאך  ֶנּ ן, ֶשׁ ְזַמן ַהֻחְרָבּ ָהָיה ִבּ ּוְכמֹו ֶשׁ

א ֶאל  )ְיֶחְזֵקאל י, ב(: "ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר ֹבּ

כח.  פרדס רמונים שער כד פרק ה.

ולא  חפצתי  חסד  'כי  ו(  ו,  )הושע  אומר  הוא  "הרי  פ"ד:  נתן  דרבי  אבות  ועיין  כט.  
הולך  יהושע  ר'  והיה  מירושלים  יוצא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  היה  זבח'... פעם אחת 
אחריו וראה בית המקדש חרב, אמר ר' יהושע אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום 
שמכפרים בו עונותיהם של ישראל. א"ל בני אל ירע לך, יש לנו כפרה אחת שהיא 

כמותה, ואיזה זה גמילות חסדים, שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח".
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ל אל תחת לכרוב, ומלא חפניך גחלי אש מבינות  ְלַגּ ינֹות ַלַגּ ֵבּ

י האיש לבוש הבדים הּוא גבריאל  לכרובים וזרוק על העיר". ִכּ

ל  ְלַקֵבּ ְרׁשּות  הקב"ה  לֹו  ְוָנַתן  בּוָרה,  ְוַהְגּ ין  ַהִדּ ר  ַשׂ

הרמוזים ב'גחלי אש', ממקום עליון מאד שהוא  ין  ַהִדּ חֹות  ֹכּ

ַח של  ְזֵבּ רּוִבים", ֵמֵאׁש ַהִמּ ַחת ַלְכּ ל ִמַתּ ְלַגּ ינֹות ַלַגּ "ֵבּ

ין  ַהְינּו מידתו של הקב"ה הנקראת על פי הקבלה ִדּ מעלה, ְדּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ֶשׁ ַעד  ִמְתַחֵזּק,  ין  ַהִדּ ְוָהָיה  ְלכּות.  ַהַמּ בּוַרת  ְגּ

ל  יָצָתן ויסודם ֶשׁ ל, ְלַקֲעֵקַע ולקלקל ֵבּ ְלַכּלֹות ֶאת ַהֹכּ

בּו  ְתַחְיּ ִנּ ֶשׁ ֵני  ִמְפּ תקומה,  עוד  להם  תהיה  שלא  ָרֵאל  ִיְשׂ

ָרא  ִתיב )שם, ח(: "ַוֵיּ ָלָיה. ּומכל מקום, בהמשך הפסוקים ְכּ ְכּ

זו  ויד  ְנֵפיֶהם",  ַכּ ַחת  ַתּ ָאָדם  ַיד  ְבִנית  ַתּ רּוִבים  ַלְכּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ מרמזת על נתינת חסד, ְוַהְיינּו ֶשׁ

ְלַגְבִריֵאל: "ֵהם ּגֹוְמִלים ֲחָסִדים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו"ל, ְולכן 

ֵאִרית.  ִבים כלייה, ִנּצֹולּו, ְוָהָיה ָלֶהם ְשׁ ַאף ִאם ֵהם ַחָיּ

ו' שנים היו אותן גחלים  ל.  ויקרא רבה פכ"ו סי' ח: "אר"י דסכנין בשם ר' לוי 
בקש  עשו  שלא  כיון  תשובה,  עושין  שישראל  סבור  גבריאל,  של  בידו  עמומות 
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הרמוזה  זֹו  ה  ִמָדּ ֵני  ִמְפּ הקב"ה,  עליהם  שריחם  ַעם  ְוַהַטּ

ַמה  י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא", שהקב"ה רֹוֶצה וחפץ ְבּ בכתוב "ִכּ

יר  ַמְזִכּ הוא  ַצד  אֹותֹו  ְואת  ֶחֶסד,  ּגֹוְמִלים  ָרֵאל  ְשׂ ִיּ ֶשׁ

ַצד ַאֵחר. ִרים ְבּ ֵשׁ ֵאיָנם ְכּ ָלֶהם, ִעם ֱהיֹות ולמרות ֶשׁ

ָראּוי  זֹו  ה  ִמָדּ ְבּ ודאי  הקב"ה,  הנהגת  היא  שכך  ן  ֵכּ ִאם 

ָרָאהלא  שַאף ִאם  כדי להתדמות לקונו.  ְלִהְתַנֵהג  ְלָאָדם 

ה לֹו ַרע ּוַמְכִעיסֹו, מכל מקום ִאם ֵיׁש ּבֹו  ָאָדם עֹוֶשׂ ֶשׁ

אֹו  ַלֲאֵחִרים,  ִטיב  ֵמּ ֶשׁ טֹוָבה,  של  כלשהו  ַצד  בחוטא 

יק  ַיְסִפּ ּוָרה בין אדם למקום,  ּשׁ ַכּ ְתַנֵהג  ִמּ ֶשׁ ה טֹוָבה  ִמָדּ

ִלּבֹו  וישלים  ְוֵיָרֶצה  ֵמָעָליו,  ֲעסֹו  ַכּ ל  ְלַבֵטּ ֶזה  ַצד  לֹו 

ִלי  י  ַדּ ְויֹאַמר:  הֶחֶסד,  צד  את  לראות  ץ  ְוַיְחֹפּ ִעּמֹו, 

ׁש לֹו. ֵיּ טֹוָבה זֹו ֶשׁ ְבּ

ְדֵפְרׁשּו  ּתֹו, ִכּ ִאְשׁ ן שיראה האדם את צדדי החסד ְבּ ֵכּ ְוָכל ֶשׁ

בני  יש בהם  גבריאל,  לו הקדוש ברוך הוא, גבריאל  ולקעקע ביצתן, אמר  לזרקן 
אדם שעושים צדקה אלו עם אלו, שנאמר 'וירא לכרובים תבנית יד אדם'".

לא.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "יראה".
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ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְיָבמֹות סג, א( שאף כשהיו להם 

ילֹות  ֵנינּו ּוַמִצּ לֹות ֶאת ָבּ ַגְדּ ְמּ נּו ֶשׁ ֵיּ נשים רעות, אמרו: "ַדּ

אֹוָתנּו ִמן ַהֵחְטא".

לֹוִנית  טֹוָבה ְפּ י ִלי ְבּ ל ָאָדם: ֵדּ ְך יֹאַמר האדם ַעל ָכּ ָכּ

טֹוָבה  ה  ִמָדּ אֹו  לֹוִני,  ְפּ ִעם  ה  ָעָשׂ ֶשׁ אֹו  ִלי,  ה  ָעָשׂ ֶשׁ

ׁש לֹו. ותמיד ִיְהֶיה ָחֵפץ ֶחֶסד. ֵיּ לֹוִנית ֶשׁ ְפּ

 L

כג שבט – כז שבט • עד סוף הפרק

ַהז' - ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו

שאם עשה אדם תשובה, מעלתו גדולה אצל הקב"ה משהיה קודם שחטא

ר  ָשׂ ָבּ ת  ִמַדּ ְכּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֵאין  ה  ִהֵנּ

הּוא  ֶשׁ ְכּ ֲחֵברֹו,  ִהְכִעיסֹו  ִאם  ודם,  בשר  כן  ֶשׁ ָוָדם, 
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ַאֲהָבה  ה ְמַעט, אך לֹא ְכּ ה ומתפייס ִעּמֹו, ִמְתַרֶצּ ִמְתַרֶצּ

ַהּקֹוֶדֶמת, שאינו חוזר לאהוב את חברו כבתחילה. ֲאָבל אצל 

ׁשּוָבה,  ה ְתּ הקב"ה אין הדבר כן, אלא ִאם ָחָטא ָאָדם ְוָעָשׂ

ממה  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ִעם  דֹוָלה  ְגּ יֹוֵתר  ַמֲעָלתֹו 

ָרכֹות לד  שהיתה בתחילה קודם שחטא, ְוַהְינּו מה שאמרו חז"ל )ְבּ

יִקים  ׁשּוָבה עֹוְמִדים, ֵאין ַצִדּ ֲעֵלי ְתּ ַבּ ָמקֹום ֶשׁ ע"ב(: "ְבּ

מּוִרים ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד", שדרגתם של בעלי תשובה גבוהה  ְגּ

משל צדיקיםלב. 

גבוהה משל הצדיקים,  לכך שדרגת בעלי התשובה  ַעםלג  ְוַהַטּ

)ְלָפֵנינּו הּוא בְמָנחֹות כט ע"ב(,  ַהּבֹוֶנה  ֶפֶרק  ְבּ חז"ל  ְדֵפְרׁשּו  ִכּ הוא 

ה ִהיא ֲעׂשּוָיה  ִעְנַין צורת האות ה"א. שהקשו שם, ָלָמּ ְבּ

לב.  וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ז מהל' תשובה ה"ד(: "ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא 
מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב 
ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי 
תשובה  שבעלי  מקום  חכמים  אמרו  יצרו,  וכבש  ממנו  ופירש  החטא  טעם  טעם 
גדולה ממעלת אלו  בו, כלומר מעלתן  יכולין לעמוד  גמורין  אין צדיקים  עומדין 

שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם".

לג.  מכאן ולהלן הובא בשל"ה, תולדות אדם, ברמזי אותיות בחתימת ההקדמה.
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ַאְכַסְדָרא- אולם עמודים ללא כתלים, הפתוח לרווחה מצידו  ְכּ

האחד, וכך גם האות ה"א פתוחה לרווחה מתחתיה. 

ָלֵצאת  ָהרֹוֶצה  ל  ָכּ "ֶשׁ כך  על  לרמז  בא  שהדבר  ותירצו, 

ִנְבָרא  הזה  הדברים: ָהעֹוָלם  רּוׁש  ֵפּ ֵיֵצא".  ֵמעֹוָלמֹו - 

הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ְוהדבר מרמז על כך שַהָקּ ה"אלד,  אות  ּבְ

ְוַהֵחְטא  ָהַרע  ְלַצד  תּוַח  ָפּ הזה  ָהעֹוָלם  את  ָרא  ָבּ

חֶֹמר  בו  ֵאין  ֶשׁ בעולם  ומקום  ַצד  שֵאין  עד  ִלְרָוָחה, 

ִמין  ְכּ דומה  הזה  העולם  ולכן  ּוְפָגם.  ָהַרע  ְוֵיֶצר  גשמי 

ֵאינֹו  הפתוחה לרווחה מצדדיה, שכך העולם הזה  ַאְכַסְדָרא 

רּוָצה ְלַצד ָהַרע  דֹוָלה ְפּ ְרָצה ְגּ א ִפּ ָדִרים, ֶאָלּ ַעל ְגּ ַבּ

לגמרי  הפתוחה  ה"א  האות  כעין  תחתית,  ושאול  ה  ַמָטּ ְלַצד 

ָלֵצאת  ְרֶצה  ִיּ ֶשׁ ִמי  ל  שָכּ כך  על  מרמז  והדבר  מתחתיה. 

ה ִפְתִחין פתוחים לֹו, עד  ָמּ ֵמעֹוָלמֹו ולאבד את צדקתו, ַכּ

לד.  עיין מנחות שם: "מאי דכתיב )ישעיהו כו, ד(: בטחו בה' עדי עד כי בי-ה ה' צור 
עולמים... כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי: אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך 

הוא... העולם הזה בה"י, והעולם הבא ביו"ד".
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א ִיְמָצא בו  לֹּ שלֹא יתרחש שִיְפֶנה האדם ְלַצד כלשהו, וֶשׁ

ֵנס ֶאל ַהִחצֹוִנים שהם חוץ  ַצד ואופן של ֵחְטא ְוָעֹון ִלָכּ

לרוחניות, כלומר כוחות הגשמיות. 

תּוָחה  ְפּ ִהיא  ה"א,  האות  שצורת  שם,  חז"ל  אמרו  ְועוד 

אף אם חטא  ַמְעָלה בצידה השמאלי מעט, לרמז על כך ֶשׁ ִמְלּ

ב בתשובה –  ָיֻשׁ האדם ויצא מעולמו הרוחני, מכל מקום ִאם 

לּוהּו, ולכך האות ה"א פתוחה מלמעלה, כדי לרמז שתמיד  ְיַקְבּ

חז"ל:  ְוִהְקׁשּו  בתשובה.  לשוב  האדם  לפני  הדרך  פתוחה 

האדם  את  ישיבו  לא  מדוע  כלומר,   – ַהאי?"  ְבּ רּוהּו  "ּוְלַהְדּ

יצא  בתשובה דרך הפתח הרחב שבתחתית האות ה"א, שדרכו 

ָתא" – לא יתקיים  ָעא ִמְלּ ְיּ מלכתחילה. והשיבו: "לֹא ִמְסַתּ

הדבר בידו. 

ב  ַהָשּׁ ֶשׁ התשובה,  בדרכי  גדול  יסוד  ֶזה  ָבּ לומר  חז"ל  ָרצּו 

ומתרחק  ָעֹון  ֶבּ ר  ִנְגָדּ ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ יק לֹו  ַיְסִפּ ְתׁשּוָבה לֹא  ִבּ

א  לֹּ ֶשׁ יִקים  ִדּ ַהַצּ ֶשׁ ֵני  ִמְפּ יִקים,  ִדּ ַהַצּ ֶגֶדר  ְכּ מעט  ממנו 
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שלא  ֲאֵליֶהם  יק  ַיְסִפּ ְמַעט  ֶדר  ּגֶ אזי  מעולם,  ָחְטאּו 

ב בתשובה, לֹא  כבר ָחָטא ָוָשׁ יכשלו. ָאְמָנם ַהחֹוֵטא ֶשׁ

לגדור  יר-  ְלַהְגִדּ ָצִריְך  א  ֶאָלּ ְמַעט,  ֶדר  ּגֶ לֹו  יק  ַיְסִפּ

ֶדר  ַהּגֶ אֹתֹו  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ים,  ָקִשׁ ָדִרים  ְגּ ה  ָמּ בַכּ ַעְצמֹו 

ַאַחת  ַעם  ַפּ ִנְפַרץ  ָבר  ְכּ מתחילה,  לו  שהיה  ַהְמַעט 

הּו  ְיַפֵתּ בקלות   - ַקל  ְבּ ם שוב,  ָשׁ ִיְתָקֵרב  וִאם  כשחטא, 

מהעבירות  ְלִהְתַרֵחק  בתשובה  השב  ָצִריְך  א  ֶאָלּ ִיְצרֹו. 

דֹול ְמאֹד.  ֶהְרֵחק ָגּ

ה"א,  האות  של  העליון  שבחלקה  הקטן  הפתח  רומז  ְוָלֶזה 

האות ה"א  ַתח  ֶפּ ֶרְך  ֶדּ ֵנס  ִיָכּ לֹא  ללמדנו שהשב בתשובה 

שבתחתיתה, שהוא כעין ָהַאְכַסְדָרה – האולם הפתוח לרווחה 

ם ועלול הוא ליפול שוב בחטאו,  ָשׁ ְרָצה  ַהִפּ הרי  ֶשׁ מצדדיו, 

ֶרְך  ֵנס ֶדּ ה בדרגתו ְוִיָכּ א יתאמץ השב בתשובה, וִיְתַעֶלּ ֶאָלּ

ה ָצרֹות ְוִסּגּוִפים ְלַעְצמֹו בדרכי  ָמּ ה ַכּ ַתח ַצר, ְוַיֲעֶשׂ ֶפּ

ָרצֹות על ידי גדרים וקבלות. ם ַהְפּ התשובה, ְוִיְסֹתּ
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אין  עֹוְמִדים  ׁשּוָבה  ְתּ ֲעֵלי  ַבּ ֶשׁ ָמקֹום  "ְבּ ֶזה,  ַעם  ּוִמַטּ

מן  יותר  התאמצו  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ יכולין לעמוד"לה.  גמורים  צדיקים 

ֵדי  ְכּ יִקים  ִדּ ַהַצּ ַתח  ֶפּ ֶרְך  ֶדּ ִנְכְנסּו  לֹא  הצדיקים, שהרי 

א  ֶאָלּ יִקים,  ִדּ ַהַצּ ִעם  בדרגתם  שוים  ְהיּו  ִיּ ֶשׁ שנאמר 

פּו  ַתח ָהֶעְליֹון, ְורמז הוא לכך שִסְגּ ֶרְך ֶפּ ִנְצַטֲערּו ְוָעלּו ֶדּ

יִקים,  ִדּ לּו ִמן ַהֵחְטא יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמן ַהַצּ ַעְצָמן ְוִנְבְדּ

ַגן  ְבּ י ֶשׁ ַמְדֵרָגהלו ה', ֵהיָכל ֲחִמיִשׁ ְלָכְך ָעלּו ְוָעְמדּו ְבּ

ג ַהֵה"א, שהיא מדרגה גבוהה ביותר.  ַהְינּו הרמוז בַגּ ֵעֶדןלז, ְדּ

לה.  ועי' בעש"ט עה"ת פ' נצבים אות ו: "במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים 
גדול, מפני שכבר  יותר  גמורים אינם עומדין, ושמעתי טעם אחד שבעל תשובה 
הכיר חימום והתלהבות עוונות, וכשעושה תשובה ועוסק בתורה ובמצוות, עושה 
כן  שאין  מה  ההתלהבות,  ענין  היטב  שיודע  מפני  גדול,  וחשק  בהתלהבות  הכל 
הצדיק שלא הכיר זה מעולם. ועוד אמר מורי ורבי הטעם, מפני שאצל הצדיק נעשו 
הבעל  אבל  בהתלהבות,  כך  כל  עושה  ואינו  הרגל,  תורה  ולימוד  טובים  מעשים 
תשובה אצלו הוא דבר חדש, ועוד, אם לא יעשה הכל בדביקות יפול ממדריגתו, 

לכך מן ההכרח הוא לו לעבוד בוראו יתברך שמו בהתלהבות גדולה".

לו.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "במדרגת".

לז.  עיין זוהר בראשית דף לט ע"א: "בהיכלא חמישאה קיימין כל אינון מאריהון 
בדכיו"  נשמתייהו  ונפקת  בהו  ואתנחמו  מחטאיהון  דתבו  שלימתא  דתיובתא 
]בהיכל החמישי נמצאים כל אלו בעלי תשובה שלימה, ששבו מחטאיהם והתחרטו 

מהם ויצאה נשמתם בטהרה[.
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אינה גבוהה כל כך, אלא הם עומדים  יִקים  ְואילו מדרגת הַצִדּ

ִניַסת  ְכּ כעין  שהוא  במקום  שבתחתיתה,  ַהֵה"א  ֶפַתח  ְבּ

ָהַאְכַסְדָרא. 

ׁשּוָבה, מתקן הוא בכך את  ה ְתּ ר ָהָאָדם ַיֲעֶשׂ ֲאֶשׁ ְוָלֶזה, ַכּ

ׁשּוב  ָתּ ַהְינּו  ְדּ האות ה', ש'תשובה' היא אותיות "תשוב ה'", 

ִכיָנתֹו  רּוְך הּוא ְשׁ דֹוׁש ָבּ ה' ֶאל ְמקָֹמּה, ְואז ַיְחִזיר ַהָקּ

ב  ָעָליו. וכיון שנתאמץ לשוב בגדרים וקבלות חדשים, ֵאינֹו ָשׁ

ְלַבד שהיה  ַאֲהָבה ָהִראׁשֹוָנה ִבּ להיות אהוב אצל הקב"ה ְכּ

א יֹוֵתר ְויֹוֵתרלח.  אהוב מקדם, ֶאָלּ

הקב"ה  ּיֹוִסיף  ֶשׁ ְיַרֲחֵמנּו",  "ָיׁשּוב  ביאור הכתוב:  ְוַהְינּו 

משהיו  יֹוֵתר  ִויָקְרֵבם  ֵנם  ִויַתְקּ ָרֵאל,  ְלִיְשׂ ַרֲחִמים 

בתחילה. 

לח.  וכמו שאמרו במדרש )בראשית רבתי פ' בראשית, והוא ע"פ הגמ' במנחות(: "ומפני מה תלויה 
כרעה של ה"א, שאם חוזר בתשובה מכניסים אותו, כדכתיב )משלי ג, לד( 'אם ללצים 
הוא יליץ ולענוים וגו', בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעין אותו. ולמה יש 

לה תג, אמר הב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתרו".
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להתדמות  כדי  ֲחֵברֹו,  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ָהָאָדם  ְוָכְך 

לקב"ה: כשם שהקב"ה מוסיף אהבה לשבים אליו, כך האדם לֹא 

ְרֶאה  ִיּ ֶשׁ ְכּ א  ֶאָלּ ַהּקֹוֵדם,  ַעס  ִיְהֶיה נֹוֵטר ֵאיָבה ֵמַהַכּ

ַרֲחִמים  ַמְדֵרַגת  ְבּ ִיְהֶיה לֹו  ׁש ַאֲהָבתֹו,  ְמַבֵקּ ֲחֵברֹו  ֶשׁ

"ֲהֵרי  לעצמו  ְויֹאַמר  ֶדם.  ִמקֹּ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְוַאֲהָבה 

יִקים  ֵאין ַצִדּ ׁשּוָבה, ֶשּׁ ַבֲעֵלי ְתּ הּוא ִלי – דומה בעיני ְכּ

ְכִלית  ַתּ ִויָקְרֵבהּו  ֶאְצָלם".  ַלֲעֹמד  ְיכֹוִלים  מּוִרים  ְגּ

האנשים  אָֹתם  את  אליו  ָקֵרב  ְמּ ֶשׁ ה  ִמַמּ יֹוֵתר  ֻקְרָבה, 

ָחְטאּו  א  לֹּ ֶשׁ כלומר  ִעּמֹו,  מּוִרים  ְגּ יִקים  ַצִדּ ֵהם  ֶשׁ

ֶאְצלֹו וכלפיו.

 L

ׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ַהח' - ִיְכֹבּ

שהקב"ה אינו מתיר לעוונות להכנס לפניו

ה  ִמָדּ ָרֵאל ְבּ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ִיְשׂ דֹוׁש ָבּ ֲהֵרי ַהָקּ



תומר              דבורה נ

סֹוד  ְוִהיא  מלפניו,  עוונותיהם  את  ומשכיח  שכובש  זֹו, 

ת ֶהָעֹון.  ִביַשׁ ְכּ

ְצָוה, ִהיא מקבלת רשות מאת הקב"ה להשפיע  ה ַהִמּ י ִהֵנּ ִכּ

המוציא   – ּה  ִנָצּ ָעְלָתה  פרח  כמו   – ְכֹפַרַחת  לפניו,  ולבוא 

לגבהי  ְועֹוָלה  המצוה  זכות  ּובֹוַקַעת  ומתפתחלט,  ניצנים 

ַרְך.  ֵנס ְלָפָניו ִיְתָבּ ְכִלית, ִלּכָ מרומים ַעד ֵאין ַתּ

ִניָסה  ְכּ רשות  ָלֶהם  ֵאין  ָהֲעֹונֹות  זאת,  לעומת  ָאְמָנם 

א  לֹּ ם ומעכבם ֶשׁ ְבָשׁ א הקב"ה ֹכּ ם לפני הקב"ה ח"ו, ֶאָלּ ָשׁ

ים ה, ה( "לֹא ְיֻגְרָך ָרע" - לֹא  ִהִלּ ִדְכִתיב )ְתּ ְנסּו לפניו, ְכּ ִיָכּ

ֶהָעֹון  ֵאין  ן  ֵכּ ִאם  רע,  הוא  והעוון  ָרע,  ְמגּוְרָך  ִבּ ָיגּור 

ִניָמה למגוריו ומקום שכינתו של הקב"ה. ִנְכָנס ְפּ

ַכר  "ְשׂ לכן  הקב"ה,  לפני  נכנסות  שהמצוות  ֶזה  ַעם  ּוִמַטּ

– אין האדם מקבל את שכר  א"  ֵליָכּ ָעְלָמא  ַהאי  ְבּ ִמְצָוה 

לט.  על פי לשון הכתוב בראשית מ, י.
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המצוות ֵהם ְלָפָניו  ֵני ֶשׁ המצוה בעולם הזה )קדושין לט ע"א(, ִמְפּ

ָכר  ָשׂ שהוא  ָפָניו  ְלּ ֶשׁ ה  ִמַמּ לֹו  ן  ִיֵתּ ְוַהֵאיְך  ַרְך,  ִיְתָבּ

ל ָהעֹוָלם הזה והנאותיו  ִמי, ַוֲהֵרי ָכּ ְשׁ עֹוָלם ַגּ רּוָחִני, ּבְ

ואין בהם דמיון  ַאַחת,  ִמְצָוה  בו שכר  ְלשלם  ַדאי  ְכּ ֵאינֹו 

ר  אפילו ְלקֹוַרת רּוַח – שהיא ההנאה המועטת ביותר- ֲאֶשׁ

ְלָפָניו יתברךמ. 

שהמצוות והעבירות אין ערכן שווה, לכן נאמר  ֶזה,  ַעם  ּוִמַטּ

ילקוט  )עיין  חז"ל  ופירשו  שחד",  יקח  "ולא  יז(:  י,  )דברים  הקב"ה  על 

ל  ָשׁ ל ִמְצֹותמא. ַהָמּ ַחד ֶשׁ ח שֹׁ שמעוני משלי רמז תתקמז(: לֹא ִיַקּ

דֹוׁש  ַהָקּ שֵאין  מצוות",  של  "שוחד  המאמר  ֶזה  ָבּ והביאור 

)אבות ד, יז(: "יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל  מ.  על פי המשנה 
חיי העולם הזה".

מא.  עיין שערי תשובה לרבינו יונה, שער א' עיקר יז: "כי האמנם אם החוטא לא 

שב אל ה', לא יתכפר עונו בפועל החסד, כמו שנאמר )דברים י, יז(: אשר לא ישא 

פנים ולא יקח שחד, ופירשו רבותינו זכרונם לברכה )ילקוט משלי י"א תתקמ"ז(: לא 

)ב"ק נ א(: כל האומר  יקח שוחד מצוה, למחול ולהעביר על העונות. ועוד אמרו 
הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו, אבל מאריך אפים, ואם לא ישמעו, ימד 

פעולתם אל חיקם".
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ִמְצֹות  ִעים  ַאְרָבּ ה  ָעָשׂ האדם  שאם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ָבּ

ים ִמְצֹות, ְוֵיְלכּו  לִֹשׁ ֲארּו בחשבון ְשׁ ר ֲעֵברֹות, ִנְשׁ ְוֶעֶשׂ

שיתמעטו  לֹום  ְוָשׁ ַחס  עבירות,  ר  ֶעֶשׂ ְבּ מצוות  ר  ֶעֶשׂ

מּור  ָגּ יק  ַצִדּ א ֲאִפּלּו  זכויותיו של אדם מפני עוונותיו. ֶאָלּ

ה ֲעֵבָרה ַאַחת, ּדֹוֶמה הוא כרשע ְלָפָניו של הקב"ה  ְוָעָשׂ

ה  ַרֶצּ ְיּ ַרף ֶאת ַהּתֹוָרהמב, ַעד ֶשׁ ִאּלּו ָשׂ לגבי עבירה זו ְכּ

ל  ָכּ ַכר  ְשׂ ל  ְיַקֵבּ ְך  ָכּ ְוַאַחר  זה,  עוונו  על  ויכפר  חֹבֹו 

ִמְצֹוָתיו בשלמות, ללא שיחסר מהן מאומה. 

ִעם  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ה  עֹוֶשׂ ֶשׁ דֹול  ָגּ ֶחֶסד  ְוֶזה 

עבירות.  כנגד  מצוות  ומפחית  ה  ְמַנֶכּ ֵאינֹו  ֶשׁ יִקים,  ִדּ ַהַצּ

ְצֹות ֲחׁשּובֹות ְמאֹד ּוִמְתַעּלֹות ַעד ְלָפָניו  ַהִמּ ֵני ֶשׁ ִמְפּ

ִביל ָהֲעֵברֹות?!  ְשׁ ה ֵמֶהן ִבּ ַרְך, ְוַהֵאיְך וכיצד ְיַנֶכּ ִיְתָבּ

מב.  ע"פ קדושין לט ע"ב: "וכל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו - מטיבין לו, 
ורמינהו, כל שזכיותיו מרובין מעונותיו - מריעין לו, ודומה כמי ששרף כל התורה 
כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת, וכל שעונותיו מרובין מזכיותיו - מטיבין 
אביי,  אמר  ממנה.  אחת  אות  חיסר  ולא  כולה  התורה  כל  שקיים  כמי  ודומה  לו, 
מתניתין, דעבדין ליה יום טב ויום ביש, רבא אמר, הא מני רבי יעקב היא, דאמר: 

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא".



נגתומר              דבורה

ְבֶזה,  ֵמַהִנּ  - ם  יִהֹנּ ַהֵגּ ֵמֵחֶלק  הּוא  ָהֲעֵבָרה  ַכר  ְשׂ י  ִכּ

ִכיָנהמג, ַהֵאיְך  ד - ִזיו ְשׁ ְכָבּ ָכָרן ֵמַהִנּ ְצֹות, ְשׂ ְואילו ַהִמּ

רּוְך הּוא ּגֹוֶבה  דֹוׁש ָבּ א ַהָקּ ַצד ֵאּלּו?! ֶאָלּ ה ֵאּלּו ְבּ ְיַנֶכּ

ְצֹות. ל ַהִמּ ַכר ָכּ יר – משלם ְשׂ ִכּ חֹוב ָהֲעֵברֹות, ּוַמְשׂ

ֵאין ָהֲעֹונֹות  ׁש ֲעֹונֹוֵתינּו", ֶשׁ ְוַהְינּו ביאור הכתוב "ִיְכֹבּ

א  ֶאָלּ ִמְצֹות,  ְכּ הקב"ה  של  ְלָפָניו  ועולים  ִרים  ְבּ ִמְתַגּ

פירוש  ואין  ְנסּו.  ִיָכּ ְולֹא  ִיְתַעּלּו  א  לֹּ ֶשׁ אָֹתם  ּכֹוֵבׁש 

וִעם  למרות  אלא  העבירות,  על  יודע  הקב"ה  שאין  הדברים 

כל  את  ויודע  ִאיׁש,  ְרֵכי  ַדּ ַעל  יַח  ִגּ ַמְשׁ הּוא  ֶשׁ ֱהיֹות 

ל ֶזה יש הבדל ביניהם,  ָכּ שעשה האדם, ִעם  ְוָהָרע  ַהּטֹוב 

ַעד  ְועֹוֶלה  ּפֹוֵרַח  א  ֶאָלּ ּכֹוְבׁשֹו,  ֵאינֹו  ַהּטֹוב  שאת 

ְנָין רוחני  ּנּו ִבּ ִמְצָוה, ְוִנְבֶנה ִמֶמּ ִלְמאֹד, ְוִנְכָלל ִמְצָוה ְבּ

ֲעֹונֹות  ְואילו  לנשמה.  ד  ִנְכָבּ ּוְלבּוׁש  העליונים,  בעולמות 

מג.  ברכות יז ע"א: "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה 
ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם 

בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".



תומר              דבורה נד

א ַיְצִליחּו  לֹּ א ּכֹוֵבׁש אָֹתם, ֶשׁ ה זֹו, ֶאָלּ ֵאין ָלֶהם ְסֻגָלּ

ִניָמה. ְנסּו ְפּ ַהְצָלָחה זֹו, ְולֹא ִיָכּ

כדי להתדמות  ּה  ָבּ ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך ָהָאָדם  זֹו  ה  ִמָדּ ַאף 

ׁש האדם וישכח את טֹוַבת ֲחֵברֹו שעשה  א ִיְכֹבּ לֹּ לקב"ה. ֶשׁ

ה להפך,  ַרָבּ א ַאְדּ ְגָמָלהּו, ֶאָלּ ר רק את ָרָעתֹו ֶשׁ עמו ְוִיְזֹכּ

ָיגּור  ְולֹא  ְוַיְזִניֵחהּומד,  ֵחהּו  ָכּ ְוִיְשׁ ָהַרע  את  ׁש  ִיְכֹבּ

ְמגּורֹו ָרע, כשם שנאמר על הקב"ה "לא יגורך רע".  ִבּ

ִמיד ְלָפָניו,  ְוִתְהֶיה ַהּטֹוָבה שעשה עמו חברו ְסדּוָרה ָתּ

הכרת  רגש  את  וכלפיו  לֹו  ירמה  ְוַיְגִבּ ַהּטֹוָבה,  לֹו  ר  ְוִיְזֹכּ

ה לֹו.  ָעָשׂ ים האחרים ֶשׁ ֲעִשׂ ל ַהַמּ הטובה, יתר ַעל ָכּ

מד.  כמו שציותה התורה )ויקרא יט, יח(: "לא תקום ולא תטור את בני עמך". ובטעם 
המצוה כתב בספר החינוך )מצוה רמא(: "שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו 
מטוב עד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש 
אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם 

ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך".

מה.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "ויגבירה לו", ומיירי על הטובה.



נהתומר              דבורה

ה  ִלּבֹו בדרך חשבון ְויֹאַמר: "ִאם ָעָשׂ ה האדם ְבּ ְולֹא ְיַנֶכּ

ה ִלי ָרָעה", ויחשב זו כנגד זו,  חברי טֹוָבה, ֲהֵרי ָעָשׂ ִלי 

ָרָעה שעשה  א, ְבּ ה ֵכן! ֶאָלּ ח ַהּטֹוָבה. לֹא ַיֲעֶשׂ ַכּ ְוִיְשׁ

ּיּוַכל  ֶשׁ ִרּצּוי  ֶרְך  ֶדּ ל  בָכּ ויתפייס  ה  ִיְתַרֶצּ  – חברו  עמו 

ין ֵעיָניו.  להתפייס בה. ְוַהּטֹוָבה, ַאל ַיְזִניָחּה ְלעֹוָלם ִמֵבּ

ל  ָכּ ַיֲעִלים ֵעינֹו ִמן ָהָרָעה  ולגבי הרעה שעשה לו חברו, 

ּכֹוֵבׁש  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ ֶדֶרְך  ְכּ ּיּוַכלמו,  ֶשׁ ַמה 

י. ִתּ ְדֵפַרְשׁ ֲעֹונֹות, ִכּ

 L

מו.  ועיין שערי תשובה לרבינו יונה, שער א עיקר יח: "'בעלוץ צדיקים רבה תפארת 
ובקום רשעים יחופש אדם' )משלי כח, יב( – פירוש, הצדיקים מפארים ומכבדים בני 
אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם, ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם 

להשפילם, ואף על פי שכבר הזניחו המעשים ההם וחזרו בתשובה".



תומר              דבורה נו

אוָתם ל ַחטֹּ ְמֻצלֹות ָים ָכּ ִליְך ִבּ הט' - ְוַתְשׁ

שהקב"ה מכפר את החטא על ידי הייסורים ושעבוד מלכויות

את  מכלה  שהוא  הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ְלַהָקּ טֹוָבה  ה  ִמָדּ זֹו 

מן  נקיים  ישראל  ונשארים  הרע,  כוחות  כילוי  ידי  על  החטאים 

החטא.

כן  שמחמת  במצרים,  ָחְטאּו  ָרֵאל  כשִיְשׂ לכאורה,  ֲהֵרי  ֶשׁ

להם,  להצר  יכולת  כח  לו  ונתן  ְרעֹה  ַפּ ַיד  ְבּ הקב"ה  ְמָסָרם 

הצרות  והלא  ְרעֹה,  ַפּ ַיֲעִניׁש  ה  ָלָמּ ְתׁשּוָבה,  ִבּ בּו  ְוָשׁ

שעשה פרעה לישראל, נגזרו עליהם בחטאם?! ְוֵכן ַסְנֵחִריב, 

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ְוֵכן ָהָמן, ְודֹוֵמיֶהם. ואף על פי כן, ֵאין ַהָקּ

בּו  "ָשׁ לֹוַמר:  ְלַבד,  ִבּ הצרות  את  ומפסיק  ִמְתַנֵחם  הּוא 

ָרָעה,  ָלֶהם עֹוד  ִיְהֶיה  ן לֹא  ֵכּ ִאם  ְתׁשּוָבה,  ִבּ ישראל 

אֹו  ַפְרעֹה,  אֹו  ֵמֲעֵליֶהם,  ָהָמן  ק  ֵלּ ִיְסַתּ ן  ֵכּ ִאם 

שָיׁשּוב  הקב"ה  גזר  א  ֶאָלּ יק,  ַיְסִפּ לֹא  ֶזה  ַסְנֵחִריב". 



נזתומר              דבורה

נענש על מה שהצר  ְרעֹה  ַפּ ְוֵכן  רֹאׁשֹו,  ַעל  ָהָמן  ֲעַמל 

לישראל, ְוֵכן ַסְנֵחִריבמז.

הרע  שעל  הקב"ה  שגזר  מפני  ִהיא  זֹו,  ְלַהְנָהָגה  ַעם  ְוַהַטּ

א  ְקָרא טז, כב(: "ְוָנָשׂ סֹוד הרמוז בכתוב )ַוִיּ להתבטל מן העולם, ְבּ

ֵזָרה",  ְגּ ֶאֶרץ  ֶאל  ֲעֹוֹנָתם  ל  ָכּ ֶאת  ָעָליו  ִעיר  ׂ ַהָשּ

ֲעֹונֹות  א  נֹוֵשׂ ִעיר  ׂ ַהָשּ ֶשׁ הכתוב,  במשמעות  ּוֵפרּוׁשֹו 

בעולם,  מציאות  להם  אין  שעוונות  הבנתנו  פי  ְועל  ׁש.  ַמָמּ

ָחְטאּו  ָרֵאל  ִיְשׂ ְוִכי  ְמאֹד להבנה,  ה  ָקֶשׁ ֶזה  אם כן פסוק 

א, כיצד יכול השעיר לשאת את חטאיהם של  נֹוֵשׂ ִעיר  ׂ ְוַהָשּ

ישראל על גופו?!. 

של  ממש  מציאות  הוא  שהעוון  ְך,  ָכּ ִהיא  ה  ָדּ ַהִמּ א  ֶאָלּ

הרס  ידי  על  למרקו  יש  מהעולם,  לבטלו  וכדי  בעולם,  הרע  כח 

רשע  ויבוא  נחלץ  מצרה  "צדיק  ח(  יא,  )משלי  הפסוק  על  הגר"א  שכתב  וכמו  מז.  
תחתיו", וזו לשונו: "צדיק מצרה נחלץ, הצדיק אע"פ שבא עליו צרה הוא נחלץ 
מהצרה, ויבא רשע תחתיו, ואותו הצרה אינו חוזרת ריקם, אלא הרשע בא תחתיו 

באותה הצרה עצמה, כמו המן ואותן שהלשינו על חנניה מישאל ועזריה".



תומר              דבורה נח

ה, צריך  והשחתת הרע. וכאשר ָהָאָדם שב בתשובה וִמְתַוֶדּ

הריסתו  ידי  על  בו  שנדבק  הרע  כילוי  את  עצמו  על  לקבל  הוא 

ל ָעָליו ָטֳהָרה וכילוי הרע,  ּדּוי ְלַקֵבּ ִוּ ָנתֹו ַבּ והשחתתו, ְוַכָוּ

ֵסִני ֵמֲעֹוִני"מח  ְבּ ים נא, ד(: "ֶהֶרב ַכּ ִהִלּ ִוד )ְתּ ָאַמר ָדּ ִעְנָין ֶשׁ ְכּ

– שינקהו הקב"ה מהרע שנדבק בו, ְוֵכן הּוא ֲאָמֵרנּו שאנו 

אפשר  שאי  ים",  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ "ְמרֹוק  בוידוי  אומרים 

א  ל ֶאָלּ ֵלּ לבטל את הרע בלא ייסורים כלל, אבל ֵאינֹו ִמְתַפּ

ּטּול ּתֹוָרה,  ֶהם ִבּ א ִיְהֶיה ָבּ לֹּ ים, ֶשׁ ְהיּו ִיּסּוִרים ַקִלּ ִיּ ֶשׁ

אֹוְמִרים "ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָרִעים" שיש  ְוֶזה ֶשׁ

עליו.  לקבל  האדם  צריך  ייסורים  שאר  אבל  תורה,  ביטול  בהם 

ל  יק ַעל ָכּ ה ַצִדּ ְהיֹותֹו אֹוֵמר "ְוַאָתּ ן ִבּ ְוָכְך הּוא ְמַכֵוּ

ל על  ׁש הּוא ְמַקֵבּ א ָעַלי" לעתיד, שבמילים אלו ַמָמּ ַהָבּ

ֵני  ר בהם, ִמְפּ ֵפּ ִנים ָיפֹות ְלִהְתַכּ ֵסֶבר ָפּ עצמו ִיּסּוִרים ְבּ

מח.  ועיין שערי תשובה לרבינו יונה, שער א עיקר ט: "ואמנם לכל תשובה תמצא 
סליחה, אך לא תטהר הנפש טוהר שלם להיות העונות כלא היו, זולתי כאשר יטהר 
האדם את לבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר. וכן כתוב )תהלים לב, ב(: 'אשרי אדם לא 
יחשוב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה', וכענין הבגד הצריך כבוס, כי המעט מן הכבוס 

יועיל בו להעביר הגעל ממנו, אך לפי רוב הכבוס יתלבן".



נטתומר              דבורה

ּסּוִרים  אינם מתכפרים בתשובה בלבד, אלא ִיּ ׁש ֲעֹונֹות ֶשׁ ֵיּ ֶשׁ

ְמָמְרִקים אֹו ִמיָתה ְמָמֶרֶקתמט.

את  ממרקים  שהייסורים  הזאת  ה  ָדּ ַהִמּ הנהגת  ִהיא  ְוָכְך 

תֹו,  ְתִפָלּ ִבּ ה  ִמְתַוֶדּ בתשובה  השב  ֶזּה  ֶשׁ ד  שִמָיּ החטא, 

העוון הּוא  ֶשׁ )דף רסב ע"ב(  קּוֵדי  ְפּ ת  ָפָרַשׁ ְבּ ַהר  זֹּ ַבּ ּוֵפְרׁשּו 

ֵחֶלק השייך למלאך סמא"ל הממונה על הרע בעולם, שהוא 

ִעיר, שהשעיר רומז למלאך סמא"לנ. וַמהּו ֶחְלקֹו  ׂ ֵעין ַהָשּ ְכּ

ואחד.  אחד  כל  עם  ותשובה  כפרה...  חלוקי  "ארבעה  ע"א:  פו  יומא  ראה  מט.  
עבר על עשה ושב - אינו זז משם עד שמוחלין לו, שנאמר )ירמיהו ג, כב( 'שובו בנים 
שובבים'. עבר על לא תעשה ועשה תשובה - תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר, 
כריתות  על  עבר  חטאתיכם'.  מכל  עליכם  יכפר  הזה  ביום  'כי  ל(  טז,  )ויקרא  שנאמר 
ממרקין,  ויסורין  תולין,  הכפורים  ויום  תשובה   - תשובה  ועשה  דין  בית  ומיתות 
חילול  שיש  מי  אבל  עונם'.  ובנגעים  פשעם  'ופקדתי בשבט  לג(  פט,  )תהלים  שנאמר 
השם בידו - אין לו כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא ביסורין 
למרק. אלא כולן תולין, ומיתה ממרקת, שנאמר )ישעיה כב, יד( 'ונגלה באזני ה' צבאות 

אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון'".

נ.  עיין אלשיך בראשית כז, ה: "כי עיקר כח סמאל ועזאזל היה איכות נפש עצמו, 
ובכן נקרא שעיר הוא שד ממש, והוא הנושא עליו כל כחות הטומאה של עונות 

ישראל". ובשל"ה )תורה אור פ' וישלח אות ט(: "'ארצה שעיר שדה אדום' )בראשית 

הכיפורים,  ביום  עזאזל  שהוא  השעיר  חלקו  כי  סמאל,  זה  שעיר'  'ארצה  ד(.  לב, 

כי כולה פרשה רומז לזה כמו שאפרש לקמן. עוד יש רמז למה נקרא 'שעיר', כי 

נדמה  ולעמו  )בבא בתרא טז ע"א(,  כו'  כי סמאל הוא השטן הוא היצר הרע  נודע, 
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רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ָעָליו  דֹוׁש ָבּ ַהָקּ של המלאך סמא"ל בעוון, ֶשׁ

ם המלאך סמא"ל  ן ָשׁ ֵמּ ד ִמְזַדּ – על החוטא ִיּסּוִרים, ּוִמּיָ

ַוֲהֵרי  החוטא,  מאת  ייסורים  ופורע  חֹובֹו,  ְוגֹוֶבה  ְוהֹוֵלְך 

דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ לחלקו,  ָהֲעֹונֹות  את  ִעיר  ׂ ַהָשּ סמא"ל  א  נֹוֵשׂ

רּוְך הּוא נֹוֵתן לֹו ְרׁשּות ִלְגּבֹות חֹובֹו, על ידי ייסורים,  ָבּ

ָרֵאל ִמְתַטֲהִרים. ְוִיְשׂ

העוונות  את  סמא"ל  שיקח  הקב"ה  שגזר  הדבר  טעם  ה  ְוִהֵנּ

ל  ַהֹכּ שבבריאה  הרע  חלק  כל  דבר,  של  שבסופו  כדי  לחלקו, 

ל ַעל סמא"ל, ואז יתבטל סמא"ל ויתבטל הרע עמו.  ְלֵגּ ִיְתַגּ

דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ מפני  העולם,  מן  הרע  שיתבטל  שצריך  ַעם  ְוַהַטּ

כשער, כמו שאמרו במסכת סוכה )נב ע"א( לעתיד לצדיקים נדמה היצר הרע כהר 
ולרשעים כחוט השערה כו'. וזהו רמז של 'הר שעיר', מצד הצדיקים נדמה כהר, 

ומצד הרשעים כ'שער'. והוא שרו של עשו מלא 'כאדרת שער' )בראשית כה, כה(, 
מלא עבירות, על כן קראו 'שעיר'".
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ה ֵכן ויגרום  ֲעֶשׂ ַיּ ל ִמי ֶשׁ ָכּ ַזר ַעל עֹוָלמֹו ֶשׁ רּוְך הּוא ָגּ ָבּ

לנא.  ֵטּ רע בעולם – ִיְתַבּ

כמו  נסקלת,  עבירה  בה  שנעברה  שבהמה  הדבר  ַטַעם  ְוֶזה 

ָהֶאֶבן  ְוֵכן  טו(,  כ,  ְקָרא  )ַוִיּ ֲהרֹגּו"  ַתּ ֵהָמה  ַהְבּ "ְוֶאת  שנאמר 

מי  את  סוקלים  דין  בית  היו  שבה  ְסָקִלין  ַהִנּ ִמְצַות  ל  ֶשׁ

ֱהָרִגין שבו  ל ִמְצַות ַהֶנּ ִיף החרב ֶשׁ שנתחייב סקילה, ְוַהַסּ

ְקבּוָרה  ְטעּוִנין  מיתה,  המחוייבים  את  הורגים  דין  בית  היו 

ל ְמִציאּוָתם ְוֹכָחם של חלקי  )ַסְנֶהְדִרין מה ע"ב(, וזאת כדי ְלַבֵטּ

יָנם.  ְגֹמרנב ִדּ ִיּ הרע ַאַחר ֶשׁ

שבסופו  עד  לרשות  מרשות  עובר  שהרע  היסוד,  ָבֶזה  ַוֲהֵרי 

ֶלם  ׁש סֹוד ַהֶצּ של דבר יתבטל לגמרי מן העולם, יתבאר ַמָמּ

ר שהראוהו בחלומו )דניאל ב(, שרומז על ארבע  ל ְנבּוַכְדֶנאַצּ ֶשׁ

נא.  ובמדרש בראשית רבתי: "כן יהיה דברי אשר יצא מפי וגו' )ישעיה נה, יא(, ואצליח 
אינו אומר אלא והצליח, מלמד שכל גזרה וגזרה שיוצאה מפי הב"ה על אדם, כיון 
שעשה תשובה אין משלחין עליו פורעניות, אלא משלחין אותן לאדם אחר שנאמר 

צדיק מצרה נחלץ וגו'  )משלי יא, ח(".

נב.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "שנגמר".
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ָרֵאל  ִיְשׂ שִנְמְסרּו  בחלומו  הראוהו  שבתחילה  המלכויות. 

י ַדֲהָבא" – ראש הזהב של הצלם  א ִדּ ֶבל "ֵריָשׁ ַיד ֶמֶלְך ָבּ ְבּ

ִנֵיּאל ב, לב(. ואחר כך כשתם זמנה של מלכות בבל, ִנְכַנע ַההּוא  )ָדּ

ֵהן  ֶשׁ ַרס  ָפּ ַיד  ְבּ ישראל  ְוִנְמְסרּו  הראש,  אותו   – א  ֵריָשׁ

וזרועותיו  חזהו   – ְכַסף"  י  ִדּ ּוְדָרעֹוִהי  ב"ֲחדֹוִהי  רמוזים 

ֵאּלּו  ִנְדחּו  מכן,  לאחר  ְוֵכן  מכסף.  עשויים  היו  הצלם  של 

ָרֵאל  ְרדּו ִיְשׂ ָיּ ֵני ֵאּלּו הבאות אחריהן, ַעד ֶשׁ המלכויות ִמְפּ

)פס'  שם  שנאמר  כמו  הצלם,  ברגלי  הרמוזה  האחרונה,  ְלמלכות 

י ֲחַסף" – רגליו,  ֵהון ִדּ י ַפְרֶזל ּוִמְנּ ֵהון ִדּ לג(: "ַרְגלֹוִהי ִמְנּ

מדרגה  והושפל  הרע  הלך  וכך  חרס.  ומהם  ברזל  עשויים  מהם 

לדרגה.

תחת  כנוע  יישאר  לעד  וכי  ַהּטֹוב,  ְכִלית  ַתּ ִיְהֶיה  ּוַמה 

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ּסֹוף של כל המלכויות, ַהָקּ ממשלת הרע? אלא ַבּ

אלו  את  אף  כולם,  המלכויות  כל  את  ומקים  ַמֲעִמיָדם  הּוא 

ין ומשפט ומעבירם מן העולם.  ֶהם ִדּ ה ָבּ שכבר נכנעו, ְועֹוֶשׂ
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ָבִרים  )ְדּ ִדְכִתיב  ְכּ לעולם,  ומתבטלים  כלים  אינם  ישראל  ואילו 

)ספרי האזינו פיסקא שכא(:  ודרשו חז"ל  ָבם",  ה  ֲאַכֶלּ י  "ִחַצּ כג(:  לב, 

ִלים". ָרֵאל ֵאיָנם ָכּ ִלים ְוִיְשׂ י ָכּ "ִחַצּ

בכתוב  רמוז  העולם,  מן  יכלו  הגויים  מלכויות  שכל  זה,  ודבר 

א  ְסָפּ ַכּ ַדֲהָבא  ֲחָדא  ַכּ קּו  ָדּ אַדִין  "ֵבּ ם, לה(:  )ָשׁ שם בדניאל 

וכו'.  והנחושת  הכסף  הזהב,  יחדיו  נתפוררו  אז   – א"  ּוְנָחָשׁ

בפסוק שקודם לכך  ַהְתָחָלה  ַבּ ה  והרי חידוש יש בדבר, שִהֵנּ

ַרְגלֹוִהי" – שהצלם  ַעל  ְלַצְלָמא  "ּוְמָחת  )שם, לד(  ִתיב  ְכּ

ֶלם  ַהֶצּ ל  ִמָכּ נמצא  ֵאין  זו  ונמצא שבשעה  הוכה על רגליו, 

ָחם של שאר חלקי הצלם,  ל ֹכּ ֵטּ ָבר ִנְתַבּ ְכּ א ַרְגָליו, ֶשׁ ֶאָלּ

ְוָעְברּו מן העולם רֹאׁש ּוְדָרעֹוִהי ּוְמעֹוִהי – זרועותיו ומעיו 

ּסֹוף  ַבּ ֶזה  ל  ָכּ ְוִעם  הרגליים,  אלא  נותרו  ולא  חלקיו,  ושאר 

ֲחָדא – התפוררו יחדיו.  קּו ַכּ ָדּ

רּוְך הּוא ְלַהֲעִמיד את  דֹוׁש ָבּ ורמז הוא לכך, שָעִתיד ַהָקּ
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ה  יו ּוְפֻעּלֹוָתיו, ְוַיֲעֶשׂ י ַמֲעָשׂ ִעים עֹוֵשׂ סמא"ל ְוָהְרָשׁ

ין והמשפט. ָבֶהם ַהִדּ

ל  ָכּ ָים  ְמֻצלֹות  ִבּ ִליְך  "ְוַתְשׁ הכתוב  ביאור  ְוַהְינּו 

ִליְךנג והשליט את  אוָתם", ִיְרֶצה לומר כך: הקב"ה ִהְשׁ ַחטֹּ

ֵעלנד ַעל ְיֵדי שיימסרו החטאים  ין בעולם, כדי ְלִהּפָ ַח ַהִדּ ֹכּ

כמו  ָים,  ְמצּולֹות  קרויים  ֵהם  ֶשׁ הרע  כוחות  ֵאּלּו  בידי 

ֵקט לֹא  י ַהְשׁ ם ִנְגָרׁש ִכּ ָיּ ִעים ַכּ שנאמר )ישעיה נז, כ( "ְוָהְרָשׁ

ְגְרׁשּו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט". יּוָכל ַוּיִ

ָרֵאל ומענישים  ִיְשׂ ין ְבּ ים ִדּ וֵאּלּו כוחות הרע, ֵהם ָהעֹוִשׂ

ם.  רֹאָשׁ מּוָלם ְבּ ל ְגּ ְך ָכּ ׁשּוב ַאַחר ָכּ ָיּ אותם, וסופם ֶשׁ

את  לּו  ִקְבּ ָרֵאל  ְשׂ ִיּ ֶשׁ ַאַחר  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ הוא,  לכך  ַעם  ְוַהַטּ

רּוְך הּוא ִמְתַנֵחם ֲאִפּלּו ַעל  דֹוׁש ָבּ ין והעונש, ַהָקּ ַהִדּ

נג.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "משליך".

נד.  הוגה ע"פ דפוס ראשון, ונציה שמ"ט ]בדפוסים מאוחרים נדפס "להפיל"[.
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של ישראל  ֶעְלּבֹוָנם  את  ְותֹוֵבַע  ַדם וכבר אירע,  ָקּ ֶשׁ ַמה 

מיד כוחות הרע, על מה שהצרו להם בחטאיהם. 

י  ַדּ שלֹא  ישראל,  של  עלבונם  את  הקב"ה  מהם  תובע  ְועוד 

א שהצרו להם יותר ממה שנגזר  שהצרו לישראל כפי שנגזר, ֶאָלּ

גדול אני קצף על הגוים  )זכריה א, טו(: "וקצף  עליהם, כמו שנאמר 

ה ָעְזרּו ְלָרָעה".  י ְמָעט ְוֵהָמּ השאננים אשר ֲאִני ָקַצְפִתּ

ה זֹו ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ָהָאָדם ִעם ֲחֵברֹו. שכשם  ִמָדּ ם ְבּ ַגּ

שהקב"ה מעביר את החטא מישראל על ידי ייסורים, ואחר כך 

ינהג האדם עם  גם  ותובע עלבונם, כך  סולח ומרחם על ישראל 

ע, אם  ְהֶיה חברו ָרָשׁ ִיּ הרשעים שלקו בייסורים, שֲאִפּלּו ֶשׁ

ָנֵאהּו  ִיְשׂ ִיּסּוִרין, ַאל  ְבּ א  ְמֻדָכּ נענש על עוונותיו ונעשה 

ְקָלה –  ִנּ ַאַחר ֶשׁ מכאן ואילך, שהרי אמרו חז"ל )מכות כג ע"א( ֶשׁ

ָאִחיָך.  שנתבזה החוטא, ֲהֵרי הּוא ְכּ

ים, ִויַרֵחם  ֱעָנִשׁ רּוִדים המוכים ְוַהֶנּ ִויָקֵרב האדם את ַהְמּ
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יֹאַמר  ְוַאל  אֹוֵיב.  ד  ִמַיּ יֵלם  ַיִצּ ה,  ְוַאְדַרָבּ ֲעֵליֶהם, 

ְיַרֲחֵמהּו  א  ֶאָלּ עליו",  לחוס  אין  ולכן  לֹו  ַרם  ָגּ "ֲעֹונֹו 

י. ִתּ ְדֵפַרְשׁ ה זֹו, ִכּ ִמָדּ ְבּ

 L

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֵתּ ַהי' - ִתּ

שהקב"ה דן את האדם לפי שורת הדין

בשורת  מתנהג  הקב"ה  מישראל  חלק  שעם  ִהיא  זֹו  ה  ִמָדּ

אָֹתם  של  ודרגה  ַמֲעָלה  ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ׁש  ֵיּ ֶשׁ והיינו,  הדין. 

ֵאיָנם  ֶשׁ הדין,  ושורת  ההלכה  פי  על  שנוהגים  ים,  ינֹוִנִיּ ַהֵבּ

ין. ְוֵהם ִנְקָרִאים  ּוַרת ַהִדּ יֹוְדִעים ְלִהְתַנֵהג ִלְפִנים ִמּשׁ

ַהְנָהגֹות  א ִעם  ֶאָלּ ִמְתַנֲהִגים  ֵאיָנם  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ 'ַיֲעקֹב', 

ּיֹותנה.  ֲאִמִתּ

נה.  בדפוס ראשון ונציה שמ"ט: "הנהגה אמתית".
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הּוא  ת ֱאֶמת ֶשׁ רּוְך הּוא ֵיׁש לֹו ִמַדּ דֹוׁש ָבּ ם ַהָקּ ועבורם ַגּ

ְובה  הדין,  בשורת  ר  ֶשׁ ַהיֹּ ט  ָפּ ְשׁ ַהִמּ ְמִציאּות  ַצד  ַעל 

עֹוָלם  ָבּ ְתַנֲהִגים  ַהִמּ ֵהם  הבינוניים,  ֵאּלּו  הוא מתנהג עם 

ֱאֶמת,  ֶבּ ֶהם  ִעָמּ ִמְתַנֵהג  רּוְך הּוא  ָבּ דֹוׁש  ְוַהָקּ ר,  יֶֹשׁ ְבּ

טנו. ָפּ ְשׁ ר ְוַהִמּ ֶשׁ והוא ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם ַעל ַצד ַהיֹּ

ַעל  ֲחֵברֹו  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  ָהָאָדם  ן  ֵכּ ם  ַגּ ולכן, 

וכך  ֲחֵברֹו,  ט  ַפּ ִמְשׁ ְלַהּטֹות  ִלי  ְבּ ְוָהֱאֶמת,  ר  ֶשׁ ַהיֹּ ַצד 

ַרְך ְמַרֵחם ַעל  ם ִיְתָבּ ַהֵשּׁ מֹו ֶשׁ ֱאֶמת, ְכּ ְלַרֵחם ָעָליו ֶבּ

נו.  ומכל מקום יש רחמים בדין, כמו שכתב במסילת ישרים )פ"ד(: "ואם תאמר, אם 
כן, מדת הרחמים למה היא עומדת, כיון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל 
דבר. התשובה, ודאי, מדת הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה עומד זולתו 
תיכף  מיד  יענש  שהחוטא  ראוי  היה  ממש,  הדין  שורת  לפי  כי  וזה,  וכלל...  כלל 
לחטאו בלי המתנה כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה 
פי הבורא יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל... אמנם, מדת הרחמים היא 
הנותנת הפך השלשה דברים שזכרנו: דהיינו, שיתן זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ 
לחוטאים  תנתן  ושהתשובה  לכלה,  עד  יהיה  לא  עצמו  ושהעונש  כשחטא,  מיד 
שאינה  ודאי  חסד  וזה  המעשה...  כעקירת  הרצון  עקירת  שתחשב  גמור,  בחסד 

משורת הדין, אך על - כל - פנים הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי".



תומר              דבורה סח

בתוך  אָֹתם  ן  ְלַתֵקּ ֱאֶמת  ת  ִמַדּ ְבּ ים  ינֹוִנִיּ ַהֵבּ ִרּיֹות  ַהְבּ

שורת הדין.

 L

ַהי"א - ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

שהקב"ה נכנס עם המעבירים על מדותיהם לפנים משורת הדין

מישראל  אותם  עבור  הדין,  משורת  לפנים  חסד  היא  זו  מדה 

ִלְפִנים  עֹוָלם  ָבּ ְתַנֲהִגים  ַהִמּ ֵהם  'אברהם',  הנקראים 

דֹוׁש  ַהָקּ ם  ַגּ ולכן  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ְכּ ין  ַהִדּ ּוַרת  ִמּשׁ

ין,  ַהִדּ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ֶהם  ִעָמּ ִמְתַנֵהג  הּוא  רּוְך  ָבּ

ין ַעל ּתֹוְקפֹו וחוזקו, ַאף לֹא  ֶהם ַהִדּ וֵאינֹו ַמֲעִמיד ִעָמּ

ֶהם ִלְפִנים  א ִנְכַנס ִעָמּ ר ובשורת הדין, ֶאָלּ ֶשׁ ֶדֶרְך ַהיֹּ ְכּ

ֵהם ִמְתַנֲהִגיםנז.  מֹו ֶשׁ ר ְכּ ֶשׁ ִמן ַהיֹּ

נז.  ועי' ר"ה יז ע"א: "כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר 
נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון - למי שעובר על פשע".



סטתומר              דבורה

רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ְלַאְבָרָהם",  "ֶחֶסד  הכתוב  ביאור  ְוַהְינּו 

מֹו  ְכּ ֵהם  ֶשׁ אָֹתם  ִעם  ֶחֶסד  ת  ִמַדּ ְבּ ִמְתַנֵהג  הּוא 

ַהְנָהָגָתםנח.  ַאְבָרָהם ְבּ

ל ָאָדם  ִעם ָכּ ם ָהָאָדם, ִעם ֱהיֹות ולמרות ֶשׁ כך יתנהג ַגּ

ט, מכל מקום ִעם  ָפּ ר ּוְבִמְשׁ ֶצֶדק ּוְביֶֹשׁ ִיְהֶיה ִמְתַנֵהג ְבּ

ּוַרת  ְהֶיה ַהְנָהָגתֹו ִלְפִנים ִמּשׁ ַהּטֹוִבים ְוַהֲחִסיִדים ִתּ

ין.  ַהִדּ

ְלֵאּלּו  אולם  ְקָצת,  ַסְבָלן  ָהָיה  ָהָאָדם  ָאר  ִלְשׁ ְוִאם 

הנוהגים לפנים משורת הדין, יהיה סבלן יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִויַרֵחם 

הּוא  ֶשׁ ין  ַהִדּ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ֶהם  ִעָמּ ֵנס  ִלָכּ ֲעֵליֶהם 

ָאר ָהָאָדם.  ּה ִעם ְשׁ ִמְתַנֵהג ָבּ

נח.  הוגה ע"פ דפוס ראשון, ונציה שמ"ט. ובדפוסים מאוחרים "בהתנהגות".



תומר              דבורה ע

ְהיּו ֵאּלּו בעלי החסד, ֲחׁשּוִבים ְלָפָניו  ִיּ ְוָצִריְך האדם ֶשׁ

י ֶחְבָרתֹו. ְמאֹד ְמאֹד ַוֲחִביִבים לֹו, ְוֵהם ִיְהיּו ֵמַאְנֵשׁ

 L

ְעָתּ ַלֲאֹבֵתינּו ַבּ ר ִנְשׁ הי"ב - ֲאֶשׁ

שהקב"ה זוכר זכות אבות

ָאָדם  ֵני  ְבּ ֵיׁש  בזכות האבות.  חינם  אוצר מתנת  היא  זו  מידה 

ַעל  ְמַרֵחם  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ְוַהָקּ ֲהגּוִנים,  ֵאיָנם  ֶשׁ

ם.  ָלּ ֻכּ

ר  ֲאֶשׁ ֵאת  ִתי  "ְוַחֹנּ ע"א(:  ז  ָרכֹות  )ְבּ ָמָרא  ְגּ ַבּ שֵפְרׁשּו  ּוכמו 

מֹות לג, יט( - אף על פי שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם  ָאחֹן )ְשׁ

רּוְך הּוא: אֹוָצר  דֹוׁש ָבּ - אף על פי שאינו הגון". ָאַמר ַהָקּ

ֵאיָנם ֲהגּוִנים. ֵיׁש אֹוַצר ִחּנּוִנים ומתנת  ֶזה ְלאֹוָתם ֶשׁ



עאתומר              דבורה

ַנת  רּוְך הּוא חֹוֵנן ְונֹוֵתן ָלֶהם ַמְתּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ רחמים ֶשׁ

םנט.  ִחָנּ

רּוְך הּוא: ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ְזכּות  דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ ְלִפי ֶשׁ

ָלָאבֹות שהם אברהם יצחק ויעקב,  י  ְעִתּ ַבּ ִנְשׁ ֲאִני  ָאבֹות, 

גם  ִיְזּכּו  ֲהגּוִנים,  ֵאיָנם  ֶשׁ ולמרות  ֱהיֹות  ִעם  ן  ֵכּ ִאם 

י  ְעִתּ ַבּ ְשׁ ִנּ ֶשׁ ָהָאבֹות  ַרע  ִמֶזּ ֵהם  ֶשׁ ִביל  ְשׁ ִבּ החוטאים 

נּו  ֻתְקּ ְיּ ָלֶהם, ְלִפיָכְך ַאְנִהיֵלם ְוַאְנִהיֵגם ברחמים ַעד ֶשׁ

במעשיהם וישובו בתשובה. 

-יפגוש  ע  ִיְפַגּ ִאם  ַאף  בהנהגתו.  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ְוָכְך 

ְוַכּיֹוֵצא  ְיָחְרֵפם  אֹו  ם  ֶנְגָדּ ְכּ ִיְתַאְכֵזר  ַאל  ִעים,  ְרָשׁ ָבּ

א ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם, ְויֹאַמר לעצמו: "סֹוף סֹוף,  בזה, ֶאָלּ

לו  "וחנותי את אשר אחון, באותה שעה הראה  ו:  סי'  פ' מה  נט.  ובשמות רבה 
והוא  לצדיקים,  מתוקנין  שהן  שכר  מתן  של  האוצרות  כל  את  הוא  ברוך  הקדוש 
אומר האוצר הזה של מי הוא והוא אומר של עושי מצות, והאוצר הזה של מי הוא 
של מגדלי יתומים, וכל אוצר ואוצר, ואח"כ ראה אוצר גדול אמר האוצר הזה של 
מי הוא, א"ל מי שיש לו אני נותן לו משכרו ומי שאין לו אני עושה לו חנם ונותן לו 
מזה, שנאמר וחנותי את אשר אחון, וחנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לחון, 

וכן ורחמתי את אשר ארחם".



תומר              דבורה עב

ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  ְבּ ֵהם  עדיין  חטאו,  אם  גם 

ִרים  ֵשׁ ְכּ ֲאבֹוֵתיֶהם  אולם  ִרים,  ֵשׁ ְכּ ֵאיָנם  ואף ִאם ֵהם 

ִנים בכך הוא ְמַבֶזּה ָהָאבֹות, ֵאין  ַבֶזּה ַהָבּ ַוֲהגּוִנים, ְוַהְמּ

ה ֶעְלּבֹוָנם  ּזּו ֲאבֹוֵתיֶהם ַעל ָיִדי". ּוְמַכֶסּ ְתַבּ ִיּ ְרצֹוִני ֶשׁ

ִפי ֹכחֹו. ָנם ְכּ ּוְמַתְקּ

 L

ַהי"ג - ִמיֵמי ֶקֶדם

שהקב"ה זוכר אהבתו לישראל ומרחם עליהם

שמרחם הקב"ה על ישראל בזכות האהבה שהיתה לו עמם מימי 

ׁש  ֵיּ ֶשׁ ה  ִמָדּ היא  ֲהֵרי  קדם. וזהו ביאור הכתוב "מימי קדם", 

ה ונגמרה  ָמּ ַתּ ֶשׁ ָרֵאל, שְכּ רּוְך הּוא ִעם ִיְשׂ דֹוׁש ָבּ ְלַהָקּ



עגתומר              דבורה

ה הקב"ה כדי לרחם  ְזכּות ָאבֹותס ְוַכּיֹוֵצא בזה, ַמה ַיֲעֶשׂ

ד ַעְצָמם ֵאיָנם ֲהגּוִנים? עליהם, ַוֲהֵרי ֵהם ִמַצּ

י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ִתיב )ִיְרִמָיה ב, ב(: "ָזַכְרִתּ ועל אותו הזמן ְכּ

הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ זֹוֵכר  ׁש  ַמָמּ לּולָֹתִיְך".  ְכּ ַאֲהַבת 

ַעל  ּוְמַרֵחם  ֶדם,  ִמקֹּ ָהָיה  ֶשׁ ַאֲהָבה  ַקְדמֹוִנים,  ְיֵמיסא 

ָרֵאל.  ִיְשׂ

ְצֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ָלֶהם  ירסב  ַיְזִכּ והרחמים,  האהבה  ּוָבֶזה 

דֹוׁש  ַהָקּ ּנֹוְלדּוסג, ְוָכל ִמּדֹות טֹובֹות ֶשׁ ָעׂשּו ִמּיֹום ֶשׁ ֶשׁ

ה  ה ְסֻגָלּ ם עֹוֶשׂ ָלּ ֶהם עֹוָלמֹו, ּוִמֻכּ רּוְך הּוא ַמְנִהיג ָבּ ָבּ

ל  ה ּכֹוֶלֶלת את ָכּ ָדּ ִביָלם. ַוֲהֵרי זֹו ַהִמּ ְשׁ -אוצר ְלַרֵחם ִבּ

א קלד ע"ב(. מאמר הִאְדָרא )ֹזַהר ָנֹשׂ ְדֵפְרׁשּו ּבְ ם, ִכּ ָלּ ּדֹות ֻכּ ַהִמּ

ס.  בדפוס ראשון ליתא תיבת "אבות".

סא.  בדפוס ראשון: "ימים קדמונים".

סב.  בדפוס ראשון: "יזכור".

ובדפוסים  וכל מדות טובות".  וכל הטובות,  "מיום שנולדו,  סג.  בדפוס ראשון: 
מאוחרים נשמט בטעות הדומות.



תומר              דבורה עד

ֲאִפּלּו  ֶשׁ ָאָדם.  ֵני  ְבּ ִעם  ַהְנָהָגתֹו  ן  ְיַתֵקּ ָהָאָדם  ְך  ָכּ

רֹות  ְזָכּ א ִיְמָצא ַטֲעָנה ולימוד מידה טובה ֵמֵאּלּו ַהִנּ לֹּ כֶשׁ

לעיל על אנשים מסויימים, כיון שהם חוטאים גמורים, יֹאַמר 

ָעה בעולם מיד עם לידתם,  ָבר ָהיּו ָשׁ לעצמו: "אנשים אלו ְכּ

ָיִמים  ְבּ אֹו  ָעה,  ָשׁ אָֹתּה  ַוֲהֵרי  ָחְטאּו.  א  לֹּ ֶשׁ קֶֹדם 

ִרים".  ֵשׁ ַקְדמֹוִנים, ָהיּו ְכּ

ָלֶהם  ר  ְוִיְזֹכּ ַקְטנּוָתם,  ְבּ ָעׂשּו  ֶשׁ ַהּטֹוָבה  ָלֶהם  ר  ְוִיְזֹכּ

מּוֵלי  ַאֲהַבת התינוקות, שדרך בני אדם לאהוב את התינוקות ְגּ

אמם.  משדי  חלב  ינקותם  בעת   – ָדִים  ִמָשּׁ יֵקי  ַעִתּ ֵמָחָלב 

ָראּוי  ֵאינֹו  ֶשׁ ָאָדם  שום  ֵצא  ִיָמּ לֹא  המחשבה,  ּוָבֶזה 

לֹומֹו ּוְלַרֵחם ָעָליו. ל ַעל ְשׁ ֵלּ ַלֲהִטיבֹו ּוְלִהְתַפּ

 L

ֶהן  ָבּ ֶשׁ ֵרה ִמּדֹות,  לֹשׁ ֶעְשׂ ְשׁ ונתבארו  יעּו  ִהִגּ אן  ּכָ ַעד 



עהתומר              דבורה

ל ַרֲחִמים  ֵהן ִמּדֹות ֶשׁ ִיְהֶיה ָהָאָדם ּדֹוֶמה ֶאל קֹונֹו, ֶשׁ

ֶעְליֹונֹות.

ה  ְהֶיה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג במדות אלו ְלַמָטּ ִיּ מֹו ֶשׁ ָתן, ְכּ ּוְסֻגָלּ

ה ֶעְליֹוָנה  ַח לֹו שפע ִמָדּ ה ִלְפֹתּ ְזֶכּ ְך ִיּ בעולם המעשה, ָכּ

יַע  ִפּ ַמְשׁ ְך  ָכּ ְתַנֵהג,  ִיּ ׁ ֶשּ ַמה  ִפי  ְכּ ׁש  ַמָמּ ִמְלַמְעָלה, 

עֹוָלםסד. ִאיר ָבּ ה ָתּ ָדּ אֹוָתּה ַהִמּ ִמְלַמְעָלה, ְוגֹוֵרם ֶשׁ

לֹשׁ  ֶכל וממחשבתו ְשׁ ׂ ּוְלָכְך ַאל ָיֻלזּו - יסורו ֵמֵעיֵני ַהֵשּ

לֹא  וכו'  כמוך"  אל  "מי  סּוק  ְוַהָפּ ֵאּלּו.  ִמּדֹות  ֵרה  ֶעְשׂ

ֵדי  יו ותדיר יחזור האדם עליו וישנן אותו, ְכּ ָיסּוף -יפסוק ִמִפּ

סד.  ועיין מסילת ישרים פי"ט: "ואמרו עוד )שבת קנא ע"א(, ונתן לך רחמים ורחמך, 
כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא 
מודד מדה כנגד מדה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמוהו 
וימחלו לו עונותיו בחסד, שהרי מחילה זו דין הוא, כיון שהיא מדה כנגד מדתו. 
)ר"ה יז ע"א(: למי נושא עון למי שעובר על פשע. ומי שאינו  והוא מה שאמרו ז"ל 
רוצה להעביר על מדותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם עמו לא 
יעשו אלא שורת הדין, ראה עתה מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש 
ברוך הוא עושה עמו שורת הדין, ודוד המלך מתפלל ואומר )תהלים קמג, ב(: ואל תבוא 
במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי, אמנם העושה חסד יקבל חסד, וככל 

מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל".



תומר              דבורה עו

ר  ֲאֶשׁ ַכּ וכך  כל המידות,  לזכור את  ֶרת  ְלַמְזֶכּ לֹו  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ

ַאַחת  ה  ִמָדּ ְבּ ׁש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ ְצָטֵרְך  ִיּ ֶשׁ ה  ַמֲעׂשֶ לֹו  ָיֹבא 

ה  ִמָדּ לּוי ְבּ ָבר ֶזה ָתּ ר ְויֹאַמר לעצמו: "ֲהֵרי ָדּ ֵמֶהן, ִיְזֹכּ

ם  א ִתְתַעֵלּ לֹּ ה, כדי ֶשׁ ָנּ לֹוִנית, ֵאיִני רֹוֶצה ָלזּוז ִמֶמּ ְפּ

ה ַהִהיא ִמן ָהעֹוָלם". ָדּ ק ַהִמּ ֵלּ ְוִתְסַתּ

L



עם בואנו בשערי קנין חכמה,
קמנו ועלינו קמי מרן 
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פא

הקדמה

מתוך שבח והודאה להבורא ית"ש על רוב חסדיו, מוציא אני לאור 

הראשונים,  מגדולי  שהיה  להרא"ש,  חיים"  "ארחות  הספר  את 

שכל דבריהם שקולים ומדודים, ואשרינו שזכינו לאור כזה, לעורר 

כל אחד לידבק באלקינו ית"ש ולקיים מצוותיו.

חיים  ארחות  הספר  את  והיללו  שיבחו  האחרונים  גדולי  והנה 

מהרא"ש, ובעל תוי"ט חילקו לימים וכתב ע"ז ביאור, וכן גדולי 

המוסר עד זמנינו ציוו ללמוד הספר שיביא בס"ד ברכה ותועלת. 

דברי הרא"ש הם בלשון קל וצח, וראוי לכל אחד, אנשים ונשים 

ונוער.

בלמדי את הספר ציינתי הביאור בשולי הדף, ולא נתכוונתי כלל 

להוציא הדברים לאור כספר, אולם כעת, לפני היארצייט של אמי 

מורתי זצ"ל, חשבתי להביא דברים אלו כמנחת עני לבית הדפוס, 

כפי  כאן  הדברים  ונעתקו  לחבריה,  נמי  זכי  לנפשיה  דזכי  ומיגו 

שרשמתי בשעתו.

שטרנבוך  אלכסנדר  רבי  הרה"ג  אחי  בן  ה"ה  שנכדה,  והאמת 

חייה  בימי  מזמן  כבר  והו"ל  בקודש,  התעסק  כבר  שליט"א, 

"ארחות חיים" עם ביאורים מבעלי מוסר, והרבה קורח רוח היה 

או  נוסף  לביאור  כאן  מתכוון  איני  אני  נמשכת.  שהשרשרת  לה 

ולראות  וכתרגומן,  כפשוטן  הדברים  לפרש  רק  מוסר,  כתוכחת 

והמשכיל  האיכות,  רב  הוא  הכמות  מעט  הראשונים  בדברי  איך 



פב

ובזה כשלעצמו טמונה  והתועלת לדייק בקדמונים,  יבין הברכה 

תועלת מרובה בעזהשי"ת.

בזמננו שפריצות וכפירה משתוללים בחוץ, חובה כפולה ומכופלת 

עלינו לבצר ביתינו עם בנינו ובנותינו ע"י דברי מוסר ויראת ה', 

או  וההורים  הזה,  בספר  לימוד  ב"ב  עם  שקובע  מי  אשרי  ולכן 

מוסר,  דברי  עוד  והנהגה  הנהגה  בכל  להוסיף  יכולים  המורים 

ומובטחני בס"ד שהדבר יביא ברכה לבית ולתלמידים.

האמא זצ"ל דיברה תמיד אודות החובה להתחזק באמונה ובטחון 

ויראת ה', וכמאמרם ז"ל "אל תאמן בעצמך עד יום מותך", ומענה 

יכלתי כבן אדם, עכשיו החובה  בפיה תמיד: אם אני עושה כפי 

מוטלת על השותף שלי- הקב"ה, שהרי ג' שותפין באדם, הקב"ה 

אביו ואמו, ורק אז יכולים לתבוע ממנו. וזכתה ב"ה לראות דורות 

דור  דור  וצדיקים  ישרים  דורות  שיהיו  להבא  ה'  יתן  כן  ישרים, 

לנצח נצחים.

כאמור, אין אני מתכוון כאן להוציא לאור ספר בפני עצמו, אלא 

נמרץ  בקיצור  דבריו  להבין  הרא"ש  הנהגות  הלומד  על  להקל 

חיים"  "ארחות  בספר  יותר  יעיינו  ידי  ועל  אזכה  ואם  כפשוטו, 

זה  והיה  החינוך,  ובתי  המדרש  ובבית  בבית  לימוד  בו  ויקבעו 

שכרי, ויראו בס"ד בעצמם הפירות בפעולתם.

והנני מצפה בכליון עיניים ממש לישועת ה' ולרחמי שמים מרובים

משה שטרנבוך

טבת תשנ"ו



פגארחות    ליום ראשון    חיים

ים ָאְרחֹות ַחּיִ
ֶהם ֵהר ּבָ ּזָ ּיִ ָבִרים ׁשֶ ה ַהּדְ ְוֵאּלֶ

ים אֹור ַהַחּיִ י ָמֶות ְוֵלאֹור ּבְ ָלסּור ִמּמֹוְקׁשֵ

ל שבט – ד אדר • פתיחה – עד סוף יום חמישי

ליום ראשון

ַתְכִלית ָהִרחּוק. ֲאָוה ּבְ א. ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּגַ

)ה.(  סוטה  במסכת  שאיתא  ואף  הגאוה:  מן  להתרחק  א. 
זה  שבשיעור  נראה  שבשמינית,  שמינית  צריך  חכם  שתלמיד 
זהו  שהרי  אותו,  שיכבדו  להסכים  צריך  כי  כמתגאה,  אינו 
מכבוד התורה, ומסכים שצריך שמינית שבשמינית, אבל אינו 
הכוונה  אלא  בזה,  להתגאות  מה  שאין  שסובר  כלל,  מתגאה 

לכבד התורה ולא אותו, שאינו ראוי לשום כבוד.

בתכלית הרחוק: יש עניו שמדמה שהוא גדול ממש בחכמה, 
עניו ממש  יש  דורש כבוד, אך  אינו  גאוה  איסור  אלא שמפני 



ארחות    ליום ראשון    חיים פד

ב. ְוֵכן ִמן ַהֲחִניפּות.

ָזב ֶקר ְוַהּכָ ֶ ג. ְוֵכן ִמן ַהּשׁ

יָצנּות. ד. ְוֵכן ִמן ַהּלֵ

הריחוק",  "בתכלית  וזהו  ראוי.  אינו  הוא  שבעצם  שחושב 
שהתכלית היא ריחוק כזה דוקא. ועיין עוד להלן אות ו'.

ב. וכן מן החניפות: מחניפות צריך גם כן להתרחק בתכלית 
הריחוק, שזהו שקר. ו"מדבר שקר תרחק".

וידוע,  גלוי  היינו  ד"שקר"  נראה  והכזב:  השקר  מן  וכן  ג. 
ו"כזב" היינו שמסתיר השקר שלו, ועל זה מקרא מלא "מדבר 
שקר תרחק". ונראה שמדויק בפסוק "מדבר שקר תרחק", דלא 
קאמר משקר תרחק, שאפלו אם עיקר דבריו אמת ומערב בהם 
דבריהם  שיתקבלו  שכדי  השקרנים  וכדרך  שקר,  דבר  איזה 
שדבריהם  להוכיח  אמת,  דברי  הרבה  בתוך  השקר  מערבים 
אחד  דבר  אפלו  תרחק',  שקר  'מדבר  בפסוק  מזהיר  אמתיים, 

שקר- תתרחק ממנו.

ד. וכן מן הליצנות: הוא קלות ראש, חוסר רצינות, בלי עול 
תורה ויראת ה', ומזה צריכים להתרחק מאד, מפני שמושך.



פהארחות    ליום ראשון    חיים

ה. ְוֵכן ִמן ָהְרִכילּות.

ַעס. ו. ְוֵכן ִמן ַהּכַ

רכילות,  פירש:  יום-טוב"  ב"תוספות  הרכילות:  מן  וכן  ה. 
כנגד  אחד  אותם  ולגרות  אחרים  של  בענינים  להתערב  היינו 
'כך  היינו כרוכל המספר  'רכילות'  רגילים לפרש,  ואנו  השני, 
סיפר  שפלוני  כשאומר  גופא  ובזה  ופלוני',  פלוני  עליך  דיבר 

עליך, מגרה אחד בשני.

וכן מן הרכילות: ברכילות כתב 'להתרחק', ולא פרש כן בלשון 
לאחד  מספר  שרק  לעצמו  היתר  מורה  שברכילות  מפני  הרע, 
האמת מה ששמע עליו, וכיון שבזה מורים התר, צריך להתרחק 

מזה מאד.

ו. וכן מן הכעס: עיין רמב"ם )פ"א מהלכות דעות( שצריך להתרחק 
מגאוה וכעס עד הקצה האחרון, וילמד עצמו שלא יכעס אפלו 
הארבע  כל  כאן  מוסיף  והרא"ש  עליו.  לכעס  שראוי  דבר  על 

כתות שאין זוכין לקבל פני השכינה.

להיות  על עצמו  זה שאינו שולט  כעין  הכעס: בכעס  מן  וכן 
עליו עול מלכות שמים.



ארחות    ליום ראשון    חיים פו

ּוֵמאֹוָנאֹות  ָדִרים,  ַהּנְ ְכׁשֹול  ִמּמִ ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ז-ח. 

ְנָאָתם  ּוִמּקִ ְדָבִרים.  ּבִ ֵהן  ָממֹון  ּבְ ֵהן  ִרּיֹות  ַהּבְ

ְנָאָתם. ּוִמּשִׂ

ז.ח. שיזהר ממכשול הנדרים: במקום אחר הבאנו שלא נכון 
מה שאומרים בבית הכנסת ״בעבור שיתן מתנה לבית הכנסת", 
שזהו מכשול, שאז אם אינו משלם, עובר באיסור נדר החמור, 

אלא יש לומר ״כשיתן סכום פלוני״, ולא ״בעבור שיתן״.

שיזהר ממכשול הנדרים: כוונתו, אפלו אינו עובר עוד, אם הוא 
״ומאונאות  שהוסיף  וזהו  יזהר.  עליו,  לעבור  שעלול  מכשול 
הבריות הן בממון הן בדברים״, החידוש הוא, שבזה יזהר לא 
כגון  לכך,  להביאו  שעלול  ממכשול  אלא  גופא,  מאונאה  רק 
שמתחבר או מדבר עם אנשים העלולים להביאו להונות, צריך 

ריחוק גם ממכשול בזה, ולא רק מגוף המעשה לבד.

שיזהר ממכשול הנדרים: אף שלא עבר על הנדר כשנדר, כבר 
הניח מכשול שעלול להכשילו, וכאילו בנה במה )נדרים כב. ע״ש(.

ומאונאות הבריות: מדייק לומר ״בריות״, שהאיסור לכל אחד, 
אפלו להונות בור ועם הארץ.



פזארחות    ליום ראשון    חיים

ִכּנּוי  ּבְ ִיְקָרֶאּנּו  ּלֹא  ׁשֶ ַלֲחֵברֹו,  ה  ְיַכּנֶ ּלֹא  ׁשֶ ט. 
ד  ְוִנְכּבָ ר  ִנְזּכָ ִיְהֶיה  לֹא  ִאם  ֲאֵחִרים,  ּנּוהּו  ּכִ ׁשֶ

מֹו. ׁשְ ּבִ

לֹו. ּלֹא ְיַקּבְ ר ָלׁשֹון ָהַרע ְוׁשֶ ּלֹא ְיַסּפֵ י. ׁשֶ

יַבת  יׁשִ ֵבי ְקָרנֹות, ְולֹא ּבִ ב ִעם יֹוׁשְ ּלֹא ֵיׁשֵ יא. ׁשֶ

ט. שלא יכנה שם לחברו: והיינו, שאפלו אם רגילים בשם זה, 
לא סגי, אלא צריך שיהא נכבד, והיינו כל כנוי אסור, אף שאינו 
וכן  בכך.  ומתבייש  והטעם, משום שאינו שמו האמתי  בזיון, 

מבואר בגמרא ב״מ דף נ״ח ע״ב.

ולא  הבלים,  שמספרים  קרנות:  יושבי  עם  ישב  שלא  יא. 
בישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ: היינו כשמדברים זה עם 
זה כדרך עמי הארץ, וטועים ומטעים בדבריהם והשקפותיהם.

הבל  בשיחות  זמנם  מבזבזים  קרנות:  יושבי  עם  ישב  שלא 
״על  פרש  זצ״ל  דסלר  אליהו  רבי  והצדיק  ועוד.  בפוליטיקה 

חטא שחטאנו לפניך בועידת זנות״, דהיינו שיחות פוליטיק.
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י ָהָאֶרץ. ל ַעּמֵ ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ּבָ

ִהיא ֲאסּוָרה לֹו. ה ׁשֶ ָ ִאּשׁ ל ּבְ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ יב. ׁשֶ

ָרָכה. ל ּבְ יַח ַעל ּכֹוס ׁשֶ ּלֹא ַיּסִ יג. ׁשֶ

מקומות  היינו  כנסיות  בתי  כנסיות:  בתי  בישיבת  ולא 
שמתאספים לשוחח שיחה בטלה.

לו: ביאר ב״תוספות  אסורה  יסתכל באשה שהיא  יב. שלא 
ותמוה, שבלאו  עכשיו.  עמה  להתחתן  יכול  שאינו  יום־טוב״, 
שיש  נראה,  אלא  מ'.  סימן  להלן  כמפרש  להסתכל,  אין  הכי 
לבאר דבריו כך: ולא יסתכל באשה שהיא אסורה לו: היינו 
בלי  לו  אסורה  מפני שהיא  הטעם  ומפרש  באשה,  יסתכל  לא 

נשואין.

יג. שלא יסיח על כוס של ברכה: במסכת ברכות )נא.( נראה, 
שכוס של ברכה עיקרה להחשיב את ברכת המזון, וכשמסיח 
מזלזל בחשיבותו לברכת המזון, וכמו מנתק הקשר בינו לברכת 

המזון. ורש״י מפרש: משאחזו עד שיברך.
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ַעד  ָאַמר  ׁשֶ רּוְך  ּבָ ְתִחיל  ּיַ ֶ ִמּשׁ ר  ְיַסּפֵ ּלֹא  ׁשֶ יד. 
ִצּבּור  ִליַח  ְ ּשׁ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ְולֹא  ַלַחׁש,  ת  ִפּלַ ּתְ ם  ַסּיֵ ּיְ ׁשֶ

ִדְבֵרי  ּבְ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ חֹוֵזר 

לֹום ּוְלַהֲחִזיר  ְדַבר ִמְצָוה אֹו ָלֵתת ׁשָ ּתֹוָרה, אֹו ּבִ

לֹום. ׁשָ

יד. שלא יספר משיתחיל ברוך שאמר: מדמה האיסור בחזרת 
הש"ץ לאיסור בפסוקי דזמרה, ומוכח מזה גודל האסור בחזרת 
להסיח  לאיסור  מדמהו  שהרי  מתפלל,  שאינו  אף   - הש"ץ 

בפסוקי דזמרה.

בדברי  להסיח  מותר  אטו  תמוה,  תורה:  בדברי  כן  אם  אלא 
תורה בחזרת הש״ץ. ונראה דמיירי כשמסתפק בשאלה בדברי 

תורה אם אסור וכדומה, ונוגע לעכשיו. 

ועיין  עכשיו.  ידבר  לא  אם  להפסיד  מצוה: שעלול  בדבר  או 
ב״קצור שלחן ערוך״ שאוסר אפילו לדבר מצוה, וצריך לומר 

דכאן מיירי במצוה עוברת.
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עֹוד  ּבְ ְולֹא  ל,  ַהַהּלֵ ְקִריַאת  ּבִ ר  ְיַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ טו. 
ּתֹוָרה. ִליַח ִצּבּור קֹוֵרא ּבַ ְ ּשׁ ׁשֶ

ל ּכּוִתים ְולֹא  ים ׁשֶ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ת ּבַ ּלֹא יֹאַכל ּפַ טז. ׁשֶ
ָרֵאל. ל ִיׂשְ ן לֹו ׁשֶ ּמֵ ן לֹא ִיְזּדַ א ִאם ּכֵ ְלֵטר ֶאּלָ ל ּפַ ׁשֶ

אף  משמע  ״קריאה״  לשון  ההלל:  בקריאת  ידבר  שלא  טו. 
בראש חדש בלי ברכה, וכן כשהש״ץ קורא, היינו כשהשומע 

כבר יצא, גם אז לא ידבר.

טז. שלא יאכל פת בעלי בתים של כותים: אולי נתכון לדייק 
של כותים אף שגרי אמת הם, דינם כעכו״ם, שכיון שהם כת 
והוא הדין מחללי שבת כעכו״ם,  גזרו עליהם כעכו״ם ממש. 
וגרע.  כת,  הם  שכותים  לחלק,  ויש  הפוסקים.  בזה  שנחלקו 
כת,  שהם  בזמננו,  הרפורמים  על  אחר  במקום  בארתי  וכן 
ונפקא־ כעכו״ם,  והם  שבת,  ממחללי  וחמור  ככותים,  דדינם 

מינה לכמה דיני התורה, ואין כאן מקום להאריך. ברם, אפשר 
דהכוונה לגויים, ותיבת כותים היא החלפת הצנזורה.

אלא אם כן לא יזדמן לו של ישראל: והיינו לא כהרמ״א )קי״ב 
סק״ב( שמתיר פת עכו״ם היום אפלו כשפת ישראל מצוי, עיין 

שם, שלדבריו כהאי גונא אסור מן הדין.
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תּוב עֹוד  ּכָ ֶ ת ָהְרׁשּות. )ּוְכִפי ַמה ּשׁ ְסֻעּדַ ּלֹא ִיְסעֹד ּבִ יז. ׁשֶ
ִסיָמן קכא(. ן ּבְ ְלַהּלָ

ִלְלֹמד  ֵהר  ְוִיּזָ ֵטָלה.  ּבְ יָחה  ׂשִ יַח  ָיׂשִ ּלֹא  ׁשֶ יח. 
ְבֵרי ּתֹוָרה, ְולֹא ִמּתֹוְך  ן ִמּתֹוְך ּדִ יׁשַ ּיִ ְיָלה ַעד ׁשֶ ּלַ ּבַ

הרשות: נראה דמיירי כשמתענגים  בסעודת  יסעוד  יז. שלא 
בסעדה מפוארה, וזהו כוונתו בסעודה, אבל להלן )קכ"א( נראה 
דמיירי בעיקר האסור חוץ לביתו, דלא פרש ׳סעודה' אלא כל 
לתלמידי  רק  שהאזהרה  )מט:(  פסחים  ועיין  שם.  עיין  אכילה. 
לסעוד  בסעודה שמחפש  מדבר  כאן  ואולי  שם.  עיין  חכמים, 
)ונראה שאם מזמין תלמיד  וכדלעיל.  ומפוארה,  יפה  והיינו  בסעודה, 

חכם או עני לאכול עמו, הוי כסעודת מצוה(.

יח. שלא ישיח שיחה בטלה: לא פירש דברים בטלים, בלשון 
רבים, אלא שיחה בטלה. ועיין באגרת הגר״א ״עלים לתרופה", 
ר״ל,  הקלע,  בכף  מאד  נורא  בטלים  לדברים  שהעונש  שכתב 
והיינו מפני שמבזה דבר ה', שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, 

ועל זה נאמר 'כי דבר ה׳ בזה הכרת תכרת הנפש ההיא' ח"ו.

עד שיישן מתוך דברי תורה: כוונתו נראה, שמחשבתו בדברי 
תורה, אבל לא שמענו שמותר לדבר אחר ברכת המפיל ואינו 
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ֵטָלה. יָחה ּבְ ׂשִ

ֵני  ָכה. ְוַיְזִהיר ּבְ ְסֵפק ֲחׁשֵ ּלֹא ַיְכִניס ַעְצמֹו ּבִ יט. ׁשֶ
ל ֶעֶרב  ּלֵ ים ְלִהְתּפַ ת, ְוַיְקּדִ ּבָ ִמיַרת ׁשַ יתֹו ַעל ׁשְ ּבֵ

שמע  קריאת  קודם  המפיל  שלאומרים  תלוי,  ומיהו  הפסק. 
ותחנונים, הוא הדין דברי תורה אינם הפסק.

ולא מתוך שיחה בטלה: כוונתו נראה, שלפעמים עייף ומתעסק 
בדבר הרשות, ועל כן בא לומר שילך לישון מתוך דברי תורה, 

והיינו 'אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה' )תהלים ד(.

יט. שלא יכניס עצמו בספק חשכה: לכאורה פשוט הוא, והלא 
חייבין על כך אשם תלוי. ואולי מיירי אפלו בספק פלוגתא, גם 

לא יכניס עצמו לספקות באיסור שבת החמור. 

שתוספת-שבת  נראה  שבת:  שמירת  על  ביתו  בני  ויזהיר 
וזוהי מצות תוספת מן התורה.  היא בגדר שמירת שבת־קדש, 
והפוסקים  תם  רבנו  בפלוגתת  אחר  במקום  בארנו  זה  ומטעם 
בזמן מוצאי שבת־קדש, שמדין תוספת צריך לצאת מכל ספק. 
בארו  האחרונים  ״שמירה״,  ענין  בשבת  שנאמר  כיון  והיינו, 
שאפלו במקום רב לא נקרא עדיין ׳שמור'. ויש להזהיר את בני 
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ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ת  ּבָ ׁשַ

עֹוד יֹום. ִמּבְ

ּיֹום,  ּבַ ִפּלֹות ׁשֶ לֹשׁ ּתְ ָ ה ִמּשׁ ִפּלָ יַע ֵעת ּתְ ּגִ ּיַ ׁשֶ כ. ּכְ
ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְורֹאׁש  ל.  ּלֵ ְוִיְתּפַ ֲעָסָקיו  ל  ּכָ יַח  ַיּנִ

במלאכת שבת,  מכל חששות  כפשוטו  דשבת  בשמירה  הבית 
ובזה נקרא שמור. 

להו  דסבירא  נראה  יום:  מבעוד  השבת  עליו  שיקבל  כדי 
ט.(  )ר״ה  בריטב״א  וכמבאר  בפה,  לקבל  צריך  שבת  דתוספת 
מנחה  מקדים  ולכן  תוספת,  למצות  דוקא  לקבל שבת  שצריך 
השקיעה,  לפני  שבת  ולקבל  לגמור  השקיעה  לפני  זמן-מה 

דלאחר שקיבל אינו ראוי להתפלל מנחה דחול.

ראוי  ויתפלל: חידוש הוא שבעל עסקים  עסקיו  כל  יניח  כ. 
גם הוא להתפלל מנחה מוקדם, ונראה שבכלל זה גם שיתפלל 

מנחה גדולה.
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ּלֹו. ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֹמר ֶאת ֵעיָניו ִמּכָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ת ַהּמֹוִציא.  ין ְנִטיַלת ָיַדִים ְלִבְרּכַ ר ּבֵ כא. ַאל ְיַדּבֵ

וראש כל הדברים שישמר את עיניו: נראה ששייך לתפילה, 
רק  ולא  בעולמו,  ה׳  לכבוד  אלא  בעיקר  יתפלל  שלא  דהיינו 
להנאות - שמצמצם ומבקש צרכיו לבד, ולא מקנא באחרים, 

שאז אין זה בגדר 'יש לו מנה רוצה מאתים'. 

וראש כל הדברים שישמור את עיניו מכל דבר שאינו שלו: 
הכוונה נראה, שאם מניח עסקיו ומתפלל, בכך מראה שמאמין 
להשיג  יראה  לא  ושוב  מעסקיו,  ולא  ית״ש,  מאתו  שהפרנסה 

דבר שאינו שלו, שחלקו מקבל מאלקים, ואין תפיסה.

לא  דורש  שרבנו  מבהילים,  הדברים  שלו:  שאינו  דבר  מכל 
ולא  עיניו  ללוקסוס של חברו, אלא לשמור  להתאוות  לא  רק 

להסתכל אצלם.

כא. אל ידבר בין נטילת ידים לברכת המוציא: סובר שאין 
ברכת  עד  כך  אחר  גם  אלא  לברכה,  נטילה  בין  רק  האיסור 

המוציא. 
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לֹום ְלָכל ָאָדם. ים ׁשָ ְוַיְקּדִ

יַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה.  ּבִ ִהׂשְ כב. ְלָבֵרְך ֶאת ּבֹוְראֹו ׁשֶ
יב  ֵני ָאָדם אֹו ְיָחְרפּוהּו, ַאל ָיׁשִ לּוהּו ּבְ ְוִאם ְיַקּלְ

ֱעָלִבים. א ְיֵהא ִמן ַהּנֶ ָבר ֶאּלָ ָלֶהם ּדָ

ויקדים שלום לכל אדם: לכאורה אפשר שלשאלת שלום מותר 
אומר  לא  אפלו  אולי  אבל  ל׳המוציא׳,  ידיו  נטילת  בין  לדבר 
אדם  לכל  מקדים שלום  ונקרא  מספיק,  בראשו,  נד  רק  שלום 

כשנד בראשו, ואין להתיר אמירת שלום בפה.

כב. לברך את בוראו שהשביע נפש שוקקה, ואם יקללוהו בני 
אדם או יחרפוהו, אל ישיב להם דבר אלא יהא מן הנעלבים: 
כשיחרפוהו,  דבר  ישיב  לא  אם  להקב״ה  הודאה  חובת  שייך 
שאם זוכר רחמי ה' וחסדיו עמו אף שאינו ראוי לכך, כל פגיעה 
לא פוגעת בו, ואדרבה, מוכן לסבול וקל לו להיות מהנעלבים 

ושכרו רב יותר.

דבר:  להם  ישיב  אל  יחרפוהו,  או  אדם  בני  יקללוהו  ואם 
לכאורה הרי חייב להפסיק בעד המקלל אותו לא מצד כבודו 
שלו אלא כדי שהלה לא יעבור אסור, וצריך לומר שכבר סיים 

לקלל ולחרף.
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בּועֹות,  ְ כג. ְוַאל ֵיֵצא ָלִריב ַמֵהר, ְוִיְתַרֵחק ִמן ַהּשׁ
ִנים ֵמִתים. ָדִרים ּבָ ֲעֹון ַהּנְ י ּבַ ָדִרים, ּכִ ּוִמן ַהּנְ

ל  י ְמַבְלּבֵ ַעס, ּכִ חֹוק, ּוִמן ַהּכַ כד. ְוִיְתַרֵחק ִמן ַהּשְׂ

אל ישיב להם דבר: עיין ״חובת הלבבות״ שער הבחינה )פ״ו( 
שהמדבר לשון הרע על חברו מקבל זכויותיו, והיינו אם שותק.

כג. ואל יצא לריב מהר: יש להתישב הרבה לפני מחלוקת.

ויתרחק מן השבועות: נראה כוונתו, שאף שלמצוות נשבעין, 
שנאמר 'נשבעתי ואקימה' יתרחק מכך, מפני שעלול ליכשל. 
וגם מתכוון שלא יצא לריב, וממילא לא יבוא להשבע לקיים 

שאכן כדבריו הוא.

כד. ויתרחק מן השחוק: אם רגיל בשחוק תמיד, הוא לא רציני 
ואין לו עול מלכות שמים.

ומן הכעס: לעיל בהתחלה התחיל כבר 'להתרחק מן הכעס', 
אינו  ונראה, שיש כעס אמיתי שאז  כאן.  הוסיף  ולכאורה מה 
אבל  עצמו  על  ששולט  אחר  כעם  ויש  כלל,  עצמו  על  שולט 
שרוי בכעס ואינו מכלכל דבריו במשפט כפי שצריך, וגם מזה 

צריך להתרחק.
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ְליֹוְצרֹו  ִמיד  ּתָ ֲעֹבד  ּיַ ְוׁשֶ ָאָדם.  ל  ׁשֶ ְוַדְעּתֹו  רּוחֹו 

זֹאת  ֵמִעְנַין  ַלֲעׂשֹות  ָבר  ּדָ יַח  ַיּנִ ּלֹא  ְוׁשֶ ַאֲהָבה.  ּבְ

ָנה. ּקָ ַהּתַ

ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ה'  ֶאת  ֶלֱאֹהב  כה. 
ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ָאְמְרָך  ּבְ ם  ְוַהְסּכֵ ְמֹאֶדָך.  ּוְבָכל 

תֹו.  ָ ָכל ְלָבְבָך ְוגֹו' ִלְמסֹר ּגּוְפָך ּוָממֹוְנָך ַעל ְקֻדּשׁ ּבְ

ָעֶליָך  י  ּכִ ַהְמׁשֹוֵרר  ְבֵרי  ּדִ ַעְצְמָך  ּבְ ם  ַקּיֵ ּתְ ּוָבֶזה 

ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום.

כוונתו,  נראה  התקנה:  זאת  מענין  לעשות  דבר  יניח  ושלא 
שיעשה כל מיני גדרים וסייגים ולא יניח דבר מלעשותו במטרה 

להגיע לתכלית, שהיא עבודת הקב״ה מאהבה. 

כה. לאהוב את ה' בכל לבבך ובכל נפשך: דעתו שצריכים 
מדינא לחשוב על נפשך, דהיינו שמוכן למסור נפשו, ואין זו 

מדרגה לצדיקים דוקא.

ובזה תקיים בעצמך דברי המשורר כי עליך הורגנו כל היום: 
דברים נפלאים, דמוכח מדבריו שבמחשבה לבד בקריאת שמע 
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ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ָכל ְלָבְבָך ּוְלַהֲאִמין ּבְ ה' ּבְ כו. ִלְבטַֹח ּבַ
ֵלם  ָ ַהּשׁ חּוד  ַהּיִ ְלָבְבָך  ּבִ ם  ַקּיֵ ּתְ ּוָבֶזה  ָרִטית.  ַהּפְ

ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ְמׁשֹוְטטֹות  ֵעיָניו  י  ּכִ ּבֹו  ַהֲאִמין  ּבְ

ְוחֹוֵקר  ֵלב  ּובֹוֵחן  ִאיׁש  ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ַעל  ְוֵעיָניו 

הֹוֵצאִתיָך  ר  "ֲאׁשֶ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ָליֹות,  ּכְ

ֵאינֹו  ֱאלֶֹקיָך"  ה'  "ָאֹנִכי  ּבְ ַאף  ִמְצַרִים"  ֵמֶאֶרץ 

כראוי, נחשב שבאמת מסר נפשו ומתקיים ׳כי עליך הורגנו כל 
היום׳. 

שיתיאש  עד  כך  עם  להשלים  הרע  יצר  גם  לכוף  לבבך:  בכל 
מלהעבירו מאמונתו בזה.

הפרטית:  בהשגחתו  ולהאמין  לבבך  בכל  בה'  לבטוח  כו. 
הבטחון והאמונה קשורים זה בזה, וכדי להגיע לבטחון צריך 
אמונה בהשגחה הפרטית, וכשמתעסק יותר באמונה בהשגחה 

פרטית, יגיע לבטחון גמור.
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]נ"א  ָהָיה  ֶזה  י  ּכִ ֵלם.  ׁשָ ִיחּוד  ֶזה  ְוֵאין  ַמֲאִמין. 

ל  ים ְוֶזה ְיסֹוד ּכָ ל ָהַעּמִ ָרֵאל ַעל ּכָ ת ִיׂשְ הּוא[ ְסֻגּלַ

כי מי שאינו מאמין אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אף באנכי 
בהשגחה  מאמין  אינו  שאם  כוונתו,  מאמין:  אינו  אלקיך  ה' 
פרטית על כל איש ואיש, הוא כופר בשלמות ויחוד השם, ומי 

שאינו מאמין בהשגחתו, אינו מאמין בו.

כי מי שאינו מאמין אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אף באנכי 
היינו   - מצרים  ביציאת  האמונה  מאמין:  אינו  אלקיך  ה' 
השגחה פרטית - תלוי באמונת היחוד, עיין היטב ברמב״ן )ס״פ 

בא( בדבריו הנפלאים.

כי זה סגולת ישראל על כל העמים: משמע שגוי אינו מצווה 
כל  על  ישראל  סגולת  שזהו  פרטית,  בהשגחה  יחוד השם  על 

העמים - האמונה האמתית בהשגחה פרטית.

כי זה סגולת ישראל על כל העמים: באורו נראה, שהאמונה 
בהשגחה פרטית נתחייבנו עליה כיון שביציאת מצרים הראה 
על  מוזהרין  אינם  העכו״ם  אבל  בעולם,  שמשגיח  כחו  לנו 
כך, רק בעבודה זרה או כפירה מוזהרין, ולדעת כמה פוסקים 
אפילו בשתוף אין מוזהרין, ורק בגר תושב נראה שמצווה על 
אמונה שהקב״ה מסר לנו תורה, והוא הדין בהשגחה פרטית, 
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ּה. ּלָ ַהּתֹוָרה ּכֻ

ליום שני

ָהַרע  ֶצר  ּיֵ ּבַ ּוְגַער  ְוַכַעס,  ֲאָוה  ּגַ ְלַהְרִחיק  כז. 

ולעתיד לבוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד, שכלם יראו השגחתו 
בעין  עין  אז  שנראה  אחד,  האמתי  ושמו  ית׳  והוא  בעין,  עין 

יחודו והשגחתו.

וזה יסוד כל התורה כולה: הקב״ה יודע אצל כל אחד ואחד 
דבקותו  ואת  מצוה,  כל  כשמקיים  וכוונתו  לבו  מחשבות 

ושמחתו, לשלם לו לפי זה שכרו.

כז. להרחיק גאוה וכעס: כפל ענין הגאוה, להורות שכל סוגי 
גאוה אסורים, בין אם מתגאה במעלותיו, ובין אם טוען שהוא 

אמנם אינו מיוחד אבל אחרים גרועים הימנו.

ביצר הרע: נראה דהיינו ללחום בו מלחמת היצר, ולא  וגער 
יש  רק  קצת,  לו  שמוותרים  במה  אותו  המשתיקים  אלו  כמו 

לגעור בו, ויצר לב האדם רע מנעוריו.
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י  ּכִ ְט,  ֵיׂשְ ְוַאל  ָך.  ִלּבְ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  יֲאָך  ִ ּשׁ ַהּמַ

ָרֶכיָך[ ַזְך  י ּדְ ָרָכיו ּכִ ְט ֶאל ּדְ ׂשְ ָרָכיו ]נ"א ְוַאל ּתֵ ּדְ

ר. ְוָיׁשָ

ַמִים  ם ׁשָ ְרָחק. ְוַאל ּתֹוִציא ׁשֵ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ כח. ִמּדְ

ואל ישט: היינו שלא ישיאך.

ואל ישט: לא להתוכח עם יצר הרע הטוען שהזמנים השתנו, 
אך  אותך,  יניח  נחושה,  אצלך  שההחלטה  יראה  אם  רק  כי 
והוא מרגיש שאתה מהסס,  כשרואה שמתחשב אתה בדבריו 

משתדל להסית ולנצח.

כי דרכיו זך וישר: זך, היינו בלי שום נגיעה כלל, וישר - בלי 
עקמימות, כאלו הם דרכי השם יתברך, ולכן אל תשמע ליצר. 
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ף. ָמקֹום ְמֻטּנָ ָלה ְולֹא ּבְ ְלַבּטָ

ָהָרצּוץ[  ֶנה  ַהּקָ ֶעֶנת  ִמׁשְ ]נ"א  ָך  ִמּמְ ָהֵסר  כט. 
ּבֹוְרֶאָך.  ִעם  ֶלֶכת  ְוַהְצֵנַע  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶעֶנת  ִמׁשְ

ת ֲעבֹוַדת  ִחּלַ י זֹאת ּתְ ְסֶלָך, ּכִ ים ָזָהב ּכִ ׂשִ ְוַאל ּתָ

כח. מדבר שקר תרחק ואל תוציא שם שמים לבטלה: השקרן 
רוצה להעמיד דבריו, ומזכיר שם שמים לבטלה לקיים דבריו, 

ואינו חושש לעשות כן גם במקום מטונף.

בשמו  בין  האסור  לבטלה  שמים  שם  מטונף:  במקום  ולא 
המיוחד ובין בכנויים, ויסודו 'את ה' אלקיך תירא' והיינו לא 
להזכיר שמו לבטלה, ובמקום מטונף חמור יותר, שמבזה שם 

שמים שם.

בוראך:  עם  לכת  והצנע  אדם  בני  הסר מעמך משענת  כט. 
לכת׳.  ו׳הצנע  בה׳.  לבטוח  רק  בנדיבים,  תבטחו  אל  הכוונה, 

היינו כשסובל מעט, לא יפרסם.

טובים  ומעשים  חכמה  לך  שיש  אף  בוראך:  עם  לכת  והצנע 
ואם יתפרסמו ישבחו אותך וגם יעזרוך, עדיף ׳הצנע לכת׳, שאז 

השכר כפול ומכופל.
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ָידֹו  י ּבְ ר הּוא ְרצֹונֹו. ּכִ ֲאׁשֶ ר ָממֹוְנָך ּכַ ַעּכּו"ם. ּוַפּזֵ

יֶתָך. ֵני ּבֵ ְלַמּלֹאות ֶחְסרֹוְנָך ְוָלֵתת ֶטֶרף ּבְ

ֶצֶדק  ֹמאְזֵני  ּבְ ּוְדָבֶריָך  ָאִביָך.  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  ּדַ ל. 

צריך  עכו"ם:  עבודת  תחלת  זאת  כי  כסלך  זהב  תשים  ואל 
מתרופפת  שאז  עסק,  ברבוי  ולא  מה׳  שהפרנסה  בכך  להכיר 

האמונה.

כי זאת תחלת עבודת עכו"ם: דבריו נוראים, שכשמחשבותיו 
רק לאסוף כסף ולא לחייו האמתיים - חיי עולם - לאט לאט 

פורק מעצמו עול מלכות שמים לגמרי.

ופזר ממונך כאשר הוא רצונו: והיינו לפזר למצוות ומעשים 
טובים שהם רצונו ית״ש.

בלי  האב,  כמו  פשוטה,  אמונה  זהו  אביך:  אלקי  את  דע  ל. 
להתעמק, שאמונה באופן זה מתקיימת.

דע את אלקי אביך: פרשנו לעיל כוונת ׳אלקי אביך׳ - שהבורא 
כמו אבא שלו, וכשם שבנוגע לאבא אינו חוקר מנין שכך הוא 
ית״ש מאמין  בבורא  גם  זאת,  מרגיש  דהרי  אביו,  אינו  ושמא 
בלי שום הוכחות, מכח שכך הוחזק דור דור, וזה נקרא אמונה 
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ֵעיֶניָך הֹוָצַאת  ְך. ְוֵיַקל ּבְ קֹל ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ּלָ ׁשְ ּתִ

ָבֶריָך. ּוִפיָך ַאל ְיַמֵהר ְלהֹוִציא  ָממֹוְנָך ֵמהֹוָצַאת ּדְ

ְכֶלָך. ֹמאְזֵני ׂשִ ְקֵלהּו ּבְ ׁשְ ר ּתִ ָבר ַרע ַעד ֲאׁשֶ ּדָ

פשוטה. אבל לכאורה בלשון ׳דע את אלקי אביך' משמע לידע 
)ריש  זצ״ל מפרש ברמב״ם  חיים מבריסק  רבי  והגאון  בשכלו. 
הלכות יסודי התורה( שלרמב״ם המצות־עשה לידע ולהאמין, הכוונה 

'לידע' - להתבונן עד היכן שהשכל משיג, שיש גבול עד היכן 
שכל האדם יכול להשיג, כמו בעניני אלקות וצבא מרום, ואז 
באמונה  משיג  לא  ששכלנו  מה  גם  'להאמין'  המצוה  באה 

פשוטה.

ודבריך במאזני צדק תשקל והין צדק יהיה לך: והיינו אפלו 
כשצריך לדבר, ישקול במאזני צדק אולי יש צדדים שלא לדבר 

וכך עדיף, ויש להמנע. 

ויקל בעיניך הוצאת ממונך מהוצאת דבריך: הדברים נפלאים 
ממש, שיש לשקול הוצאת דברים יותר מהוצאת ממון. 

בדברים  מיירי  דלא  נראה  רע:  דבר  להוציא  ימהר  אל  ופיך 
האסורים ממש, אלא כגון שחברו אינו רוצה שידבר אודותיו 

וטוען שדבריו רעים לו, צריך לזהר ולשקול לפני שמדבר. 
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ֶיְחַסר.  ַאל  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֲעֹונֹוֶתיָך  ַעל  ִוּדּוי  לא. 
ּוִבְדָאָגה  ֵלב  ְברֹון  ׁשִ ּבְ ַלִים  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ְוִזְכרֹון 

ּוַבֲאָנָחה ּוְבִדְמָעה.

לא. ודוי על עוונותיך ערב ובקר אל יחסר: כוונתו בתפילה 
וקריאת שמע על המטה. ואף שלמנהג אשכנז לא נהגו להתודות 
שכשאינו  משום  הטעם  נראה  שינה.  וקודם  התפילה  אחרי 
מתכוון באמת לדבריו הוא בגדר 'דובר שקרים לא יכון' ואין 
שאומר,  למה  ומכוון  המרגיש  אבל  בצבור.  יעשה  שכן  ראוי 

אדרבה נאה הדבר גם למנהג אשכנז פעמיים ביום. 

וזכרון ציון וירושלים: עצם הזכרון מרעיד האדם, שקדושתם 
רבה מאד, ועכשיו פריצים חללו היכל המלך ממש.

וזכרון ציון וירושלים בשברון לב ובדאגה ובאנחה ובדמעה: 
ולדאוג, שבזה מוכיח שהחורבן  נראה כוונתו, שצריך לבכות 
אינו טבעי, רק הקב״ה הביאו מפני עוונותינו, וראוי שיתוודה 
בתיקון  נכלל  הוידוי  ולכן  ירושלים,  כבר  יבנה  שהקב״ה  כדי 
חצות, ומפרש שזכרון ירושלים יהא בשברון לב. דאגה, אנחה 

ודמעה.
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ָהֵכן.  ֶרְך  ַלּדֶ ְוֵצָדה  ִמיד.  ּתָ ֶות  ַהּמָ יֹום  ְזֹכר  לב. 
ִנים  ְמֻזּמָ ְוִיְהיּו  ִמיד  ּתָ ה  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ ֵעיֶניָך  ין  ּבֵ ים  ְוׂשִ

לב. זכור יום המות תמיד: היינו שאז ידרשו ממנו לתת דין 
וחשבון. 

זכור יום המות תמיד: חידוש הוא שצריך לזכור תמיד. דהנה 
במסכת ברכות )ה:( איתא שירגיז יצר טוב על יצר הרע, ואם לא 
יום המיתה,  יזכור  מנצח,  לא  ואם  קריאת שמע,  יקרא  מנצח, 
משמע שזהו עצה רק באחרונה, ואלו כאן כותב רבנו שצריך 
ואנו  ירדנו הרבה מאד,  לומר, שאנו כבר  וצריך  לזכור תמיד. 

צריכים תמיד לעצת יום המיתה.

הכן: תזכור שאינך מוכן ליום הדין, שלא הכנת  לדרך  וצדה 
צדה לדרך. 
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ְמֶסה.  ּתַ ִדְמָעה  ּבְ ְתָך  ּוִמּטָ רּוד  ַהּפֵ ְליֹום  ְלָך 

יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ת  ֶחְרּדַ ָזְכְרָך  י  ִמּדֵ ַרְעיֹוֶניָך  ִויַבֲהלּוָך 

ויהיו מזומנים לך ליום הפירוד: יש מפרשים שביום הפירוד – 
דהיינו מיתתו - יזכור אז ויתודה. אבל נראה לפרש, שאם בימי 
חייו נזהר וזכר תמיד יום המיתה, יהיה מזומן לו ליום הפרידה 
זכר  ימי חייו  זאת שלא שיקע עצמו בהבל, אלא שבכל  זכות 

יום המיתה. 

הוא  ובזה  חטאיו  על  שיבכה  מבאר  תמסה:  בדמעה  ומטתך 
בדמעות  שצריך  ללב,  חודרים  והדברים  דחושבנא.  מארי 

להמסות המטה, ו'תמסה' היינו עד שהמטה רטובה בדמעות. 

ויבהלוך רעיוניך: כשיתבונן על עומק הדין, יאחזנו חיל ורעדה. 

יוחנן: כוונתו שפחד  רבן  זכרך חרדת  רעיוניך מדי  ויבהלוך 
מגיהנם אף שהיה גאון וקדוש, ומה נענה אנן אבתריה, היאך 
יוסף  רבי  הגאון  על  ושמעתי  גיהנם.  מאימת  ונפחד  נירא  לא 
ידיו באש לרגע, בכדי  יום הניח  זצ״ל, שיום  דב סולובייצ'יק 

להרגיש חומר ענש גיהנם. 

יוחנן: במקום אחר הבאנו דברי גדול אחד זצ״ל,  רבן  חרדת 
שרבן יוחנן בן זכאי דאג ליבנה וחכמיה וחשש שמא יש עליו 
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ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.

ֶחְבָרָתם.  ר ּבְ לג. ָחֵבר טֹוב ֱהֵיה ְלִיְרֵאי ה'. ִהְתַחּבֵ

טענה בשל כך שלא דאג מספיק להצלת גופם של בית ישראל 
)עיין גיטין דף נו:(, לכן חרד )עיין ברכות כח:(, עד שהראו לו את חזקיה 

ואז נחה דעתו ואמר 'פנו כלים מפני הטומאה', שחזקיה תקיף 
מאד היה ובימיו כלם היו בקיאים גם בטומאה וטהרה, ולענינים 
אחרים, כביכול, לא דאג מספיק, וזהו כרבן יוחנן בן זכאי ממש 
שדאג רק ליבנה וחכמיה, אולם כשיש יבנה וחכמיה, יש בסיס 
ועתיד לכל בית ישראל, ובזה הניח דעתו ואמר 'פנו כלים מפני 

הטומאה' שרק אז מצא שמוכן למות.

חכמים,  לתלמידי  דוקא  לאו  ה':  ליראי  היה  טוב  חבר  לג. 
שעל זה כבר נאמר ובו תדבק, אלא ליראי ה', משום שהסביבה 

משפיעה. 
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ּוֵמֶחְבַרת ּפֹוֲעֵלי ָאֶון ַהְרֵחק, ֶוֱאֹהב ַהּמֹוִכיִחים.

ֻעּלֹוֶתיָך  ּפְ ֵעיֶניָך  ּבְ ְלַהְמִעיט  ְלָך  ר  ְוָיׁשָ טֹוב  לד. 
ֵעיֶניָך  ּבְ יל  ּוְלַהְגּדִ ֶעיָך ]נ"א  ׁשָ ּפְ יל  ְוַהְגּדִ ַהּטֹוִבים 

ומחברת פועלי און הרחק: לא די ליפרד מהם, אלא להתרחק 
כפשוטו.

רשעים  שאינם  נראה,  הכוונה  הרחק:  און  פועלי  ומחברת 
ששמם  אפלו  ומצוי  תורה,  שומרי  אלא  חייהם,  באורח  כלל 
נתפסים  ידיהם  על  והיינו  און,  פועלי  הם  אבל  לתהילה,  יצא 
אחרים לדרך רעה. ורמז לזמננו, לאלו התמימים במצוות אבל 
בהשגחה  האמונה  מההמונים  להסיר  און  פועלי  דרך  דרכם 
פרטית, ומגשמים גאולתנו העתידה, ותקלתם מרובה, מהם יש 

להתרחק.

אהוב  אלא  תוכחה,  שונא  שאינך  די  לא  המוכיחים:  ואהוב 
תוכחה. 

לד. ולהגדיל פשעיך: נראה, דרק לאחר ששב בתשובה, ידע 
פשעיו, כדי לעשות חבילות מצוות נגדם, אבל בעל עברה קודם 

ששב אם מגדיל פשעיו עלול ליפול לידי יאוש, ח"ו. 
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ֶטן,  ֶעיָך[ ּוְלַהְרּבֹות ַחְסֵדי ּבֹוְרֶאָך, ְויֹוֶצְרָך ִמּבֶ ׁשָ ּפְ

ׁש ַעל ְמָנת  ּמֵ ְהֶיה ְמׁשַ ִעּתֹו. ְולֹא ּתִ ְונֹוֵתן ָאְכְלָך ּבְ

ֲעׂשֹוְתָך ִמְצֹוָתיו. ָרס ּבַ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ָך  ְכּבְ ׁשָ יָך ַאל ָימּוׁש. ּבְ לה. יֹוָמם ָוַלְיָלה ִזְכרֹו ִמּפִ
ְמָצֶאּנּו,  ּתִ ּוְבִהּלּוְכָך  ּוְבקּוְמָך  ַאֲהָבתֹו,  ּבְ ה  ּגֶ ׁשְ ּתִ

על מנת לקבל פרס: הכוונה נראה. שאם מתנה רק לשם פרס 
אסור, אבל אם אינו תנאי אצלו, ובלי זה גם כן עושה, מותר 

לצפות לשכר וגמול.

מצוותיו:  בעשותך  פרס  לקבל  מנת  על  משמש  תהיה  ולא 
הכוונה, שלא רק בעשית מצוה מזהיר שלא יהא על מנת לקבל 
פרס. אלא גם מה שמשמש כעבד נאמן מרצונו הטוב לאדוניו, 

צריך שיהא שלא על מנת לקבל פרס.

לה. יומם ולילה זכרו מפיך אל ימוש: דבריו במעלת הצדיקים 
הדבוקים תמיד בהקב״ה, הכוונה, שתמיד חושב בהקב״ה. 

יחשוב  לא  כשפנוי,  במטה  בלילה  באהבתו:  תשגה  בשכבך 
אלא באהבתו, ואז הוא דבוק בהקב״ה ומקיים 'ובו תדבק'. 
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ר ֹאְרֹחֶתיָך. ֵ ע, ְוהּוא ְיַיׁשּ ֲעׁשַ ׁשַ ַוֲהִקיצֹוָת ּבֹו ּתְ

ב.  ה ִהיא ֲעבֹוַדת ַהּלֵ ִפּלָ י ַהּתְ ְתָך ּכִ ְתִפּלָ ן ּבִ ּוֵ לו. ּכַ
ְלָך,  ִיַחר  ֲהלֹא  ּבֹו,  ִמּלִ ְולֹא  ְלָך  ר  ְיַדּבֵ ְנָך  ּבִ ְוִאם 

ל עֹוָלם.  ה ְסרּוָחה ִלְפֵני ַמְלּכֹו ׁשֶ ה ִטּפָ ֲעׂשֶ ּוַמה ּתַ

והוא יישר אורחותיך: אם אינו מסיח דעת מהקב״ה, ילך תמיד 
בדרך הישר. 

ראיה  זהו  הלב:  עבודת  היא  התפילה  כי  בתפלתך  כוון  לו. 
ברורה לדעת בעל ״יד המלך״ שתפילה אם לא מכוון בה אין 
עבודת  אלא  בעלמא.  אמירה  המצוה  שאין  כלל,  תפילה  זו 
נקרא  לא  אחרים.  לדברים  פונה  וכשלבבו  בסמוך(,  )ועיין  הלב 
עבודה כלל. ולדברי רבנו בסמוך. נמצא שגורם, ח"ו, שאבינו 

שבשמים כועס שמדברים עמו בלא לדעת מה אומרים.

מצוה  שאינו  נראה  כוונתו  הלב:  עבודת  היא  התפילה  כי 
קיום  שעיקר  והכוונה  שבלב,  עבודה  אלא  בדבור,  שמקיימו 

המצוה יסודה עבודה שבלב, ודבריו מבהילים.

ומבין  לב  יוצר  הקב״ה  כי  תדע  סרוחה:  טפה  תעשה  ומה 
הלא  אחרים,  בדברים  מהרהר  אתה  בתפילה  ואם  מחשבות, 
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ֶדת  ִנְכּבֶ ְמָלאָכה  לֹו  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ֶעֶבד  ּכְ ְהֶיה  ּתִ ְולֹא 

ֶלְך. ָלּה. ְוֵאיְך ַיֲעֹמד ִלְפֵני ַהּמֶ ְלטֹוָבתֹו, ְוִחּבְ

ָלנּו,  ְסַלח  ָאְמְרָך  ַעל  ְסִליָחה,  ׁש  ְלַבּקֵ ּטֹוב  ּוַמה 

ָנה. ּוָ לֹא ּכַ ּבְ

ָרָכה ִראׁשֹוָנה  ִפּלֹות, ּבְ ָכל ַהּתְ ר ּבְ ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ

ְקִריַאת  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ּוָפסּוק  ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ל  ׁשֶ

ולבך  פיך  אין  וכאשר  הם,  כדבור  הלב  הרהורי  הקב״ה  אצל 
שוין, הדברים עלולים לקלקל ח״ו. 

מלאכה נכבדת לטובתו: מתנת הקב״ה היא שיכולים להתפלל 
פעם  רק  קדוש  אומרים  שהמלאכים  כשנרצה,  שמו  ולקדש 
לנו  פתוחים  דמעות  ששערי  אשרינו  ואנו  ביובל,  או  בשבוע 

תמיד לפניו ית״ש. 

סליחה: דבריו חידוש הם, שחובה מיוחדת  לבקש  טוב  ומה 
זה  ועל  כוונה,  בלי  לומר  שלא  לנו  סלח  כשאומר  לכוון  היא 

אמרינן על חטא שחטאנו לפניך בודוי פה. 
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ה ִמי  ִפּלָ י לֹא ֵיֵצא חֹוַבת ַהּתְ ַמע ַאל ֶיְחַסר. ּכִ ׁשְ

ֶהם. ן ּבָ ּוֵ ּלֹא ּכִ ׁשֶ

ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ּבּור,  ַהּצִ ִעם  ּיֹוֶתיָך  ָרׁשִ ּפָ ְלַמד  לז. 
ּבֹו  ק  ּוְתַדְקּדֵ ַז"ל,  "י  ִ ַרּשׁ ּוֵפרּוׁש  ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד 

ואם אי אפשר בכל התפלות, ברכה ראשונה של שמונה־עשרה 
שבקריאת  נראה  יחסר:  אל  שמע  קריאת  של  ראשון  ופסוק 
שמע לא מספיק כוונת המלים, אלא צריך גם קבלת עול מלכות 
שמים, ולכן פירש הגר״א )או"ח ה( שצריך לכוון בשם הוי״ה היה 
כן בברכה ראשונה בתפילה,  ולא פרש  כל,  ואדון  ויהיה  הוה 
שמע  בקריאת  שמים  מלכות  עול  לקבלת  שייך  זהו  וכנראה 
עול  קבלת  וכוונת  המלות  פרוש  שניהם  בקריאת שמע  וצריך 

מלכות שמים.

כי לא יצא חובת התפילה: יש לומר דלא יצא ידי חובתו, אבל 
קיום תפילה יש, ולכן יכול לגמור ולהתפלל אחר כך כדי לצאת 

ידי חובתו, ושוב יחזור לכוונה.
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י ָהעֹוֵסק  ָמָרא, ּכִ ּגְ ר ּתּוַכל. ְוֵכן ִיְהֶיה ְלָך ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

לז. שנים מקרא ואחד תרגום ופרוש רש"י ותדקדק בו כאשר 
עוד שלשה דברים: תרגום, רש״י  דורש מלבד מקרא,  תוכל: 
והתבוננות לדקדק ולהבין. והנה חז״ל קבעו לזה שכר אריכות 
שבוע  מדי  נזהרין  שלא  מהם  יש  תורה  בני  שגם  ופלא  ימים, 
לקרא כדין שמו"ת, ומדמין שעדיף לעסוק בגמרא - רמז כאן 
לו  ״מאריכים  רמזו  שחז״ל  לומר  ויש  שוה.  שניהם  שמעלת 

ימיו״, היינו שיקבל הזמן בחזרה, שהקב״ה יאריך ימיו. 

ותדקדק בו כאשר תוכל: נראה שלא מספיק קריאה בעלמא, 
רק צריך לדקדק בבאור שמו״ת בפרוש הדברים היטב, וראוי 
ומכאן  מלשונו.  וכדמוכח  תרגום,  מלבד  והיינו  בכך,  להזהר 
תוכחה מגולה ללמוד רש״י על התורה בעיון, שהרבה גנוז בו.

וכן יהיה לך בגמרא: חייבין ללמוד הגמרא היטב, ולא קריאה 
בעלמא. 
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ָכר. ְוֵאין ְלָך  ה טֹוָבה ְונֹוְתִנין ָעֶליָה ׂשָ ָמָרא ִמּדָ ּגְ ּבַ

ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ּוְתָנן  ה.  ֵהיֶמּנָ טֹוָבה  ה  ִמּדָ

ם. ּלָ ּכֻ

העוסק בגמרא: כוונתו לא רק לומד מקופיא, אלא עוסק כמו 
עסק שלו. 

ונותנים עליה שכר: הכוונה, שמקבלין שכר לא רק על כמות 
הלימוד, אלא גם על העסק מקבלין שכר. ועסק היינו שהתורה 
אצלו כמו עסקיו, שחושב תמיד היאך להצליח, ומתעמק בכל 

דרך עד שמגיע לאמתה של תורה.

ואין לך מדה טובה הימנה: הכוונה היא, שבגמרא נמצא שורש 
כל הלכה והלכה, וזהו עיקר מצות תלמוד תורה - ללמוד בעיון 

ובעומק ולא בשטחיות וקריאה בעלמא בלא לדקדק להבין.

ותנן תלמוד תורה כנגד כולם: הכוונה נראה, לתלמוד תורה 
מעלתו שזהו דבר ה', אבל מלבד זה היא מצוה ככל המצוות, 

ובתלמוד תורה יש אור מיוחד שדבק בזה בהקב״ה. 
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ליום שלישי

ר  ֶקה ֲאׁשֶ ל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ּוִמּכָ ל ַמֲאָכל ֲאׁשֶ לח. ִמּכָ
ן  ה ָוסֹוף. ְוַכּוֵ ִחּלָ ָרָכה ּתְ לֹא ּבְ ְהֶיה ּבְ ֶתה, ַאל ּתִ ָ ִיׁשּ

יר ֶאת  ְזּכִ ּתַ ׁשֶ ָך, ּכְ ה רֹאׁשְ ר ּתּוַכל. ְוַכּסֵ ֲאׁשֶ ּה ּכַ ּבָ

רֹו ּבֹו,  ּבְ י ּדַ י ִמּדֵ ּמּו ]נ"א ְוִתְסּגֹר[ ֵעיֶניָך. ּכִ ה' ְוִיּזַ

לח. וכוון בה כאשר תוכל: דבריו מופלאים, לא מספיק לכוון 
בברכה, אלא חייב כפי יכלתו. 

וכסה ראשך: מדבריו נראה דלא רק לברכת המזון צריך עיטוף, 
אלא גם לכל ברכה צריך לכסות ראשו כראוי.

השם,  מזכיר  כשאתה  תזכור  עיניך:  ויזמו  ה'  את  כשתזכיר 
בברכה  נראה,  וכוונתו  עיניך.  ותסגור  ית"ש.  הבורא  שזהו 
כשמזכיר השם, סוגר עינים לעוררו לכוונתו. ודבר זה חידוש 
עינים.  לסגור  צריך  השם  כשאומר  ברכה  שבכל  הוא,  פלא 
ובהרבה גרסאות כתוב רק ״ויזמו עיניך״, והיינו לשון כוונה, 

שיזהר לכוון כשאומר השם, ולא יזרוק מפיו. 
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דּוִני, ְוִלּבֹו  ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ָאמּור: "ּבְ ִהי ּכָ ַאל ּתְ

י". ּנִ ִרַחק ִמּמֶ

ה ְוָלֲאִכיָלה, ּוְבֵעת ֵצאְתָך  ִפּלָ לט. ְנטֹל ָיֶדיָך ַלּתְ
ָיַדִים לֹא  ְנִטיַלת  ְוַעל  ָיַצר,  ר  ֲאׁשֶ ֵרְך  ּבָ ָרֶכיָך  ִמּצְ

ְוִתְרֶצה  ְפּתָ  ְפׁשַ ׁשִ אֹו  ְחּתָ  ִקּנַ לֹא  ִאם  ָבֵרְך.  ּתְ

ר  ֲאׁשֶ ָבֵרְך[  ּתְ ]נ"א  ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ָאז  ד  ִמּיָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

לברך  שרגילים  ממש,  מבהילים  הדברים  כאמור:  תהי  אל 
עמו,  לבבו  אין  אבל  בשפתיו  הקב"ה  ומכבד  כ'מלומדה', 

כמצות אנשים מלומדה, שהעונש חמור במאד מאד.

לט. נטול ידיך לתפילה ולאכילה: בתפילה מפרש חוב גמור 
גם  לתפילה  ידים  ליטול  חמורה  אזהרה  ומכאן  לאכילה.  כמו 
וכן  הרמב״ם,  ולדעת  לאכילה.  כמו  כדין  ומעריב  מנחה  לפני 

פוסק הגר״א, מברכין על הנטילה לתפילה על נטילת ידים. 

על  כאן שצריך לברך  ושפשפת: דעת הרא"ש  קנחת  לא  אם 
נטילת ידים בקנוח או שפשוף סמוך לתפילה. ואנו לא נוהגין 

לברך וכשיטת הפוסקים שגם בזה אין ברכה. 
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ָיַצר ְוַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

סּוְתָך,  ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ְך, ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ מ. ּגְ
ָבֶריָך.  ָכל ּדְ ׁש ַעְצְמָך ּבְ ְזּכֹר. ְוַקּדֵ ְלַמַען ּתִ

ֲאִפּלּו  י  ּכִ יֶתָך,  ּבֵ ְוִעם  א.  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ָצנּוַע  ֶוֱהֵוי 

ן ָעֶליָה  ּתֹו, ָעִתיד ִלּתֵ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ּבֵ ה ׁשֶ יָחה ַקּלָ ׂשִ

ַקּלּות רֹאׁש. ְוִיְהֶיה  ַנֵהג ַעְצְמָך ּבְ ין, ְוַאל ּתְ ֶאת ַהּדִ

לידי  ציצית מביא  עצמך:  וקדש  וכו'  לך  תעשה  גדילים  מ. 
מצותי  כל  את  ועשיתם  תזכרו  ׳למען  בפסוק  מפרש  קדושה. 

והייתם קדושים'. ומפרש - בכל דבריך ובכל עניניך. 

שם,  אנשים  ואין  לבד  שנמצא  אף  הכסא:  בבית  צנוע  והוי 
הצניעות היא כלפי הקב"ה שעמו הוא בכל מקום. 

ועם ביתך: היינו כל מה שמדבר בבית גם בחדרי חדרים יהיה 
צנוע. 

ואל תנהג עצמך בקלות ראש ויהי מורא שמים עליך: על ידי 
קלות ראש הוא פורק עול מלכות שמים, וזה אסור אפלו לשעה 

אחת. 
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ה  ָ ִאּשׁ ל ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ ֵמר ִמּלְ ָ ַמִים ָעֶליָך, ְוִהׁשּ מֹוָרא ׁשָ

נּוָיה.  ַוֲאִפּלּו ּפְ

יֶתָך ַאל ַיְחְסרּו. ְתֵחי ּבֵ ּוְמזּוזֹות ַעל ּפִ

ר  ָבִרים ֲאׁשֶ ם ֶאל ַהּדְ ַגל. ּגַ מא. סֹוד ַאֵחר, ַאל ּתְ
ִקירֹות  ֶרְך סֹוד, ָטְמֵנהּו ּבְ ּלֹא ַעל ּדֶ רּו ְלָפֶניָך ׁשֶ ְיַדּבְ

ָך[. ֶקֶרב ִלּבֶ ָך. ]נ"א ָטְמָנם ּבְ ִלּבֶ

י  ַמְעּתִ ָבר ׁשָ ָמֶעּנּו ֵמַאֵחר ַאל ּתֹאַמר ּכְ ׁשְ ם ִאם ּתִ ּגַ

׳לא  איסור  לגבי  פנויה:  ואפלו  באשה  מלהסתכל  והשמר 
שאינה  פנויה  אפלו  וקאמר  ופנויה,  איש  אשת  שוות  תתורו׳ 

אלא אסור לאו.

ומזוזות על פתח ביתו: אולי נתכוון אפלו אין דלת, רק פתח, 
ודלא כרמב״ם. 

מא. גם אל הדברים אשר ידברו לפניך שלא על דרך סוד, 
טמנהו בקירות לבך: נראה כוונתו, שלא אמר שזהו סוד, אבל 

כיון שאינו רוצה שתדבר, אל תדבר. 



ארחות    ליום שלישי    חיים קכ

ְתֵחי ִפיָך. ֹמר ּפִ ֹוֶכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְ ֶזה. ּוִמּשׁ

בּוִעים  ים ַהּקְ ֹמר ָהִעּתִ מב. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ׁשְ
ה.  ִפּלָ ּתְ קֶֹדם  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ָך  ִלּבְ ּוְפַתח  ה,  ִפּלָ ַלּתְ

אל תאמר כבר שמעתי: יש לפרש שחברו נהנה כשמספר דבר 
להנות.  שיכול  בשעה  זאת  הנאה  ממנו  למנוע  לך  ואין  חדש, 
ועוד יש לפרש, שבזה יחשוב שהותר לו כבר ויכול לגלות עוד 

ועוד. 

ומשוכבת חיקך שמור פתחי פיך: סלקא דעתין שלאשתו ח״ו 
הותר לדבר ולגלות סוד, קא משמע לן לשמור בזה פיו. 

לתפילה:  הקבועים  העתים  שמור  וצהרים  ובקר  ערב  מב. 
בזמן  יום  כל  המתפללים  אלה  כמו  ולא  לתפילה,  עת  שיקבע 
זמן קבוע להתכונן קודם  ואין להם  ותלוי בזמן קימתם,  אחר 

לכן. 

לכל  שראוי  משמע  התפילה:  קודם  אחת  שעה  לבך  ופתח 
אחד, ולא רק חסידי קדמאי נהגו כן, ואולי אנן בפסוקי דזמרה 

בכוונה יוצאים ידי חובה זאת. 



קכאארחות    ליום שלישי    חיים

ְוַאל  ָהִראׁשֹוִנים.  ָרה  ֵמֲעׂשָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָזִהיר  ֶוֱהֵוי 

ין ַעל  ֶנֶסת. ּוְתִפּלִ ֵבית ַהּכְ ֵטָלה ּבְ יָחה ּבְ ר ׂשִ ַדּבֵ ּתְ

ָך ְוַעל ְזרֹוֲעָך ַאל ֶיְחָסרּו. רֹאׁשְ

ֶדֶרְך  ּבְ ַעְצְמָך  ר  ֵ ְלַיׁשּ ַרְגֶליָך,  ל  ַמְעּגַ ס  ּלֵ ּפַ מג. 
ְוַאל  ִמּדֹוֶתיָך.  ּוְבָכל  ה,  ּתֶ ּוְבִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ינֹוִני  ּבֵ

ִנים,  ּפָ ַרת  ּוְבַהְסּבָ ּוְבִדּבּוֶריָך,  ֹמאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ט  ּתֵ

״זהיר״,  בלשון  נקט  ראשונים:  מעשרה  שתהיה  זהיר  והוי 
ומשמע שחייבין להשתדל בכך. 

שתהיה מעשרה הראשונים ואל תדבר שיחה בטלה: כוונתו, 
שאף אם הוא מעשרה ראשונים, לא יצא ידי חובתו אם משוחח 
שיחה בטלה, והמעלה היא רק אם בא ללמוד תורה ולהתפלל. 

בשעת  פירש  לא  יחסרו:  אל  זרועך  ועל  ראשך  על  ותפלין 
וזמן  עת  בכל  יחסר  ומשמע שאל  לבד,  ותפילה  קריאת שמע 

שאפשר. 
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לֹום. ָ ִעם ָהֱאמּוָנה. ּוְרדֹף ַאַחר ַהּשׁ

ִכיָבה,  ים ַלּתֹוָרה, קֶֹדם ֲאִכיָלה ּוׁשְ מד. ְקַבע ִעּתִ
י  ַאְנׁשֵ ם  ּבָ ְוִהְזַהְרּתָ  ְלָחֶנָך.  ֻשׁ ַעל  ם  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ

ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ְלַהְדִריָכם  יֶתָך  ּבֵ

במדות  מדמה שבקיצוניות  אדם  לפעמים  האמונה:  עם  מג. 
בין אדם לחברו יצליח יותר להשיג מבוקשו. אבל עם האמונה 
ידע שאם נוהג כפי תורה ירויח ולא יפסיד, שהקב״ה הוא הנותן 

הכל. 

אלא  מחלוקת.  בעל  שאינך  מספיק  לא  השלום:  אחר  ורדוף 
רדוף אחר השלום אף שצריך אתה לוותר בגלל זה. 

סעודה  כל  שלפני  הכוונה  אם  ביאר  לא  אכילה:  קודם  מד. 
ראוי לקבוע זמן להקדים בתורה. או רק בבוקר אחרי התפילה 
עליו ללמוד לפני אכילה וצאתו לעסקיו ביום. ונראה כלשון זה. 

"ודברת בם על שלחנך" משמע תמיד, ויש לומר "על שלחנך" 
היינו בלי קביעות, אבל אחר התפילה בבוקר קובע לפני אכילה. 
ועיין בתרגום ״תוספות יום טוב״ שכתב שבין ארוחה לארוחה 

יזהר לדבר דברי תורה. 
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ל,  ִהְתַהּלֵ ִמּלְ יֶהם  ּפִ ֹמר  ִלׁשְ ַאְזָהָרה.  ִריִכים  ַהּצְ

ביתו הצעירים  נראה הכוונה, שבני  מלהתהלל:  פיהם  לשמר 
הגירסא  יותר  נראה  אבל  להתגאות.  להם  יתן  לא  והקטנים 
״להתחלל״, והיינו שממשיך אחר כך. שתחילת הדין על דברי 

תורה. 
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ָאָדם  ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ת  ִחּלַ ּתְ י  ּכִ ל[  ִהְתַחּלֵ ִמּלְ ]נ"א 

ים ַלּתֹוָרה. ָקַבְעּתָ ִעּתִ

ָלל ָרב.  מֹוֵצא ׁשָ ְמֲעָך ּתֹוַכַחת, ּכְ ׁשָ ַמח ּבְ מה. ׂשְ
ה  י טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגּלָ . ּכִ ְוהֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבּךָ

ֶרת, ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם. ֵמַאֲהָבה ְמֻסּתָ

ב  ֵ ְמַחׁשּ ֶוֱהֵוי  סֹוָפם,  ט  ַהּבֵ יָך  ַמֲעׂשֶ ת  ִחּלַ ּתְ מו. 
ֶנֶגד  ּכְ ֲעֵבָרה  ַכר  ּוׂשְ ָכָרּה,  ׂשְ ֶנֶגד  ּכְ ִמְצָוה  ֶהְפֵסד 

פיהם מלהתחלל: נראה שבא להזהיר כשיש קביעות  לשמור 
בבית הכנסת ללמוד והוא מתהלל שאינו ראוי ללמוד עמהם, 
קביעות  אצלו  מתבטל  וממילא  יותר.  גבוהה  במדרגה  שהוא 

לתורה, שלדבריו אינו לפי כבודו. 

מה. כמוצא שלל רב: מציאה היינו הזדמנות. שבדרך כלל לא 
מגיע. כן יש להחשיב תוכחה כמציאה. 

באופן  היתה  לדבר שהוכחתו  ויאהבך: שסימן  לחכם  והוכח 
המועיל. הוא כשחברו אוהבו על כך. 
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רֹאׁשֹו. י ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ֶהְפֵסָדּה. ּכִ

ֵעָצה  ַמע  ּוׁשְ ְלָבְבָך  ּבִ ְסֹמְך  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִהּזָ מז. 
ּמּוָטל  ֶ ל ַמה ּשׁ ל מּוָסר ְוִתְהֶיה ָזִריז ַלֲעׂשֹות ּכָ ְוַקּבֵ

ָך. ָמר ְנצֹר ִלּבֶ ל ִמׁשְ ָעֶליָך ַלֲעׂשֹות ּוִמּכָ

מחשבה  כל  על  דנין  שבשמים  בראשו:  עיניו  החכם  מו. 
ומחשבה, דבור ודבור, מעשה ומעשה. 

עיניו בראשו,  ואצל החכם  רואה,  בראשו: העין  עיניו  החכם 
דהיינו השכל כאלו רואה הסוף.

יודע  שאינו  הכוונה,  נראה  בלבבך:  תסמוך  שלא  הזהר  מז. 
ממש, רק הלב אומר לו שכן הוא, שמרגיש כך, אין לסמוך על 

זה. 

רק שמע,  לא  מוסר  אבל  פנים תשמע.  כל  עצה: שעל  ושמע 
אלא קבל. 

ומכל משמר נצור לבך: הלב צריך משמר מיוחד ומעלה מכל 
הרהור עברה. 



ארחות    ליום שלישי    חיים קכו

ִאם  כי  ָעֵצל  ִאיׁש  ּכְ ְתָך  ּטָ ִמּמִ קּום  ּתָ ַאל  מח. 
ֵדי ַלֲעֹבד ְליֹוְצֶרָך. ְזִריזּות ּכְ ּבִ

ַמְרּתָ  ה. ְוׁשָ ִפּלָ ית ַהּתְ ַאֵחר ָלרּוץ ֶאל ּבֵ מט. ַאל ּתְ

מח. אל תקום ממטתך: אם קם בבקר בזריזות, כל היום נמשך 
כן, והוא זריז אותו יום כולו ולא עצלן. 

התפילה: הכוונה, אם מאחר  בית  אל  לרוץ  תאחר  אל  מט. 
לבוא לתפילה ורץ, לא קיים המצוה שרץ לבוא, שכן אחר, אבל 

כשלא מאחר ורץ, זהו עיקר המצוה לרוץ לבית הכנסת.

אל תאחר לרוץ: אף שרץ לפעמים, צריך ליזהר גם לא לאחר 
אף  הכנסת  לבית  לרוץ  היום  נזהרין  שאין  ותמהני  לרוץ.  וגם 
שהוא דינא דגמרא ושלחן ערוך, ואולי בזמנם הדרכים לא היו 
סלולות והריצה קשה היתה וכשמכל מקום אינו נמנע מוכיח 
יותר חביבות המצוה. אבל היום אם מגיע לפני התפילה, לא 
גם  שראוי  נראה  ומיהו  המצוה.  עליו  שחביבה  כשרץ  מוכח 
לבית  סמוך  בהליכתו  למהר  כפשוטו,  המצוה  לקיים  היום 

הכנסת ממש, לקיים המצוה לרוץ לבית הכנסת. 



קכזארחות    ליום שלישי    חיים

ית  ָך ֲאחֹוַרּנִ ים ִלּבְ ׂשִ פֹות. ַאל ּתָ ן ִיְהיּו ְמֻטּנָ ַרְגֶליָך ּפֶ

ן ְלָבֵרְך ְליֹוְצֶרָך. ּוֵ ה, ְוִהְתּכַ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ל ֵעת  ָפה ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת ּכָ ַלֲעֵגי ׂשָ ר ּבְ ַדּבֵ נ. ַאל ּתְ

ושמור רגלך פן יהיו מטונפות: אף שרץ, יזהר מטנוף. 

כפי  מתפילה  הלב  למשוך  אסור  אחורנית:  לבך  תשים  אל 
רצונו, רק יכוון לתפילה עצמה פירוש כל תבה ותבה. 

ומי שומע  עומד  אתה  מי  לפני  תדע  ליוצרך:  לברך  והתכוין 
דבריך. 

ולא  מפיו  נפלטת  ברכה  לפעמים  ליוצרך:  לברך  והתכוין 
'את  ולרמב״ן,  ליזהר בזה מאד.  ויש  מתכוון כלל למי מברך, 
שם ה׳ אלקיך תירא' היינו כשמזכיר שמו, עליו לירא ולא לזרוק 

ברכה.

הש״ץ,  בחזרת  מיירי  דלא  נראה  שפה:  בלעגי  תדבר  אל  נ. 
שאז בודאי אסור, רק בכל מקום כשהש״ץ מתפלל, אף שכבר 
וברמזים,  בשנוי  לשון,  בלעגי  אפלו  ידבר  לא  ושמע,  התפלל 
לשמוע  שצריך  אמן,  לפעמים  ומפסיד  לש״ץ  לב  שם  שאינו 

הברכה ולענות עליה אמן. 



ארחות    ליום שלישי    חיים קכח

ל, ְוַתֲעֶנה ָאֵמן. ּלֵ ן ִמְתּפַ ַהַחּזָ ׁשֶ

ְתֹאם,  ּפִ ֹבא  ּתָ ׁשֶ ֶות  ַהּמָ ִגיַעת  ּפְ ה  ְנׁשֶ ּתִ ַאל  נא. 
ין. ְוִתְזּכֹר ַמֲעַמד ַהּדִ

ָרס ְוַאל  ּפְ ל  ֵדי ְלַקּבֵ ּכְ ִמְצָוה  ּבְ ק  ְתַעּסֵ ּתִ נב. ַאל 

אל תנשה פגיעת המות: צריך לזכור תמיד יום המיתה, והיינו 
היום שימות בו, ויכין עצמו קודם.

המעמד,  אלא  העונשין,  רק  לא  הדין:  מעמד  ותזכור  נא. 
כשתשמע הטענות תתבייש, והבושה היא העונש הכי נורא. 

ותזכור מעמד הדין: הבעש״ט פרש ׳א־ל נקמות ה׳ א־ל נקמות 
הופיע׳, היינו בעצם הופעתו כשיתגלה, נבוש ונכלם כל כך.

נב. אל תתעסק במצוה כדי לקבל פרס: נראה שאף שלענין 
תלמוד תורה לשון חז״ל הוא לעולם ילמד שלא לשמה, והיינו 
ראוי  במצוות  מקום  מכל  ללשמה.  יגיע  לשמה  שלא  שדרך 
מהלכות  )פ״י  רמב״ם  ועיין  באהבה,  לקיימם  יותר  עוד  להשתדל 
למצוות,  תורה  בין  שכתבנו  כמו  שמחלק  דמבואר  ה׳׳ה(  תשובה 

עיין שם לשונו. 



קכטארחות    ליום רביעי    חיים

ֲעֹבד  ַרק  ָהעֶֹנׁש,  ֵני  ִמּפְ ָהֲעֵברֹות  ִמן  ְרַחק  ּתִ

ֵמַאֲהָבה.

ליום רביעי

ה  ּנָ ָאה ְלָיְדָך ְוַתֲעׂשֶ ִמְצָוה ִאם ּבָ ל ּבְ ֵ ְתַרׁשּ נג. ַאל ּתִ
לֹא ִאחּור. ַמִים ּבְ ם ׁשָ ְלׁשֵ

ִאם לֹא ָזכּו  ָבָנה ׁשֶ ת ַהּלְ ִבְרּכַ ל ּבְ ְתַעּצֵ נד. ַאל ּתִ
ֹחֶדׁש-  ָכל  ּבְ ִכיָנה  ׁשְ ֵני  ּפְ יל  ְלַהְקּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

כשאין  דהיינו  נראה,  איחור:  בלי  שמים  לשם  ותעשנה  נג. 
באיחור חסרון. אבל אל תאחר מפני כבוד שמים.

נד. אל תתעצל בברכת הלבנה: נראה ברמב״ם שחייבין מיד 
)עיין לשונו  ורק אם איחר מברך אחר כך  כשרואה ביום ראשון, 
פרק י' דברכות )הי״ז( שרק אם לא ברך בראשון מברך אחר כך ״ואם לא ברך בראשון 

שלדבריו  ונראה,  ממש(.  בתחלה  המצוה  שלכתחלה  ומשמע  ט״ז״,  עד  מברך 

אין להמתין למוצאי שבת או לז' בחדש, אלא ראוי לקבל פני 
השכינה.



ארחות    ליום רביעי    חיים קל

ם. ּיָ ּדַ

ם  ְרּכָ ּדַ ִרּיֹות, ׁשֶ ְלִעיגּו ַהּבְ ּיַ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ֲעׂשֶ נה. ַאל ּתַ
ְלַהֲעִלים ַהּטֹובֹות ּוְלַגּלֹות ָהָרעֹות.

ז'  שעור  הזכיר  שלא  מיד.  לברך  שראוי  פשוטו  תתעצל:  אל 
ימים וכמקובלים. כיון שהוא כקבלת פני השכינה. ולכן נהגו 
׳אין  לאיסור  שחששו  גאונים  ויש  טובא.  ולשמוח  לרקוד 
מעבירין על המצוות׳ כשדוחין הברכה ליום אחר ואפשר היום. 

נה. אל תעשה דבר שילעיגו הבריות: כיון שאינם נוהגין איזה 
חסידות, מוצאים פגם במה שאתה עושה, ולכן טוב לא לדבר 

עם אחרים מזה. 

)סימן א( כתב  אל תעשה דבר שילעיגו הבריות: ואף שברמ״א 
כשמחוייבין,  היינו  עליו,  המלעיגים  אדם  לבני  יחשוש  שלא 
אבל מילי דחסידות ראוי להסתיר ובפרט כשמלעיגים. ושמעתי 
רבי  הגאון  בשם  זצ"ל,  שניידער  רבי משה  הגה״צ  מו״ר  מפי 
לחוש  אין  שהיום  זצ״ל(  חיים  החפץ  של  )חתנו  זצ״ל  לוינזהן  הירש 
ראוי  ולהדר,  לדקדק  שרוצה  יהודי  יש  אם  ואדרבא  ליוהרא, 
שיהא בפרסום שידעו שהתורה חיה ומתקיימת ביד בני ישראל.



קלאארחות    ליום רביעי    חיים

ַצֵער אֹוָתם  ּתְ ְוַאל  ָך,  ְוִאּמֶ ְקֶלה ָאִביָך  ּתַ נו. ַאל 
ל ְיֵמיֶהם. ָך ּכָ ִפי ְיָכְלּתְ ֵדם ּכְ ְוַכּבְ

ִבים,  ֶניָך ְזעּומֹות ֶנֶגד עֹוְבִרים ְוׁשָ נז. ַאל ִיְהיּו ּפָ
ָפִנים ְמִאיִרים. ל אֹוָתם ּבְ ְוַקּבֵ

בעיניך.  קל  מוראם  יהיה  שלא  ואמך:  אביך  תקלה  אל  נו. 
חיוב  שיש  והכוונה,  ואמו'.  אביו  מקלה  'ארור  מלא  ומקרא 
רבנו  )ועיין  בכבודם  נוגע  שמא  לפחד  המצוה  כרחך  ועל  מורא, 

יונה ש״ג כ״ג(. 

שיצאת  אף  כוונתו,  ימיהם:  כל  וכו'  ואמך  אביך  תקלה  אל 
מביתם ואתה נשוי - חיוב הוא כפי יכלתך. ואפלו אשה נשואה 
)יו״ד  בש״ך  וכמבואר  איש,  כמו  מקפיד,  בעלה  כשאין  חייבת 

ר״מ סקי׳׳ט(. 

באהבה  עיקרה  אורחים  הכנסת  זעומות:  פניך  יהיו  אל  נז. 
ושמחה, שהאורח ירגיש טוב, ובלאו הכי אין כאן מצוה. 

נגד עוברים ושבים: מעיר אחרת ומתארחים אצלך, תראה להם 
שמחה שיש לך אורח, עד שירגישו שהם עשו לך טובה, וזהו 

בכלל מה שפירש 'ותנחמם בדברים'. 



ארחות    ליום רביעי    חיים קלב

ְוַלֲעׂשֹות  ֵצָדה  ָלֶהם  ְלַהֲעִניק  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַאל  נח. 
ְדָבִרים. ְלָוָיה ָלֶהם ּוְתַנֲחֵמם ּבִ

יֹוֵתר  ר  ְלעֹשֶׁ ָעָלה  ׁשֶ ְלִמי  ֵעיְנָך  ים  ׂשִ ּתָ ַאל  נט. 
יָך. ְחּתֶ הּוא ּתַ א ְלִמי ׁשֶ ָך, ֶאּלָ ִמּמְ

ָך,  ָבר. ְוַהֲאֵרְך ַאּפְ ּום ּדָ ַבֵהל ִלְקצֹף ִמּשׁ ס. ַאל ּתְ
ד ֶאת ָחְכָמֶתָך. ַאּבֵ ן ּתְ ּפֶ

ותנחמם בדברים: שירגישו שיש להם אצלך בית ממש. 

תביט  ממך:  יותר  לעושר  שעלה  למי  עינך  תשים  אל  נט. 
תמיד  תהיה  ואז  ועניים,  סובלים  אנשים  וראה  ממך  למטה 
)ומפי מו״ר הגה״צ רבי משה שניידער זצ״ל שמעתי,  מאושר ושמח בחלקך. 
שבוילנא היה מנהג עתיק בזמנו שחסידים אנשי מעשה נהגו כל ערב שבת לבקר בבית 

חולים, שיוכלו להודות לה׳ על חסדיו שהם בריאים!(. 

מסתלקת  חכמתו  הכועס  דבר:  משום  לקצוף  תבהל  אל  ס. 
)פסחים סו.(. 

פן תאבד את חכמתך: כי בעת כעס השכל אינו שולט כלל. 



קלגארחות    ליום רביעי    חיים

י  ה, ּכִ ה ְוִנּבּול ּפֶ ׁשּות ּפֶ ָך ִעּקְ סא. ַאל ּתֹוֵצא ִמּמְ
ט. ּפָ ִמׁשְ ֹבא ּבְ ָבֶריָך ּתָ ל ּדְ ַעל ּכָ

ֶאָחד,  יֹום  ֲחֵבְרָך  ִעם  ַעְסָך  ּכַ ֲחִזיק  ּתַ ַאל  סב. 

סא. אל תוציא ממך עקשות פה: עקשות פה, היינו שמדבר, 
ומוכיחים אותו שאינו נכון, והוא מתעקש להעמיד דבריו ולא 

מודה על האמת. ומשוה אותו לניבול פה החמור. 

אל תוציא ממך עקשות פה וניבול פה: הדבר הכי גרוע הוא 
העקשנות, שאז אי אפשר להוכיח, וזה הכי גרוע עד שמדמה 
אותו לניבול פה. )ושמעתי מפי רבנו החזון איש זצ״ל, שכשמבררים בשדוך על 
מדובר או מדוברת, העיקר לברר אם הוא עקשן או היא עקשנית, שזהו פורה ראש ולענה 

לשלום בית לעתיד(.

כי על כל דבריך תבוא במשפט: מבהיל עומק המשפט - על 
)מקובל אצלנו שאמו של הגר"א זצ״ל נראתה אליו בחלום,  ודיבור.  כל דיבור 
וגילתה לו שעומק הדין נורא מאד על כל דיבור ומחשבה ח״ו, ורבינו הגר״א זצ״ל נרתע 

מרוב פחד(. 



ארחות    ליום רביעי    חיים קלד

ּנּו ְמִחיָלה קֶֹדם. ׁש ִמּמֶ ַנע ְלָפָניו ְלַבּקֵ ְוִתּכָ

ֵמַצח  ִעיז  ּתָ ְוַאל  ָעָתק  אר  ַצּוָ ּבְ ר  ַדּבֵ ּתְ ַאל  סג. 
ַמִים. ל ָעֶליָך ִיְרַאת ׁשָ ּלֹא ְלַקּבֵ ׁשֶ

]נ"א  ֶביָך,  ְוִלְמַכּזְ ִלְמָחְרֶפיָך  יב  ׁשִ ּתָ ַאל  סד. 
ן ֵיַחם ְלָבְבָך. ֹתק, ּפֶ ה ּוׁשְ ים ָיד ַלּפֶ יָך[, ְוָתׂשִ ְוִלְמַבּזֶ

סב. ותכנע לפניו לבקש ממנו מחילה קודם: לא פרש שימחל 
בלי שהשני יבקש, שזה לא מועיל, שהבקשה שמכניע עצמו, 
היא גופא סבת המחילה, רק מבקש ממנו וממילא השני נזכר 

ומבקש. 

סג. אל תדבר בצואר עתק ואל תעיז מצח: דיבור עתק ועזות 
- סתירה ליראת שמים. 

כפשוטו,  ומבזים  כשמחרפים  למחרפיך:  תשיב  אל  סד. 
ויגיע  ויצעק  יחם לבבו'  ו'פן  גונז עבורו שכר מיוחד,  הקב״ה 
כעפר  ונפשי  תדום  נפשי  ״ולמקללי  מתפללים  אנו  יום  )ויום  חמורות.  לעברות 

לכל תהיה״(. 
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י ְלסֹוף ֵהם  ר ַעל ִריב לֹא ְלָך, ּכִ ְתַעּבֵ סה. ַאל ּתִ
ַכַעס. ֵאר ּבְ ָ ׁשּ ה ּתִ יֵניֶהם ְוַאּתָ ִלימּו ּבֵ ַיׁשְ

ַפל רּוַח  ִרּיֹות, ְוִתְהֶיה ׁשְ ֶאה ַעל ַהּבְ ְתּגָ סו. ַאל ּתִ

סה. אל תתעבר על ריב לא לך: היינו כשאינו לשם שמים, 
ראוי  שמים  לשם  אבל  ישלימו,  ולבסוף  לזמן  אלא  שאינו 

להתערב. 

ואתה תשאר בכעס: יש, שכדי לעשות שלום, אומרים לכל אחד 
וכשמתפשרים  יותר,  חשוב  השלום  אבל  עמו  אמנם  שהצדק 
נשאר בכעס על המתערב שאמר לחברו שהוא צודק, וטוען אז 

מי בקש ממנו להתערב. 

סו. אל תתגאה על הבריות: נראה דלא מיירי שהוא בעל גאוה 
כפשוטו, אלא הנהגתו כלפי הצבור דוקא בגאוה, וקא משמע 
עליו  שדורסים  עד  כך  כל  בשפלות  היא  נכונה  שהנהגה  לן 
לו, אבל מה שצריך שמינית שבשמינית,  ולא אכפת  כפשוטו 

על זה אין לו לוותר, שיאבד לגמרי השפעתו. 
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ין ּבֹו. ׁשִ ַהּכֹל ּדָ ְוֶכָעָפר ׁשֶ

ֵאין ְלָך  ָבר, ׁשֶ ז ְלָכל ָאָדם ְולֹא ּדָ ִהי ּבַ סז. ַאל ּתְ
ֵאין לֹו ָמקֹום. ָבר ׁשֶ ָעה ְוֵאין ְלָך ּדָ ֵאין לֹו ׁשָ ָאָדם ׁשֶ

ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  רֵֹדף  י  ּכִ ְרּדֹף,  ּתִ ֶצֶדק  ֶצֶדק  סח. 
ֲחִצית  ים ְצָדָקה ְוָכבֹוד. ְוַאל ֶיְחַסר ִמּמַ ִיְמָצא ַחּיִ

ותהיה שפל רוח וכעפר שהכל דשין בו: הכוונה נראה, שצריך 
להרגיש שמוכן שידושו בו שהוא באמת כלום. 

מספקת,  סבה  בלי  חברו  מבטל  אדם:  לכל  בז  תהי  אל  סז. 
או מבטל את דבריו. כאלו אינו יכול לעשות מאומה וכדומה. 
ונראה שגם הוא עצמו ככל אדם ולא יבוז לכוחות עצמו שהוא 

כלום, שיכול להגיע לגדלות ממש ויכול לפעול הרבה. 

סח. צדק צדק תרדוף: לא די לתת צדקה, רק צריכים לרדוף 
והיינו  צדק,  צדק  אלא  צדקה  דוקא  ולאו  צדקה.  לתת  שיוכל 
כשהולך לעשות צדקה יחפש אחר הצדקה הכי גדולה, לפי דיני 

הקדימה. 
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ַפַעם ֶאָחד, ּוְבָכל ֹחֶדׁש ּוְבָכל  ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ֶקל ּבְ ֶ ַהּשׁ

ר  ַחּסֵ ּתְ לֹא  יֹום  ּוְבָכל  ָיְדָך.  ת  ִמּסַ ִפי  ּכְ בּוַע  ׁשָ

ְוִאם  ה.  ִפּלָ ּתְ חֹות קֶֹדם  ַהּפָ ְלָכל  ָנה מּוֶעֶטת  ַמּתָ

ואל יחסר ממחצית השקל בכל שנה בפעם אחד: מה שמפרש 
הכל  ליתן  שצריך  השקל  דמחצית  דומיא  היינו  אחת,  בפעם 
בבת אחת, וכמבואר ברמב״ם ריש הלכות שקלים, וקא משמע 
לן חידוש שלעניים גם כן המצוה כהאי גוונא בבת אחת דוקא. 

חידוש  אחד:  בפעם  שנה  בכל  השקל  ממחצית  יחסר  ואל 
)ז.( איתא שלישית השקל, וגם לא מצינו  הוא, שבגמרא גיטין 
שבצדקה יש הלכה שצריך כאחד. ועיין בחדושי ארח ישרים 

שפרש שהפחיתו ערך המטבע.

ובכל יום לא תחסר מתנה מועטת לכל הפחות קודם התפילה: 
ובזה  התפילה  לפני  לצדקה  לתת  יום  יום  היא  טובה  הנהגה 
התפילה מתקבלת, וכן מרן הגאון דבריסק זצ״ל כשבקשו לו 
צדקה  לקופת  לתת  מיהר  פעמים  הרבה  חולה,  על  להתפלל 
והדר מצלי,  לעני  )פ״ק דב״ב( לתת פרוטה  וכדברי חז״ל  נתינה, 
שזהו סגולה שהתפילה תתקבל. וראוי שיהיה לכל בית כנסת 
קופה לעניים. ויש שנותנים באמירת ויברך דוד כשאומר ׳ואתה 

מושל בכל׳. וכמו שהביאו הפוסקים מהאריז״ל. 
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ָכל  ּבְ ֵביֶתָך.  ּבְ ֶטֶרף  ִויִהי  ן.  ּתֵ ּתִ ר  ְלַמֲעׂשֵ יַע  ִהּגִ

ִתים ֵהן  ים ֵהן ַלּמֵ ְגֹמל ֵהן ַלַחּיִ ְמָצא ָיְדָך ּתִ ר ּתִ ֲאׁשֶ

יִרים. ים ֵהן ָלֲעׁשִ ָלֲעִנּיִ

ֶחְלְקָך  ּבְ ַמח  ׂשְ יֹוְצֶרָך,  ִיְרֶצה  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְרֵצה  סט. 
ִמיד  ּתָ ְלָפָניו  ן  ְוִהְתַחּנֵ ה.  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  ִאם 

ֵלְך  ָרֶכיָך ַהׁשְ ָאר ּדְ ְלַהּטֹות ְלָבְבָך ְלֵעדֹוָתיו. ּוִבׁשְ

הוא  דואג  אולי  מעשר  שכשנותן  הכוונה,  בביתך:  טרף  ויהי 
לבני ביתו שעל ידי זה לא יהיה להם טרף, קא משמע לן שאין 
לדאוג שיהיה להם. וכבר אמרו חז״ל עשר בשביל שתתעשר. 

סט. רצה באשר ירצה יוצרך: הכוונה. תהא שבע רצון במה 
שהבורא ית״ש נתן לך. ושמח בחלקך שזהו חלקך בחיים. 

נראה,  באורו  לעדותיו:  לבבך  להטות  תמיד  לפניו  והתחנן 
שלמוד התורה פותח לב ושם בלב יראת שמים, וזהו שאומרים 
בכל יום ׳הוא יפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו׳, 
הרי מפרש שהתורה רק פותחת הלב, ובהתבוננות יגיע להטות 

הלב אליו ית״ש. 
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ֵעיֶניָך ְלהֹוִציא ִלְכבֹוד  ה ּבְ ַעל ה' ְיָהְבָך ְוַאל ִיְקׁשֶ

ִריְך. ָכל ַהּצָ ת ְויֹום טֹוב ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ג  עֹוד יֹום. ּוְלִהְתַעּנֵ ָלם ִמּבְ ָדם ּוְלַקּבְ ל ְלַכּבְ ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ

ְדָרׁש. ה, ְוֶחְציֹו ְלֵבית ַהּמִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֶהם ּבַ ּבָ

ְלָחן  ֻשׁ ַלֲערְֹך  ּוִביִציָאתֹו,  ְכִניָסתֹו  ּבִ ֵדהּו  ְוַכּבְ

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ

בכל  טוב  ויום  השבת  לכבוד  להוציא  בעיניך  יקשה  ואל 
הצריך: נראה דדוקא בכל הצריך, אבל לא לבזבז אף להוצאות 

שבת אלא כפי יכלתו. 

שבת  בפה  לקבל  השקיעה  לפני  והיינו  יום:  מבעוד  ולקבלם 
קדש. 

וחציו לבית המדרש: יום טוב חציו לה׳ וחציו לכם, ולא מצינו 
ושינה,  ושתיה  באכילה  עוסק  ממילא  בבוקר  רק  בשבת,  כן 

וממילא נשאר רק חציו לה׳, עיין רמב״ם פרק ל דשבת )ה״י(. 

לערוך שלחן במוצאי שבת: כוונתו לא רק לאכול מלוה מלכה, 
אלא לסדר שלחן עם מפה נאה לכבוד הסעודה, והרמב״ם )פ״ל 
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ֶאת  יל  ְוַתְרּגִ ה,  ַרּבָ ָנה  ׁשֵ ָעֵצל  ּכְ ן  יׁשַ ּתִ ַאל  ע. 
ּפֹור קּום  ה, ּוְלקֹול ַהּצִ ָהֵנץ ַהַחּמָ ַעְצְמָך ְלָהִקיץ ּבְ

ְתָך. ּטָ ִמּמִ

ּוְבלֹא  ִים  ּפַ ּכַ ְנִקּיּות  לֹא  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ַאל  עא. 

סעודת  לחיוב  שבת  ליל  סעודת  יחד  ומדמה  כולל  ה"ה(  דשבת 

מוצאי שבת קדש. ומשמע שחיוב הסעודה דמוצאי שבת קדש 
כסעודת שבת ממש, ושפיר דעת הגר"א שצריך פת דוקא, וכן 
כאן,  והרא"ש  הגמרא  וכלשון  דוקא,  נאה  השלחן  מסדרים 
וכלשון השו"ע )סי׳ ש׳( ויערוך שלחן אף על פי שאין צריך אלא 

לכזית ותמוה שמזלזלין בחיוב זה. 

ע. ותרגיל את עצמך להקיץ בהנץ החמה: נראה דהנץ החמה 
״ולקול  שמסיים  וזהו  השחר,  עמוד  והיינו  בתחלתו  היינו 
הצפור״, שהבחנת השכוי בין יום ללילה היינו בעלות השחר. 

ותרגיל את עצמך להקיץ בהנץ החמה: נראה כוונתו כשהחמה 
מתחילה להנץ וניכר, והיינו סמוך לעלות השחר, וקול הצפור 

מעורר, והיינו בזמן עלות השחר.
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ַמַעת. ֵהא ִנׁשְ ְתָך לֹא ּתְ ִפּלָ י ּתְ ָטֳהָרה, ּכִ

ּוְבַנַחת,  ב  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ ִאם  י  ּכִ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ַאל  עב. 
ַמע ָהֹאֶזן. ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ָרֶכיָך  ח צּור ְיָלְדָך ּוְמחֹוְלֶלָך ּוְבָכל ּדְ ּכַ ׁשְ עג. ַאל ּתִ
ִמיד. ָך ּתָ הּו[ ְלֶנְגּדְ ּוֵ ֵעהּו ּוְתִביֵאהּו ]נ"א ּוְתׁשַ ּדָ

אולי  טהרה:  ובלא  כפים  נקיות  בלא  תתפלל  אל  עא. 
ידיו, וחידוש הוא שתפילתו  מלוכלכים אפילו טהורות שנטל 
לא נשמעת, ודבריו חידוש הם, ליזהר מאד שהידים נקיות וגם 
נטולות, וכוונת הפסוק בנקיון גם כפשוטו שיהיו נקיים גם כן 

ולא רק נטולות. 

עב. כדי שישמע האוזן: נראה דסבירא ליה כהגר״א שבתפילה 
צריך להשמיע לאזניו לצאת כראוי. 

עג. ותביאהו לנגדך תמיד: שויתי ה׳ לנגדי תמיד צריך שיהא 
היסוד בחיי אדם, ובכל דבר לזכור שהקב״ה רואה הכל ועתיד 
זצ״ל  בענגיס  ראובן  רבי  מהגאון  ושמעתי  וחשבון.  דין  ליתן 
שביקר את הגאון האדיר רבי דוד מקרלין זצ״ל, ומצא שבדף 
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ליום חמישי

יָך.  ַחּיֶ רּוַח  י  ּכִ ּוְזֹכר,  ֹמַח.  ִלׂשְ ה  ְרּבֶ ּתַ ַאל  עד. 
ה. ה נֹוָצר ֵמָעָפר, ְוַאֲחִריְתָך ִרּמָ ַאּתָ

אֹוָתּה  ה  ֶאֱעׂשֶ ִמְצָוה  ׁשּום  ַעל  ּתֹאַמר  ַאל  עה. 
ֶנה ַלֲעׂשֹות. ּפָ א לֹא ּתִ ּמָ ְלָמָחר, ׁשֶ

שלמד בו היה כתוב באותיות בולטות 'שויתי ה'', ואמר שאינו 
רוצה לרגע להסיח דעת גם בעת שלומד מהבורא ית״ש. 

עד. אל תרבה לשמוח: ברבוי שמחה העצה היא לזכור סופו, 
דהיינו עפר, אבל כשיצרו מתגבר, העצה היא 'רגזו' או תקראו 
וכמבואר  המיתה,  יום  יזכור  מועיל,  לא  ואם  שמע,  קריאת 

בברכות )ו:( עיין שם.

מאכל  שהוא  האדם  סוף  מה  מבהיל  זה  רימה:  ואחריתך 
לתולעים, ובחיי הבלו יכול לזכות או ח״ו להפסיד הכל. 

לעשות: תמהני למה לא קאמר שנדר  תיפנה  לא  עה. שמא 
גדול מדין 'בפיך - זו צדקה', רק הכוונה שמא לא תיפנה למחר 
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ָחְכָמה  ֵמֶהְגיֹון[  ]נ"א  ת  ֵמֲהִגּיַ ֵרד  ּפָ ּתִ ַאל  עו. 
ם. ֲעַפר ַרְגֵלי ֲחָכִמים ְוִהְתַחּכֵ ק ּבַ ּומּוָסר, ְוִתְתַאּבֵ

ְלִעיִגין  ּמַ י ׁשֶ ֶרְך ֲחִסידּות ַאף ַעל ּפִ יַח ּדֶ ּנִ עז. ַאל ּתַ

רק יום אחר סמוך, ועל זה אין אזהרת בפיך. ואולי בזריזים לבד 
אין דין בפיך, או שמדובר באופן שאמר בלי נדר ואומר לחברו. 

מלשמוע  הכוונה,  ומוסר:  חכמה  מהגיית  תיפרד  אל  עו. 
מחכמים דברי חכמה ומוסר אל תיפרד. 

תהגה  בפה,  ללמוד  יכול  אינך  אפלו  ומוסר:  חכמה  מהגיית 
בתורה, והיינו מחשבותיו יהיו בתורה.

חכמים,  תלמידי  שמוש  היינו  חכמים:  רגלי  בעפר  ותתאבק 
שרואה התנהגותם בכל פרט ופרט. 

החכמים  לרגלי  לשבת  היינו  ובפשוטו  חכמים:  רגלי  בעפר 
דאף  נראה,  הכוונה  להוסיף,  יש  דרוש  ודרך  לקחם.  לשמוע 

כשנראה לך שאין בדבריו ממש וכעפר.

עז. אל תניח דרך חסידות: נראה שהכוונה, שבשום אפן לא 
יוותר על הנהגות דחסידות וקדושה. 



ארחות    ליום חמישי    חיים קמד

בֹוׁש ִלְדַבר ִמְצָוה. ָעֶליָך, ְוַאל ּתֵ

ים  ָהֲעִנּיִ ֶאל  ִמיד  ּתָ ן  ּתֵ ִמּלִ ָיֶדָך  ְקּפֹץ  ּתִ ַאל  עח. 
ם. ְתַעּלָ ְרָך ַאל ּתִ ׂשָ ְוָלֶאְביֹוִנים ּוִמּבְ

ִלְפֵניֶהם  ּוְלָהִכין  ּוְלַמֵהר  ָלרּוץ  ַאֵחר  ּתְ ַאל  עט. 

עח. אל תקפוץ ידיך מליתן תמיד: וכדרשת חז״ל: נתן תתן - 
אפילו מאה פעמים. 

ומבשרך אל תתעלם: לא תעשה עצמך כאלו אינך קרוב, רק 
חייב אתה להקדימו לשאר עניים. 

ומבשרך  בצדקה.  קודם  הם  הקרובים  תתעלם:  אל  ומבשרך 
אל תתעלם: חובה מיוחדת היא לתמוך בקרובים, ויש אומרים 
שכופין לתת לקרובים נצרכים, ועיין קדושין )ח:( בסמוך עלה 

מהו.

עט. אל תאחר לרוץ: בפסוק נאמר 'וירץ אברהם' וכמו מצוה 
כשרץ  באורחים  גם  עליו,  שחביב  משום  הכנסת  לבית  לרוץ 
והכנסת  לכבדם,  רץ  רק  למשא  עליו  האורחים  שאין  מוכיח 

אורחים כקבלת פני השכינה. 



קמהארחות    ליום חמישי    חיים

א ֵהם ְרֵעִבים. ּמָ י ׁשֶ ְלָחן ָוֶלֶחם, ּכִ ֻשׁ

ית ָהאֹוָצר,  ר ֶאל ּבֵ ל ְלָהִביא ַמֲעׂשֵ ְתַעּצֵ פ. ַאל ּתִ
ה ָאף. ֶתר ִיְכּפֶ ּסֵ ן ּבַ י ַמּתָ ּכִ

ֲעבֹוָדה  ָך ּבַ הּוא ָקָטן ִמּמְ יט ְלִמי ׁשֶ ּבִ פא. ַאל ּתַ
ָך. דֹול ִמּמְ י ִאם ַלּגָ ּוְבִיְרָאה, ּכִ

הּוא  ִאם  ְוַאף  ֲחֵבְרָך,  ַעל  ָיֶדָך  ִרים  ּתָ ַאל  פב. 

כי שמא הם רעבים: וברעב אסור בלא תאחר דקיימי עניים, 
סוכות  ליל  )תרל״ט( שאם ממתין  סוכה  עיין שער־הציון הלכות 
עד חצות כשיש גשם, עלול לעבור בבל תאחר דקיימי עניים, 

והיינו האורחים אצלו שצריכים לאכול.

פ. אל תתעצל להביא מעשר אל בית האוצר: צריך בכל בית 
בית אוצר שאוצר בו כסף לעני, שכשיגיע יתן לו מכסף מעשר. 

וביראה:  בעבודה  ממך  קטן  שהוא  למי  תביט  אל  פא. 
כשמסתכל למטה מרגיש סיפוק, אבל למעלה מזרז אותו להגיע 

למעלתו. 



ארחות    ליום חמישי    חיים קמו

ָפֶניָך. ָך ּבְ ל ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמְ ְמַקּלֵ

ה.  ִרּיָ ה ְוָלׁשֹון ָהַרע ַעל ׁשּום ּבְ ּבָ פג. ַאל ּתֹוִציא ּדִ
ְולֹא ָלזּות ּוְרִכילּות.

פב. אל תרים ידך על חברך, ואף אם הוא מקלל את אביך 
מאיסור,  חברו  למנוע  שמצוה  שאף  נראה  בפניך:  אמך  ואת 
נתיבות  עיין  נפשו,  שתצא  עד  אותו  מכין  פוסקים  ולהרבה 
המשפט )סימן ג(, כאן הכוונה שאם הוא חצוף כל כך לקלל אביך 
ואמך, כשתוכיח אותו בהכאה עלול להחמיר בחוצפתו, ומוטב 

לעזוב אותו לגמרי. 

פג. אל תוציא דבה ולשון הרע על שום בריה: מוציא דיבה 
אפלו  נתכוון  ואולי  שאסור.  )ד:(  יומא  עיין  סוד,  מגלה  היינו 
לגוי, שאם מתרגל לכך, גם ליהודי ידבר כך, אבל מדינא אין 

איסור לדבר לשון הרע על עכו״ם. 

והיינו  אסור,  שפתים  לזות  דגם  מבאר  ורכילות:  לזות  ולא 
לזלזל בשפתיו אף כשאין בזה היזק לחברו, ואפלו על עצמו 
צריך להזהר שלא יגרם שידברו עליו, ונאמר הסר ממך עקשות 

פה ולזות שפתים. 



קמזארחות    ליום חמישי    חיים

ָאַמר  ַעּזּות ְלִמי ׁשֶ יב ּבְ ִהי ִנְבָהל ְלָהׁשִ פד. ַאל ּתְ
ר לֹא טֹוִבים. ָבִרים ֲאׁשֶ ּדְ

ְהֶיה ְצָוָחה  חּוץ קֹוֶלָך, ְוַאל ּתִ ִמיַע ּבַ ׁשְ פה. ַאל ּתַ
ַנַחת. ֵהָמה. ּוְדָבֶריָך ִיְהיּו ּבְ ּבְ ּכַ

ן  ה ּכֵ י ָהעֹוׂשֶ ים, ּכִ ַרּבִ ֵני ֲחֵבְרָך ּבָ ין ּפְ ְלּבִ פו. ַאל ּתַ
א. ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

אשר  דברים  למי שאמר  בעזות  להשיב  נבהל  תהי  אל  פד. 
לא טובים: העיקר להשתדל לכתחלה בדרך שלום וטוב, ולא 

בעזות, שמועיל יותר. 

דבורו,  מצורת  נכר  תורה  בן  כבהמה:  צווח  תהיה  ואל  פה. 
ודברי חכמים בנחת נשמעים. 

פו. אל תלבין פני חברך ברבים, כי העושה כן אין לו חלק 
לו  ואין  כרוצח  הריהו  כן  דבריו, העושה  פרוש  הבא:  לעולם 
יעבור  ואל  שיהרג  כתבו  )י(  סוטה  ובתוס׳  הבא.  לעולם  חלק 
בסימן  יונה  רבנו  כתב  וכן  ברבים,  חברו  פני  מלבין  באסור 



ארחות    ליום חמישי    חיים קמח

ָיְדָך  ִאם  ָאָדם  ׁשּום  ֶנֶגד  ְיֹכֶלת  ְרֶאה  ּתַ ַאל  פז. 
ֲחלֹשׁ. ַדע ִאם ּתַ י לֹא ּתֵ ְבָרה, ּכִ ּגָ

ֲעֶלה  ּתַ ְוַאל  בֹוד,  ַהּכָ ַאַחר  ְרּדֹף  ּתִ ַאל  פח. 
ֵאיָנּה ְראּוָיה ְלָך. ַמֲעָלה ׁשֶ ּבְ

יֶלָך. ּפִ ן ִיְבַעט ְוַיׁשְ ֵני ָאָדם ּפֶ דּוָך ּבְ פט. ַאל ְיַכּבְ

ׁש ֵרִעים ְואֹוֲהִבים, ְוַאל  ַבּקֵ ֶרף ָיְדָך ִמּלְ צ. ַאל ּתֶ

ש״ג ע״ש. והדברים מבהילים ממש, וצריכים ליזהר בזה מאד. 
ו״ברבים״, היינו שלושה, ואף המבייש והמתבייש בכלל. 

פח. אל תרדוף אחר הכבוד: ואפלו אם מגיע לך, לא כדאי 
עולם  מחיי  אותו  ומנכין  רב  שכר  הוא  שכבוד  אחריו,  לרדוף 
כן לא כדאי  גם  רודף,  ואם אין  רוחני,  הבא, שזהו כעין שכר 

לעלות במעלה שאינו ראוי לו. 

רעים  לו  כשיש  ואוהבים:  רעים  מלבקש  ידך  תרף  אל  צ. 
ואוהבים ומקדש השם בהליכותיו, משפיע עליהם והם עליו, 

והדבק טוב. 



קמטארחות    ליום חמישי    חיים

ִיְמַעט ְלָפֶניָך ׂשֹוֵנא ֶאָחד.

ְעּתֹו  ֲחִליׁש ּדַ ח ֲחֵבְרָך, ְוַאל ּתַ ה ִמּקַ ַגּנֶ צא. ַאל ּתְ
ַעת. י ֶזה ִמְנָהג ְלַחְסֵרי ּדַ ּכִ

ִצְדָקִתי  ּבְ ]נ"א  ִצְדָקִתי  ּבְ ּתֹאַמר  ַאל  צב. 
עֹוָלם  ּבָ ָכְרָך  ׂשְ ל  ַקּבֵ ּתְ ּלֹא  ׁשֶ ְוִתיָרא  י[  ְרּתִ ֶהֱעׁשַ

שונא אחד: שאפלו לשונא אחד יש סבה,  לפניך  ימעט  ואל 
ואם הולך בדרך ישר הקב״ה עוזר לו ואין לו שונאים. 

היא  וכן  ממנו.  ימנע  ולכן  קנאה,  מעורר  הכבוד  אחד:  שונא 
סבה לעין הרע.

מי שלקח  איתא,  )יז.(  בכתובות  חבירך:  מקח  תגנה  אל  צא. 
מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו, עיין שם. 



ארחות    ליום חמישי    חיים קנ

ה. ַהּזֶ

ֶרְך  ֶרְך טֹוָבה ֶאל ּדֶ ה ֶאת ֲחֵבְרָך ִמּדֶ ּטֶ צג. ַאל ּתַ
ֶזה. יַח ְוַכּיֹוֵצא ּבָ גֹון ֵמִסית ּוַמּדִ ָרָעה, ּכְ

ֵרְסָך,  א ּכְ ַמּלֵ ּתְ ה ַעד ׁשֶ ּסָ צד. ַאל ּתֹאַכל ֲאִכיָלה ּגַ

צב. אל תאמר בצדקתי ותירא שלא תקבל שכרך בעולם הזה: 
דבריו מלהיבים, שאם יש לאדם עושר ונחת, ידאג שמא מנכין 

לו מזכויותיו, והעצה להרבות בצדקה ומעשים טובים. 

מבהילים  הדברים  הזה:  בעולם  שכרך  תקבל  שלא  ותירא 
מצוותיו  שכר  קיבל  שמא  ממש  מורא  והיינו  לירא,  שצריך 

בעולם הזה, עיין סנהדרין )קא.(. 

ומדיח.  מסית  כגון  טובה:  מדרך  חברך  את  תטה  אל  צג. 
מבואר שאם מטה חברו, הוא כמסית ממש. 

נראה מזה,  כרסך:  עד שתמלא  גסה  אכילה  תאכל  אל  צד. 
כרס,  במלוי  וכשאוכל  כרס,  מלוי  היא  גסה  אכילה  דשיעור 
הרבה חלאים באים. אל תאכל אכילה גסה: עיין רמב״ם פרק ד 

מהלכות דעות שצריך לפחות כמו רבע משביעתו.



קנאארחות    ליום חמישי    חיים

ִאים ַעל רֹב ֲאִכיָלה. ה ֳחָלִאים ּבָ י ַהְרּבֵ ּכִ

ן  ּפֶ ר,  ָבׂשָ זֹוְלֵלי  ּבְ ַיִין  סֹוְבֵאי  ּבְ ִהי  ּתְ ַאל  צה. 
ח ֶאת ּבֹוַרֲאָך ְוַתֲחִליא. ]נ"א ְוֶתֱחָטא[. ּכַ ׁשְ ּתִ

י  ּכִ יְתָך  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְיֵתָרה  ֵאיָמה  ִטיל  ּתָ ַאל  צו. 
ִאים ַעל רֹב מֹוָרא. ה ִקְלקּוִלים ּבָ ַהְרּבֵ

ָך  ּתְ ֵמִאׁשְ חּוץ  ה  ָ ִאּשׁ ׁשּום  ִעם  ְתַיֵחד  ּתִ ַאל  צז. 
ים. י ָנׁשִ ּתֵ ָך, ַוֲאִפּלּו ִעם ׁשְ ָך ּוִבּתְ ְוִאּמְ

צה. אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר: האיסור אינו חמור מצד 
עצמו, אבל מביא לשכחת הבורא, ומקורו מלא ׳פן תשכח את 

ה׳ אלקיך׳, ורם לבבך ושכחת. 

צו. כי הרבה קלקולים באים על רב מורא: יפחדו ולא יגידו 
לך כשנכשלו, משום שמפחדים. 

ובתך:  ואמך  מאשתך  חוץ  אשה  שום  עם  תתיחד  אל  צז. 
מבואר מדבריו דסבירא ליה שעם אחותו אסור מן הדין ביחוד. 



ארחות    ליום חמישי    חיים קנב

יָה,  ַמֲעׂשֶ ּוְבטּוב  ָיְפָיּה.  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ ח  ּבַ ׁשַ ּתְ צח. ַאל 
ֹוְמִעים. רּוָה ַהּשׁ ְ ְיַאׁשּ

ר ּגּוְפָך  ַיּקֵ ְפֶאֶרת ְלַעְצְמָך ְוַאל ּתְ ן ּתִ ּתֵ צט. ַאל ּתִ
ֵעיֶניָך ְוַתְקִטין ֶאת ַעְצְמָך. ּבְ

יָך. ַבֵהל ַמֲעׂשֶ ק. ַאל ּתְ

בטוב  אשה  לשבח  לא  הוא  חידוש  מעשיה:  ובטוב  צח. 
מעשיה. וכנראה חוששים שזה יביא לקירוב ביניהם. 

צט. אל תתן תפארת לעצמך: מקרא מלא ׳יהללך זר ולא פיך׳. 

גופו  בצרכי  הכוונה, שמפריז  נראה  בעיניך:  גופך  תיקר  ואל 
ומבלה על זה זמן וטוען שזה לשם שמים, שהכל לבריאותו. 

ותקטין את עצמך: יחשוב מי אנכי שהקב״ה מתחסד עמי כל 
כך. 

בבהילות  תעשה  ולא  היטב  תשקול  מעשיך:  תבהל  אל  ק. 
ועצבנות. 
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ַהּמֹוִעיִלים,  ְדָבִרים  ּבִ ר  ְלַדּבֵ ה  ְרּבֶ ּתַ ַאל  קא. 
קֶֹצר ָלׁשֹון. י ִאם ּבְ ּוְבלֹא ֶנֶזק, ּכִ

ֹמר  ֶרף ָיְדָך ִלְקנֹות ְלָך ָחֵבר ֶנֱאָמן ּוׁשְ קב. ַאל ּתֶ
י טֹוב. ֵדהּו ּכִ ַאּבְ אֹותֹו ְוַאל ּתְ

ז אדר – יא אדר • עד סוף הספר, והקדמת ארחות צדיקים 

ליום ששי

ֲחָלקֹות  ְפֵתי  ׂשִ ּבְ ֲחֵבְרָך  ֶאת  ה  ַפּתֶ ּתְ ַאל  קג. 

גם  בקצור  תדבר  המועילים:  בדברים  לדבר  תרבה  אל  קא. 
מה שצריך. שאז יוקירו דברים שלך, שאין אתה מפטפט סתם. 

קב. אל תרף ידך לקנות לך חבר נאמן: קנה לך חבר, היינו 
כפשוטו, לקנות כפשוטו, והיינו אף שעולה לך כסף. 

ושמור אותו ואל תאבדהו כי טוב: חבר טוב ומסור לא יסולא 
בפז, ולכן יש ליזהר מאד לא לאבדהו. 



ארחות    ליום ששי    חיים קנד

ֵלב ָוֵלב. ר ּבְ ַדּבֵ ּוַבֲחִניפּות, ְוַאל ּתְ

י ֵאין  ְכִעיס ]נ"א ּתֹוֶנה[ ְלׁשּום ָנְכִרי ּכִ קד. ַאל ּתַ
מּוָרה ֶנַצח. ָעה ְוֶעְבָרָתם ׁשְ ֵאין לֹו ׁשָ ַעּכּו"ם ׁשֶ

ְוַכֲעָסן  ְוחֹוֵטא  ַרע  ְלָאָדם  ר  ְתַחּבֵ ּתִ ַאל  קה. 
ִלּמֹות ָעֶליָך. ִביא ּכְ ן ּתָ ּוְכִסיל ּפֶ

ובחניפות: לרמות  קג. אל תפתה את חברך בשפתי חלקות 
חברו בחנופה ולא אמת, שאז לא ישיג בזה מאומה. 

קד. אל תכעיס לשום נכרי: ויש גורסים אל תונה לשום נכרי, 
ואף שאונאת נכרי התירה תורה, וגם בדיניהם כיון שהסכימו 
אין בזה עוול, צריך לומר שאם הם בכעס, מקפידים.  שניהם 

ויותר נראה הגירסא אל תכעיס. 

כמו  רחמנות  בלי  ונוטר  נוקם  הגוי  לנצח:  שמורה  ועברתם 
הגבעונים. 

קה. אל תתחבר לאדם רע וחוטא וכעסן וכסיל: האיסור לא 
רק לרע וחוטא, אלא גם לכסיל אל תתחבר.



קנהארחות    ליום ששי    חיים

י לֹא  ַח ֶאת ֶהָחָכם ּכִ ָך ְלַנּצֵ ַדְעּתְ ֲעֶלה ּבְ קו. ַאל ּתַ
ה ַעל ָחְכָמְתָך ָחְכָמה. ְרּבֶ ּתַ

ָדן ְלָדָבר מּוָעט ֶנֶגד ׁשּום ָאָדם  ִהי ַקּפְ קז. ַאל ּתְ
ם. ט ׂשֹוְנִאים ַעל ִחּנָ ַלּקֵ ן ּתְ ּפֶ

ין ָאָדם  ּבֵ ָתִרים ׁשֶ ִהי ָלהּוט ָלַדַעת ַהּסְ קח. ַאל ּתְ
ָך. ה ִמּמְ ַלֲחֵברֹו ְוָדָבר ַהְמֻכּסֶ

קו. אל תעלה בדעתך לנצח את החכם: מראה חכמתו יותר 
מחכם, וזהו כוונתו אל ישיג בזה דבר.

דמיירי  כוונתו,  נראה  החכם:  את  לנצח  בדעתך  תעלה  אל 
כך,  כל  חכם  שאינו  דמראה  החכם,  בקלון  להתכבד  שרוצה 

ובזה מדמה שהוא יותר טוב, וידע שאינו כן וכו'. 

קז. אל תהי קפדן לדבר מועט: אף שבזה הקפידא מועטת ולא 
כל כך, תיזהר, שעל ידי קפידא מלקטים שונאים. 

סוד  מגלה  רכיל  הולך  הסתרים:  לדעת  להוט  תהי  אל  קח. 
ומפציר לגלות לו. 



ארחות    ליום ששי    חיים קנו

לּוי ְוַאל  ּגָ ׁש ּבַ ּיֵ ְתּבַ ּתִ ֶ ֶתר ַמה ּשׁ ּסֵ ַעׂש ּבַ קט. ַאל ּתַ
ּתֹאַמר ִמי רֹוֵאִני.

ל ְלָפֶניָך  ֹבא ְלִהְתַנּצֵ ּיָ ב ָעֹון ְלִמי ׁשֶ ְחשֹׁ קי. ַאל ּתַ
ֶקר. ִאם ֱאֶמת ְוִאם ׁשֶ

ְוַתֲעֹבד  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ְלַיד  ְסֹמְך  ּתִ ַאל  קיא. 

מי  תאמר  ואל  בגלוי  שתתבייש  מה  בסתר  תעש  אל  קט. 
רואני: עיקר יראת ה׳ לפחד שהקב״ה רואה ורושם הכל ממש. 

אמת  אם  לפניך  להתנצל  שיבוא  למי  עון  תחשוב  אל  קי. 
הוא,  גדול  דבר  שמתנצל,  הדבר  דעצם  ביאורו,  שקר:  ואם 
ואל תעכבו, ואף שתירוצו לא נכון, אל תעכבו להתנצל, שזה 

לכשלעצמו ענין גדול הוא, שעל כל פנים מתנצל. 

נראה דמיירי בבטלן  ודם:  בשר  מתנת  ליד  תסמוך  אל  קיא. 
שאינו לומד ואינו עובד, רק סומך על שיתנו לו. ושפיר קאמר 
שכדי שיהיה לך זכות לבקש מזונות, תוכיח שאתה מוכן לעבוד 
ולא בטלן שאינו מוכן לעבוד וסומך על הצדקה שנותנים לו, 
אלא אם כן זוכה הוא שתורתו אומנותו, שאין לך פעולה כמוהו 

לטובתו ולטובת העולם כולו. 



קנזארחות    ליום ששי    חיים

ׁש ְמזֹונֹוֶתיָך. ְלַבּקֵ

ָך ָחִביב ָעֶליָך יֹוֵתר ִמּגּוְפָך,  ּלְ קיב. ַאל ְיִהי ָממֹון ׁשֶ

ֶכס ְוָלֶלֶכת ְיִחיִדי. מֹו ַלֲעֹבד ַעל ַהּמֶ ּכְ

ּזֹו ִהיא חֹוָלה ָרָעה  ְלָבְבָך ִקְנָאה ׁשֶ ן ּבִ ּתֵ קיג. ַאל ּתִ

ֵאין ָלּה ְרפּוָאה. ׁשֶ

ָנה  ּקָ ַהּתַ ָלל. הֹוַסְפנּו  ּכְ ָנה קי"ד  ּקָ ּתַ ֵאין  ַמֲהדּוַרת ַהתוי"ט  ּבְ

ַתב ָיד. י ּכְ ַעל ּפִ

י  ְנָדִרים ּכִ בּוָעה ְולֹא ּבִ ׁשְ ִהי ָרִגיל לֹא ּבִ קיד. ַאל ּתְ

קיב. אל יהי ממון שלך חביב עליך יותר מגופך, כמו לעבור 
על המכס וללכת יחידי: באורו, ליזהר לא להסתכן להשיג כסף 
בבית  ומסתכן  אותו  יתפסו  שמא  ממסים,  שמשתמט  ידי  על 

סוהר. וללכת יחידי: הכוונה בדרך מסוכן דוקא. 

קיג. אל תתן בלבבך קנאה: ביאורו, שאם מכניס בלבבו לידע 
עושר חברו כדי לקנא אותו, גרוע מאד וכחלי שאין לו מרפא. 
קשה ליפטר ממדת קנאה, שלעולם אינו שבע כשרואה אחרים 

שיש להם. 



ארחות    ליום ששי    חיים קנח

ִנים ֵמִתים. ֲעֹון ְנָדִרים ּבָ ּבַ

ַבר  ַבע ַעל ּגּוְפָך ַוֲאִפּלּו ַעל ּדְ ָ יל ִלּשׁ ְרּגִ קטו. ַאל ּתַ

ֱאֶמת.

ׁש  ֵלָמה, ּוְלַבּקֵ ׁשּוָבה ׁשְ ַאֵחר ַלֲעׂשֹות ּתְ קטז. ַאל ּתְ

ָך. ְרפּוָאה ָלֳחִלי ַנְפׁשְ

קטו. אל תרגיל לישבע על גופך: לכאורה על גופו הוא שבועה 
נתכוון  לא  ואולי  להתרגל.  לא  רק  מזהיר  ולמה  מאד  וחמור 
חייו בכלל. שחמור  ולא  היינו האיברים,  גופו  בחייו אלא על 

טפי. 

קטז. אל תאחר לעשות תשובה: כל מה שמאחר נטמא יותר 
וקשה טפי לשוב. 

אל תאחר: מלשונו מוכח לא לאחר וגם שצריך תפילה לבקש 
לחולי נפשו.



קנטארחות    ליום ששי    חיים

ָבִרים  ּדְ ַמע  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ָלרּוַח,  ֲעֹמל  ּתַ ַאל  קיז. 

ֵטִלים. ּבְ

ם ַלֲחֵברֹו  ה ׁשֵ י ַהְמַכּנֶ ם ַרע ּכִ ה ׁשֵ ַכּנֶ קיח. ַאל ּתְ

א. ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

רֹו  ָעׁשְ ּבְ ַהּבֹוֵטַח  י  ּכִ ְרָך  ָעׁשְ ּבְ ְבַטח  ּתִ ַאל  קיט. 

לריק  שמים,  יראת  בלי  תורה  עמל  לרוח:  תעמול  אל  קיז. 
תורתו וחכמתו. 

אל תעמול לרוח ואל תשמע דברים בטלים: אם עמל בתורה 
מראה בזה חשיבות תורה, וכשמדבר דברים בטלים, מקלקל, 

דנראה שאינו חשוב בעיניו. 

דברים בטלים: דברים בטלים מרחק האדם מרוחניות.

לתקנתם  כשצבור מתאספים  נראה  בעשרך:  תבטח  אל  קיט. 
ויכשל  שונאים  מלקט  צריך,  ואינו  עשיר  שהוא  מדמה  והוא 

תחתם. 

אל תבטח בעשרך: בוטח בעשרו שאינו צריך אף אחד, מזלזל 
בסוחרים, ולבסוף יכשל בכך.



ארחות    ליום ששי    חיים קס

ַחת ׂשֹוְנָאיו. ל ּתַ ׁשֵ ט ׂשֹוְנִאים, ְוִיּכָ ְמַלּקֵ

ל  ְלַבּטֵ ִעיֶרָך,  י  ַאְנׁשֵ ֶאל  ָסְרָבן  ִהי  ּתְ ַאל  קכ. 
ֵני ְרצֹון ֲאֵחִרים. ְרצֹוְנָך ִמּפְ

יְתָך,  ִמּבֵ חּוץ  ֶלֱאֹכל  ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ַאל  קכא. 
ת ִמְצָוה. ּלֹא ִלְסֻעּדַ ה, ׁשֶ ִעם ִקּבּוץ ַהְרּבֵ

ר  ּכֵ ּתַ ר[ ּגּוְפָך ְלִהׁשְ ּכֵ ׁשַ ר ]נ"א ּתְ ּבֵ ׁשַ קכב. ַאל ּתְ
יָך ְוִתְתָחֵרט. ל ֶאת ּפִ ה ּוְתַנּבֵ ְהֶיה ְמֻגּנֶ ן ּתִ ִין, ּפֶ ִמּיַ

עירך: אף שאתה מבין אחרת  אנשי  אל  סרבן  תהי  אל  קכ. 
מהם, תיכנע ואל תפרוש מהציבור. 

ולא  בקיבוץ  מצוה:  לסעודת  שלא  הרבה  קיבוץ  עם  קכא. 
למצוה עלולים ליכשל בקלות ראש ושחוק. 

שלא לסעודת מצוה: סעודות הרשות ולבלות עם חברים מביא 
לריבוי דברים בטלים.

קכב. אל תשבר גופך להשתכר מיין: השיכור אינו שולט על 
עצמו, ומדבר דברים שאינם הגונים. 



קסאארחות    ליום ששי    חיים

אֹוָתּה  ִרַחְקּתָ  ְוִאם  ָך,  ּתְ ִאׁשְ ּבְ ְכַעס  ּתִ ַאל  קכג. 
לֹא ִאחּור. ָיִמין ּבְ ֹמאל ָקֵרב אֹוָתּה ּבְ ׂשְ ּבִ

אֹוָתּה,  ד  ְוַכּבֵ ָך  ּתְ ִאׁשְ ֶאת  ה  ַבּזֶ ּתְ ַאל  קכד. 
ה ִמן ַהֵחְטא. ּוְתִסיֶרּנָ

חּוֵתי  ִצים ּפְ ב ִעם ַהּלֵ ִהי ָרִגיל ֵליׁשֵ ּתְ קכה. ַאל 
ן ַיֲחִטיאּוָך. ֶפׁש ּפֶ ַהּנֶ

ֶאת  ר  ּוְלַיּסֵ ָחְכָמה,  ׁש  ְלַבּקֵ ל  ְתַעּצֵ ּתִ ַאל  קכו. 

בית,  שלום  ואין  אשתו  עם  ריב  באשתך:  תכעס  אל  קכג. 
מפריע  גם  וזה  לאחר,  ולא  מיד  להשלים  ויש  מאד,  מקלקל 

בחנוך הבנים מאד. 

ותסירנה מן החטא: נראה דלא נתכון רק לזנות, אלא  קכד. 
השפעתו  בכך  ומאבד  אותה  שמבזה  ובזיון  הרע  לשון  חטא 

עליה. 

קכה. אל תהי רגיל לישב עם הלצים: מקרא מלא 'ובמושב 
לצים לא ישב', כי בישיבה שותף עמהם בליצנות. 



ארחות    ליום ששי    חיים קסב

בֹוד. ֶתר ְוֶדֶרְך ּכָ ּסֵ ֲחֵבְרָך ּבַ

ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ּוְבָדָבר  ִעּתֹו  לֹא  ּבְ ר  ַדּבֵ ּתְ ַאל  קכז. 
ְתֵחי ִפיָך. ֹמר ּפִ ּתֹוֶעֶלת ּוׁשְ

ל  ּלֹא ְיַקּבֵ ע ׁשֶ ּגָ ר ִעם ְמהֹוָלל ּוְמׁשֻ ַדּבֵ קכח. ַאל ּתְ
ָבֶריָך ְוִיְבֶזה אֹוָתם. ּדְ

קכו. ולייסר את חברך בסתר ודרך כבוד: כשם שאתה תבחר 
זמן  המתאים לעצמך, גם לתוכחה כן. 

קכז. אל תדבר בלא עתו: אפלו כשאתה צריך לדבר, תבחר 
זמן המתאים, שלא להוציא דברים לבטלה.

הנכנס  כמו  שיוצא  במה  פיו  לשמור  פיך:  פתחי  ושמור 
במאכלות. 

לדבר  אותם: אתה מכשילו  ויבזה  דבריך  יקבל  שלא  קכח. 
דברים אסורים. 



קסגארחות    ליום ששי    חיים

ַתח  ּפָ ל ִמי ׁשֶ ד ּכָ פּוי טֹוָבה, ְוַכּבֵ ִהי ּכְ קכט. ַאל ּתְ
י ִסּפּוְקָך. ׁש ּדֵ ַתח ְלַבּקֵ ְלָך ּפֶ

ְוֶנֱאָמן  ְוָכָזב,  ֶקר  ׁשֶ ַבר  ּדְ יָך  ִמּפִ ּתֹוִציא  קל. ַאל 
ְלָכל ָאָדם ַוֲאִפּלּו ְלָנְכִרי.

לֹום ְלָכל ָאָדם,  ים ׁשָ ְלַהְקּדִ ל  ְתַעּצֵ ּתִ קלא. ַאל 
לֹום. ְרֵכי ׁשָ ֵני ּדַ ַוֲאִפּלּו ְלָנְכִרי ִמּפְ

ֵאֶצל  ִאם  י  ּכִ ַלֲעֹמד,  ַעְצְמָך  יל  ְרּגִ ּתַ ַאל  קלב. 

קכט. אל תהי כפוי טובה: בפסוק אנו מוצאים הכרת הטוב, 
אצלו  אכסניא  לך  שהיה  מצרי'  תתעב  'לא  למצרים  ואפלו 

בשעת הדחק. 

קל. ונאמן לכל אדם ואפלו לנכרי: קידוש השם הוא כשיהודי 
יש לו שם גם אצל הנכרים שיהודי ישר ונאמן הוא. 

)יז.( איתא שרבן יוחנן בן זכאי  קלא. ואפלו לנכרי: בברכות 
הקדים שלום לכל אחד אפלו לנכרי.
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ָבָריו. ַמע ְוַהֲאֵזן ּדְ ָחָכם, ּוׁשְ

ליום השבת

ה אֹול ָמּטָ ְ יל ְלַמַען סּור ִמּשׁ ּכִ ים ְלַמְעָלה ְלַמׂשְ ֹאַרח ַחּיִ

ה  ִביא ה' ִיְתַעּלֶ ּיָ ל ֶרַוח ׁשֶ ר ִמּכָ ְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ּיַ א. ׁשֶ
ְלָידֹו.

ּוְלסֹוף  ָידֹו,  יג  ִ ׂשּ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ִלְצָדָקה  ד  ִמּיָ ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ב. 
ָנה ָזָהב ָוֵחִצי. ל ׁשָ ל ֹחֶדׁש ּוְלסֹוף ּכָ ּכָ

קלב. כי אם אצל חכם: זהו מצות עשה ׳ודבקת בו׳ - בתלמיד 
חכם. וכמבואר בחז״ל.

א. שיפריש מעשר מכל רווח: ההפרשה גופא מצוה ותיקון 
היא אף שלא נתן עדיין. 

ב. שיתן מיד לצדקה אשר תשיג ידו: מצות צדקה לפי רווחיו, 
אבל כשם שבמקדש כל אחד נתן חצי שקל. חייב כל אחד לתת 

סכום כל חודש ושנה. 
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ּבּור. ָכל יֹום ִעם ַהּצִ ל ֶעֶרב ָוֹבֶקר ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ג. ׁשֶ

ָכל יֹום. ין ּבְ ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ ּיַ ד. ׁשֶ

ִבים  ַהְמֻחּיָ יתֹו  ּבֵ ֲעֵרי  ׁשַ ָכל  ּבְ ְמזּוָזה  ע  ְקּבַ ּיִ ׁשֶ ה. 
ְמזּוָזה. ּבִ

ים ַלּתֹוָרה. ע ִעּתִ ְקּבַ ּיִ ו. ׁשֶ

ג. ויתפלל ערב ובקר בכל יום עם הצבור: נראה שעם הצבור, 
ביחד  להוי  מוציאם  הש״ץ  שאין  אף  עמהם,  להתחיל  היינו 

ממש נקרא עם הצבור. 

ד. שיניח תפלין בכל יום: בזמנו יש שהקילו מפני נקיות הגוף 
ולא הניחו תפלין. 

ה. שיקבע מזוזה בכל שערי ביתו המחוייבים במזוזה: בודק 
כל שער ופתח בביתו, ומניח בימין או שמאל כפי ההלכה. 

ו. שיקבע עתים לתורה: קובע היינו קבוע ממש כפשוטו, ולא 
שלומד רק כשיש לו פנאי, וכל שכן כשחוטף מזמנים המיועדים 

למשא ומתן, מראה אמונה שמאמין שהפרנסה מיד ה'.
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נֹו ּוְבִדּבּורֹו. אֹו ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ְהֶיה ֶנֱאָמן ּבְ ּיִ ז. ׁשֶ

ָכל ְיָכְלּתֹו. ד לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ּבְ ַכּבֵ ּיְ ח. ׁשֶ

א ָעָליו ֵחְטא. ָ ּיֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיתֹו ְולֹא ִיׂשּ ט. ׁשֶ

ִדין ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות. ּיָ י. ׁשֶ

ִמי  ְלָכל  ִלין  ּיָ ׁשֶ קֶֹדם  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ְמֹחל  ּיִ ׁשֶ יא. 

ז. שיהיה נאמן במשאו ובמתנו ובדבורו: שאלה ראשונה ביום 
הדין היא 'נשאת ונתת באמונה', וזהו עיקר גדול, שאם נושא 
יקבע  לו,  נגזר  שלא  מה  לחטוף  אפשר  שאי  באמונה,  ונותן 

עתים יותר לתורה שפרנסתו בטוחה ביד אלקינו ית״ש. 

ח. שיכבד לומדי תורה בכל יכלתו: בכל יכלתו ולא לצאת ידי 
חובה לבד, ודבריו מוסר השכל. 

ישא עליו חטא: ולא ישא עליו  ולא  ט. שיוכיח את עמיתו 
חטא לביישו שזהו אסור חמור.
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ְדָבִרים. ָחָטא לֹו ּבִ ׁשֶ

ּתֹו  ְלִאׁשְ ין ִאיׁש  ּבֵ לֹום  ְלַהְכִניס ׁשָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ יב. 
ּוֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.

ְוַעל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעל  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ְזִהיר  ּיַ ׁשֶ יג. 
ֱהִנין. ת ַהּנֶ ְרּכַ ְנִטיַלת ָיַדִים ְוַעל ּבִ

י. ִ ּשׁ ָכל ׁשִ ִמיד ּבְ ְפַרע ַהּתָ ּיִ יד. ׁשֶ

ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְלֹמד  ּיִ ׁשֶ טו. 

יא. שימחל בכל לילה קודם שילין לכל מי שחטא לו בדברים: 
דייק לומר בדברים, אבל אינו מוחל אותו לחיובי ממון. 

יב. שישתדל להכניס שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו: 
השם.  מחיקת  בפסוק  התיר  לאשתו  איש  בין  שלום  ולהבאת 

ובין אדם לחברו. שאין לך כלי המחזיק ברכה יותר משלום.

ידים ועל  יג. שיזהיר את בני ביתו על התפילה ועל נטילת 
ברכת הנהנין: נראה להזהירם היינו ללמוד עמם ההלכות.
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"י ַז"ל. ִ ְרּגּום, ּוֵפרּוׁש ַרּשׁ ְוֶאָחד ּתַ

נּו יֹוָנה  ר ַרּבֵ ִחּבֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרת ַהּתְ ְקָרא ִאּגֶ ּיִ ׁשֶ טז. 
תֹוָכּה. ָנה ִלְהיֹות ּבְ ָ חּול רֹאׁש ַהּשׁ ּיָ בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ַז"ל ּבַ

ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻעּדָ ע  ְקּבַ ּיִ ׁשֶ יז. 
ִמְנָחה.

ר  ת ה' ֱאלָֹקיו ֲאׁשֶ ִבְרּכַ ת ּכְ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ַכּבֵ ּיְ יח. ׁשֶ

תרגום  ואחד  בכל שבוע שנים מקרא  טו. שילמוד הפרשה 
ופרוש רש"י ז"ל: מחוייב מדינא תרגום ורש״י. ונראה, שאם 
אינו מבין תרגום לא יצא אם אינו מבין הפסוקים. ובעוונותינו 
הוא  גמור  שחיוב  אף  שמו"ת  בחיוב  מזלזלין  היום  הרבים 

מדינא דגמרא, וראוי להזהיר על כך. 

בשבוע  ז"ל  יונה  רבנו  שחבר  התשובה  אגרת  שיקרא  טז. 
ראש  קודם  כבר  לקרוא  בתוכה:  להיות  השנה  ראש  שיחול 

השנה וכל שכן בעשרת ימי תשובה.

כוונתו  מנחה:  אחר  שבת  בכל  שלישית  סעדה  שיקבע  יז. 
שלפני מנחה אין לאכל סעודה גמורה. 
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ָנַתן לֹו.

ְויֹאַכל  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ָכל  ּבְ ְלָחן  ֻשׁ ֲערְֹך  ּיַ ׁשֶ יט. 
ָבר מּוָעט. ֲאִפּלּו ּדָ

גּופֹו  ּבְ ְצָטֵרְך  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ַלֲחֵברֹו  ע  ַסּיַ ּיְ ׁשֶ כ. 
ּוִבְדָבָריו.

ַבד  ִמּלְ ן  יׁשַ ּיִ ׁשֶ קֶֹדם  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ ה  ְתַוּדֶ ּיִ ׁשֶ כא. 

נתן לו: ולא  יח. שיכבד את השבת כברכת ה' אלקיו אשר 
יפריז אלא כפי כוחותיו. 

יט. שיערך שלחן בכל מוצאי שבת ויאכל אפלו דבר מועט: 
עריכת השלחן מעיקר המצוה במוצאי שבת, שמלבד האכילה 
עורך שלחן יפה, והגר"א זצ״ל החמיר מאד בחיוב סעודה זאת. 

והכוונה לקבוע סעודה על הפת.

צדקה  כ. שיסייע לחברו בכל מה שיצטרך בגופו ובדבריו: 
אינו רק בממון אלא גם בגופו עוזר ומסייע, ואפלו ברוחניות 

עוזר לו בלימוד.
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ּוְבַתֲעִנית  ד  ֶהְסּפֵ ּבְ ֲאסּורֹות  ֵהן  ׁשֶ ילֹות  ַהּלֵ

ְוַעל  לּוֵתנּו  ּגָ ֹאֶרְך  ְוַעל  ֲעֹונֹוָתיו  ַעל  ל  ְוִיְתַאּבֵ

ְמֵהָרה  ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ נּו ׁשֶ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ן ּבֵ ֻחְרּבַ

ָיֵמינּו. ּבְ

יֹום  ָכל ֹחֶדׁש ּבְ ֲעִנית ּבְ ה יֹום ֶאָחד ּתַ ֲעׂשֶ ּיַ כב. ׁשֶ
ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה ְוִאם לֹא ָיכֹול ְלִהְתַעּנֹות  ּבַ ּקֹוִרין  ׁשֶ

יִטין ִלְצָדָקה. ׁשִ ֵני ּפְ ׁשְ

ַהּטֹוִבים  יו  ַמֲעׂשָ ל  ְלַכְלּכֵ ַהְצֵנַע  ּבְ ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ כג. 

שהן  הלילות  מלבד  שיישן  קודם  לילה  בכל  שיתוודה  כא. 
ויבדוק  בודוי.  נמי  ותענית: מבאר שאסורים  בהספד  אסורות 
ועל  רב מאד.  ושכרו  דחושבנא  לילה שיהא מארי  כל  מעשיו 

חורבן בית המקדש, שחלול השם בכך. 

כב. שיעשה יום אחד תענית בכל חודש ביום שקורין בתורה: 
ערב  שצמים  אותם  וכמנהג  חודש  ראש  בערב  יוצאין  ואולי 
ראש חודש, אבל לשונו ׳ביום שקורין בתורה׳ לא משמע שלזה 

נתכון. 
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ְוָהְרצּוָיה  ְבֶחֶרת  ַהּנִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲעבֹוַדת  הּוא  י  ּכִ

ְלָפָניו.

ְסִליק

(

כג. שיקיים בהצנע לכת כל מעשיו הטובים כי הוא עבודת ה' 
יתברך הנבחרת והרצויה לפניו: הצניעות בעבודת ה' נבחרת 
ורצויה. ושמעתי מאמי ע"ה, שהמלים האחרונות ששמעו מפי 
אבי זצ"ל היו 'הצנע לכת את ה' אלקיך', וזו צואתו האחרונה. 

ת.נ.צ.ב.ה. 

שויתי ה' לנגדי תמיד

(
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 שהלשון קלה'

 יא אב –ז  ואתחנן
'ובעבור שהלשון קלה' עד שער השקר 'ויש 

 בענין השקר'
 יח אב –יד  עקב

'ויש בענין השקר' עד שער האמת 'אמר 
 החכם'

 'אמר החכם' עד שער החניפות 'השביעי' כה אב –כא  ראה

 ב אלול –כח אב  שופטים
'השביעי' עד שער לשון הרע 'אמרו רז"ל 

 כנסת ישראל'
 ט אלול –ה  כי תצא

'אמרו רז"ל כנסת ישראל' עד 'כתיב מות 
 וחיים ביד לשון'

 טז אלול –יב  כי תבא
'כתיב מות וחיים ביד לשון' עד שער 

 התשובה 'והנה מדרגות רבות'
נצבים 

 וילך
 כג אלול –יט 

ועשרים 'ארבעה 'והנה מדרגות רבות' עד 
 דברים'

 האזינו
 א תשרי –כו אלול 

 ח"תשע
'ארבעה ועשרים דברים' עד 'ואמרו רז"ל 

 שאין התשובה'
יום 

 הכיפורים
 ח תשרי –ד 

'ואמרו רז"ל שאין התשובה' עד 'וכן אמרו 
 רז"ל על אברהם'

לוח קנין חכמה קעב



 
 

 
 הכוונה היא 'ולא עד בכלל'. –כל מקום שנכתב בעמודה זו 'עד' * 

 עד סוף שער השמחה 'הביטחון השביעי' ז סיון –ג  נשא

 עד שער הכעס 'ואמר החכם' שער הדאגה יד סיון –י  בהעלותך

 כא סיון –יז  שלח
שער הרצון 'ארבע 'ואמר החכם' עד 

 שמיעות הם'

 כח סיון –כד  קורח
שער הקנאה 'ומי עד 'ארבע שמיעות הם' 

 שנזהר שלא יקנא'
 ה תמוז –א  חוקת

שנזהר שלא יקנא' עד סוף שער 'ומי 
 הזריזות

 יב תמוז –ח  בלק
שער העצלות עד שער הנדיבות 'כל המעלים 

 עיניו'
 יט תמוז –טו  פנחס

'כל המעלים עיניו' עד שער הזכירה 
 'השישית שיזכור אם יש בו'

מטות 
 מסעי

 כו תמוז –כב 
'השישית שיזכור אם יש בו' עד 'החמש 

 ועשרים'
 ד אב –כט תמוז  דברים 

'החמש ועשרים' עד שער השתיקה 'ובעבור 
 שהלשון קלה'

 יא אב –ז  ואתחנן
'ובעבור שהלשון קלה' עד שער השקר 'ויש 

 בענין השקר'
 יח אב –יד  עקב

'ויש בענין השקר' עד שער האמת 'אמר 
 החכם'

 'אמר החכם' עד שער החניפות 'השביעי' כה אב –כא  ראה

 ב אלול –כח אב  שופטים
'השביעי' עד שער לשון הרע 'אמרו רז"ל 

 כנסת ישראל'
 ט אלול –ה  כי תצא

'אמרו רז"ל כנסת ישראל' עד 'כתיב מות 
 וחיים ביד לשון'

 טז אלול –יב  כי תבא
'כתיב מות וחיים ביד לשון' עד שער 

 התשובה 'והנה מדרגות רבות'
נצבים 

 וילך
 כג אלול –יט 

ועשרים 'ארבעה 'והנה מדרגות רבות' עד 
 דברים'

 האזינו
 א תשרי –כו אלול 

 ח"תשע
'ארבעה ועשרים דברים' עד 'ואמרו רז"ל 

 שאין התשובה'
יום 

 הכיפורים
 ח תשרי –ד 

'ואמרו רז"ל שאין התשובה' עד 'וכן אמרו 
 רז"ל על אברהם'

קעגלוח קנין חכמה



 
 

 
 הכוונה היא 'ולא עד בכלל'. –כל מקום שנכתב בעמודה זו 'עד' * 

 טו תשרי –יא  סוכות
 –עד 'משומד  'וכן אמרו רז"ל על אברהם'

 יסיר מלבושיו'
 כב תשרי –יח  בראשית

יסיר מלבושיו' עד 'כללו של דבר  –'משומד 
 ישוב אדם'

 כט תשרי –כה  נח
'כללו של דבר ישוב אדם' עד שער התורה 

 'ועתה יש לי לכתוב'
 'ועתה יש לי לכתוב' עד סוף שער התורה ו חשון –ב  לך לך

 שער יראת שמים עד 'ועתה הטה אזנך' יג חשון –ט  וירא

 'ועתה הטה אזנך' עד 'וכמו שעשה האלקים' כ חשון –טז  חיי שרה

 כז חשון –כג  תולדות 
עם פירוש רבנו אבות   •  סוף הספר 'וכמו שעשה האלקים' עד 

 משנה א עד 'והעמידו תלמידים הרבה' רק אפ יונה
 ה כסלו –א  ויצא

'והעמידו תלמידים הרבה'  'פרק א משנה א
 'משנה העד 

 'עד משנה ז 'משנה הפרק א  יב כסלו –ח  וישלח

 ד"עד משנה י 'משנה זפרק א  יט כסלו –טו  וישב

 משנה יד עד משנה יזפרק א  כו כסלו –כב  מקץ

 בב משנה משנה יז עד פרק פרק א  ג טבת –כט כסלו  ויגש

 משנה ד 'ואל תאמר'עד  במשנה פרק ב  י טבת –ו  ויחי

 משנה חעד  ד 'ואל תאמר'משנה פרק ב  יז טבת –יג  שמות

 כד טבת –כ  וארא
'רבי שמעון  משנה ח עד משנה טפרק ב 
 אומר'

 ב שבט –כז טבת  בא
עד משנה  ט 'רבי שמעון אומר'משנה פרק ב 

 יב 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים'
'וכל מעשיך יהיו לשם משנה יב פרק ב  ט שבט –ה  בשלח

 פרק גשמים' עד 
 ג משנה א עד משנה ופרק  טז שבט –יב  יתרו

 עד משנה יא ומשנה פרק ג  כג שבט –יט  משפטים

 
 

 
 הכוונה היא 'ולא עד בכלל'. –כל מקום שנכתב בעמודה זו 'עד' * 

 ל שבט –כו  תרומה
משנה יא עד משנה יג 'סייג לחכמה פרק ג 

 שתיקה'
 ז אדר –ג  תצוה

משנה יג 'סייג לחכמה שתיקה' עד פרק ג 
 משנה טז 'וכל הרוצה'

 יד אדר –י  כי תשא
משנה טז 'וכל הרוצה' עד פרק ד פרק ג 

 משנה א 'איזהו עשיר'
ויקהל 
 פקודי

 כא אדר –יז 
פרק ד משנה א 'איזהו עשיר' עד משנה ד 

 'רבי יוחנן בן ברוקא'
 כח אדר –כד  ויקרא

פרק ד משנה ד 'רבי יוחנן בן ברוקא' עד 
 משנה ז

 פרק ד משנה ז עד משנה יג ו ניסן – ב צו

 פרק ד משנה יג עד משנה כ יג ניסן – ט פסח

 עד משנה כב פרק ד משנה כ כ ניסן – טז שמיני
תזריע 
 מצורע

 ה משנה דפרק  עדפרק ד משנה כב  כז ניסן – כג
מות -אחרי

 קדושים
 עד משנה ופרק ה משנה ד  ד אייר –ל ניסן 

 פרק ה משנה ו עד משנה י יא אייר – ז אמור

 פרק ה משנה י עד משנה כ יח אייר – יד בהר

 כה אייר –כא  בחוקותי
[ עם פירוש רש"יפרק ה משנה כ עד פרק ו ]
 משנה ה 'בדקדוק חברים'

 ג סיון –כח אייר  במדבר
פרק ו משנה ה 'בדקדוק חברים' עד סוף 

 הפרק
 הקדמהמסילת ישרים  י סיון –ו  נשא

 עד פרק בפרק א  יז סיון –יג  בהעלותך

 פרק ב עד פרק ד 'והנה יש מהפתאים' כד סיון –כ  שלח

 פרק הפרק ד 'והנה יש מהפתאים' עד  א תמוז –כז סיון  קורח

 פרק ו 'והנה שלמה שנה'פרק ה עד  ח תמוז –ד  חוקת

לוח קנין חכמה קעד



 
 

 
 הכוונה היא 'ולא עד בכלל'. –כל מקום שנכתב בעמודה זו 'עד' * 

 ל שבט –כו  תרומה
משנה יא עד משנה יג 'סייג לחכמה פרק ג 

 שתיקה'
 ז אדר –ג  תצוה

משנה יג 'סייג לחכמה שתיקה' עד פרק ג 
 משנה טז 'וכל הרוצה'

 יד אדר –י  כי תשא
משנה טז 'וכל הרוצה' עד פרק ד פרק ג 

 משנה א 'איזהו עשיר'
ויקהל 
 פקודי

 כא אדר –יז 
פרק ד משנה א 'איזהו עשיר' עד משנה ד 

 'רבי יוחנן בן ברוקא'
 כח אדר –כד  ויקרא

פרק ד משנה ד 'רבי יוחנן בן ברוקא' עד 
 משנה ז

 פרק ד משנה ז עד משנה יג ו ניסן – ב צו

 פרק ד משנה יג עד משנה כ יג ניסן – ט פסח

 עד משנה כב פרק ד משנה כ כ ניסן – טז שמיני
תזריע 
 מצורע

 ה משנה דפרק  עדפרק ד משנה כב  כז ניסן – כג
מות -אחרי

 קדושים
 עד משנה ופרק ה משנה ד  ד אייר –ל ניסן 

 פרק ה משנה ו עד משנה י יא אייר – ז אמור

 פרק ה משנה י עד משנה כ יח אייר – יד בהר

 כה אייר –כא  בחוקותי
[ עם פירוש רש"יפרק ה משנה כ עד פרק ו ]
 משנה ה 'בדקדוק חברים'

 ג סיון –כח אייר  במדבר
פרק ו משנה ה 'בדקדוק חברים' עד סוף 

 הפרק
 הקדמהמסילת ישרים  י סיון –ו  נשא

 עד פרק בפרק א  יז סיון –יג  בהעלותך

 פרק ב עד פרק ד 'והנה יש מהפתאים' כד סיון –כ  שלח

 פרק הפרק ד 'והנה יש מהפתאים' עד  א תמוז –כז סיון  קורח

 פרק ו 'והנה שלמה שנה'פרק ה עד  ח תמוז –ד  חוקת

קעהלוח קנין חכמה



 
 

 
 הכוונה היא 'ולא עד בכלל'. –כל מקום שנכתב בעמודה זו 'עד' * 

 
 

 פרק ו 'והנה שלמה שנה' עד פרק ט טו תמוז –יא  בלק

 פרק ט עד פרק י 'והנה ודאי כי מלאכה' כב תמוז –יח  פנחס

מטות 
 מסעי

 כט תמוז –כה 
פרק יא פרק י 'והנה ודאי כי מלאכה' עד 

 דברתי עד הנה''והנה 

 ז אב –ג  דברים
פרק יא 'והנה דברתי עד הנה' עד 'בענין 

 נתינת העצה'

 יד אב –י  ואתחנן
'והנה עד פרק יא 'בענין נתינת העצה' עד 

 הנה דברתי'

 כא אב –יז  עקב
הקנאה פרק יא 'והנה עד הנה דברתי' עד '

 גם היא'

 כח אב –כד  ראה
'אמנם פרק יא 'הקנאה גם היא' עד פרק יג 

 על כל פנים'

 פרק יג עד פרק טו ה אלול –א  שופטים

 פרק יזפרק טו עד  יב אלול –ח  כי תצא

 פרק יט 'והנה גמילות חסדים'פרק יז עד  יט אלול –טו  כי תבא

 כו אלול –כב  נצבים
'ונחזור פרק יט 'והנה גמילות חסדים' עד 

 לענין השבת'

 וילך
תשרי  ד –כט אלול 

 תשע"ט
'הענף הג' פרק יט 'ונחזור לענין השבת' עד 

 הוא הקנאה'

לוח קנין חכמה קעו



 
 

' דף היומי בהלכהרשימת שיעורי '
 ארץ ישראלב

 , ניתן לקבלחוץ לארץב השיעורים מאות על פרטים
 02-5609000 \ +972-2-5609000במשרדי 'דרשו', בטל' 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב שלום דרעי שליט"א 4החיד"א  ישיבת הדרת תורה 13:20-14:00 אופקים
ביהכנ"ס קויתי ה'  20:30 אופקים

 בביהמ"ד היכל שמואל
 הרב יהודא טשזנר שליט"א האר"י

 הרב ישראל מאירשר שליט"א אור הגנוז ביהמ"ד המרכזי 18:15-18:45 אור הגנוז
 הרב איתמר יצחקוביץ שליט"א אור הגנוז ביהמ"ד המרכזי 21:00-22:00 אור הגנוז

לאחמ"כ  05:45-06:10 אלעד
 שחרית

ביהכנ"ס חניכי הישיבות 
 קרית אחיעזר

 הרב איתמר חבשוש שליט"א 26יהודה הנשיא 

לאחמ"כ  06:30-7:00 אלעד
 שחרית

ביהכנ"ס ישועות משה 
 ויז'ניץ

 הרב שרגא פייבל וינברגר שליט"א 22אבן גבירול 

 הרב עמיר חלפון שליט"א 1הראש  ת"ת מוריה 08:40-09:00 אלעד
לאחמ"כ  18:45-19:00 אלעד

 מעריב
 הרב גדליה וינגרטן שליט"א 10יונתן בן עוזיאל  ביהמ"ד צאנז

לאחמ"כ  19:20-20:00 אלעד
 מעריב

ביהכנ"ס משכן יעקב 
 וחנה

 הרב איתמר חבשוש שליט"א ר' מאיר

 הרב חיים אהרונוב שליט"א 2רשב"ם  ביהכנ"ס איגוד האברכים 19:30 אלעד
מעריב, אח"כ  19:30 אלעד

 השיעור
 הרב מרדכי הרשקוביץ שליט"א 10רבי חייא  ביהכנ"ס שירת נפתלי

 הרב יחיאל אלקריף שליט"א 32רבן גמליאל  ביהמ"ד יערפו טל 19:45 אלעד
 הרב חיים שטרן שליט"א יונתן בן עוזיאל ביהכנ"ס ויז'ניץ 20:15-20:35 אלעד
ביהכנ"ס ישועות משה  20:15-20:45 אלעד

 ויז'ניץ
 הרב חיים גרינפלד שליט"א 22אבן גבירול 

ביהכנ"ס חניכי הישיבות  20:30-20:45 אלעד
 נחלת בנימין

 הרב יעקב גולד שליט"א 26יהודה הנשיא 

 שליט"אהרב משה מאיר וינברגר  34יונתן בן עוזיאל  ביהכנ"ס ויז'ניץ 20:30-21:00 אלעד
 הרב שלמה פרלמן שליט"א 20אבן גבירול  ביהכנ"ס בית מאור 21:15-21:30 אלעד
 הרב אליהו רייך שליט"א 81בן זכאי  דגל התורה 21:15-21:45 אלעד
 הרב אריאל מילר שליט"א 20אבן גבירול  ביהכנ"ס חניכי הישיבות 22:15-22:30 אלעד

, לאחמ"כ 7:45שחרית:  אשדוד
 השיעור

 הרב חיים בר ששת שליט"א 3דוד ילין  ביהכנ"ס יצחק ירנן

קעזשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב שלמה לינצנר שליט"א 1נריה הנביא  ביהכנ"ס תפארת יעקב 20:45 בית שמש
 הרב אליהו קלצקין שליט"א 30ריב"ל  ביהכנ"ס סלנט 21:00 בית שמש
)שיעור בגמרא  21:00 בית שמש

 ולאחמ"כ בהלכה(
עדת  ביהכנ"ס קהל

 מתמידים -ירושלים 
 הרב משה המבורגר שליט"א 16הרב מבריסק 

 הרב אליעזר כהן שליט"א שפת אמת ביהכנ"ס ממזרח שמש 21:00-21:30 בית שמש
 הרב יעקב מרדכי הגר שליט"א רבי טרפון ביהכנ"ס חניכי הישיבות 21:00-21:45 בית שמש

למשה ביהכנ"ס תפילה  21:15 בית שמש
 סלאנים

 הרב חיים צבי איזנבך שליט"א 16הרב מבריסק 

 הרב אהרון ברש"א סמט שליט"א ר' אלעזר ביהכנ"ס תולדות א"י 21:15 בית שמש
 הרב מתתיהו רובון שליט"א אבא שאול ביהמ"ד סלונים 21:15 בית שמש
 אהרן מרדכי גרין שליט"אהרב  15מנחת יצחק  ביהכנ"ס לעלוב 21:30-22:00 בית שמש
 הרב לוי ורצברגר שליט"א אהל יהושע ביהמ"ד ויזניץ 21:30-22:00 בית שמש
 הרב מנדל פרנקל שליט"א אבא שאול ביהכנ"ס תולדות א"י 21:35 בית שמש
)לאחר  21:40-22:00 בית שמש

 שיעור בדף היומי(
 שליט"אהרב משה גוטמן  טבריה ביהכנ"ס פילזנא

 הרב דוד צבי קאהן שליט"א 7חזון איש  ביהכנ"ס תולדות א"י 21:45 בית שמש
השיעור:  21:30מעריב:  בית שמש

21:45 
 הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"א 8בן קיסמא  בית הכנסת לעלוב

 שליט"אהרב גמליאל עקשטיין  45מוצפי  כולל חצות שלוש שעות לפני הנץ ביתר עילית
 הרב אברהם אייזנבך שליט"א 17חב"ד  ביהכנ"ס שבט הלוי 05:30 ביתר עילית
 הרב משה זלצמן שליט"א 12ברים  ביהכנ"ס קרלין סטולין 05:30 ביתר עילית
 -ביהמ"ד באר אברהם  12:00-12:15 ביתר עילית

 האלמין
הרב יעקב ישעיה זאב גרוס  1נדבורנה 

 שליט"א
 הרב מרדכי מייזליק שליט"א 7כף החיים  ישיבת הדרת מנחם 12:40-13:20 ביתר עילית
 הרב מאיר אקער שליט"א המגיד ממעזריטש ביהכנ"ס אשלג 13:05-13:25 ביתר עילית
 הרב עקיבא יוסף שוורץ שליט"א 26רוזין  ת"ת באיאן 13:40-13:55 ביתר עילית
 הרב יוסף אייזנער שליט"א קדושת ציון ביהכנ"ס תולדות א"י בין מנחה למעריב ביתר עילית
 הרב מאיר מנדלאיל שליט"א 3מוצפי  45ביהכנ"ס באבוב  בין מנחה למעריב ביתר עילית
הרב אפרים משה עקשטיין  חתם סופר ביהכנ"ס קרלין בין מנחה למעריב ביתר עילית

 שליט"א
 הרב יחזקאל כהנא שליט"א 4פנים מאירים  ביהמ"ד צאנז 18:40 ביתר עילית
 הרב ישראל ברזובסקי שליט"א 26פחד יצחק  ביהכנ"ס ברסלב 19:30 ביתר עילית
 הרב משה יצחק וויזער שליט"א קדושת ציון ביהכנ"ס תולדות א"י 19:45 ביתר עילית
 -אברהם ביהמ"ד באר  20:15-20:30 ביתר עילית

 האלמין
הרב יעקב ישעיה זאב גרוס  1נדבורנה 

 שליט"א
 הרב שלמה יהושע כהן שליט"א המגיד ממעזריטש ביהכנ"ס קול רינה 20:30-21:15 ביתר עילית
 הרב יוסף כהן שליט"א 16רבי יוסף קארו  ביהכנ"ס היכל מאיר 20:30-21:30 ביתר עילית
 הרב יעקב גוטליב שליט"א 25קדושת לוי  ביהכנ"ס חסד לאברהם 20:40 ביתר עילית
 הרב אברהם אייזנבך שליט"א 17חב"ד  ביהכנ"ס שבט הלוי 21:00 ביתר עילית

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
)לאחר שיעור  10:30 אשדוד

 בגמרא(
 הרב אברהם גרובייס שליט"א 20בעל הנס  ביהכנ"ס בעל הנס

-, יום ה' השיעור ב11:00 אשדוד
14:00 

 הרב נפתלי וירניק שליט"א 3הנרקיס  ישיבת אוהל דב

 הרב יצחק ליבוביץ שליט"א 5האדמור מויזניץ  ביהמ"ד ויזניץ 20:30 אשדוד
 הרב שלמה זלמן וייס שליט"א יוחנן בן זכאי ביהמ"ד ישועת משה 20:30-21:30 אשדוד

 הרב חיים פסח הורוביץ שליט"א 35חטיבת הנגב  ביהכנ"ס בעלז 22:15 אשדוד
 הרב יעקב בן שמעון שליט"א 1הר מירון  שמן המשחהביהמ"ד  12:45 אשקלון
כולל שמן המשחה שע"י  18:45-20:45 אשקלון

 ביהכנ"ס אהבת אחים
 הרב חיים הלוי שליט"א 72הציונות 

סניף ראשי בדואר באר  11:15-12:15 באר שבע
 שבע

 הרב חיים ברקוביץ שליט"א שדרות רגר

 הרב דוד דהן שליט"א 1אחד העם  ביהכנ"ס הדרת יוסף 19:15-20:45 בית שאן
 הרב שמעון פישמן שליט"א 20נהר הירדן  בית המדרש בויאן 06:45-7:00 בית שמש
 הרב מרדכי רוזן שליט"א 2אבא שאול  ביהכנ"ס רחמסטריוקא 07:00 בית שמש
 יונגרייז שליט"אהרב מאיר  17אור שמח  ישיבת אור לישרים 07:15 בית שמש
 הרב שמעון אדלר שליט"א 18רבי יהושע  ביהכנ"ס ויז'ניץ מונסי 09:00 בית שמש
 הרב צבי לובין שליט"א 28נחל ערוגות  ביהכנ"ס ישועות דוד 09:30 בית שמש
 הרב יחיאל כהנוביץ שליט"א 9נחל נחשון  ביהכנ"ס נחל נחשון 09:30-9:40 בית שמש
ביהמ"ד קהילת חניכי  12:10-12:20 בית שמש

 הישיבות
 הרב מיכאל עזריאל שליט"א 13אור שמח 

 הרב גמליאל כהן שליט"א 25נחל שורק  ביהכנ"ס זכות אבות 12:40-13:15 בית שמש
 הרב יאיר מישור שליט"א 17אור שמח  ישיבת אור לישרים 14:00 בית שמש
 הרב נדב פרץ שליט"א נחל שורק ביהכנ"ס משכן רפאל 15:30 בית שמש
ביהכנ"ס קהל עדת  16:45 בית שמש

 ירושלים רמת בית שמש
 הרב מאיר סירוטה שליט"א 31רבי אלעזר 

 הרב יעקב ראטה שליט"א 7חזון איש  ביהכנ"ס תולדות א"י בין מנחה למעריב בית שמש
 3יחזקאל הנביא  ביהכנ"ס בית משה דוד בין מנחה למעריב בית שמש

 פינת עידו הנביא
 הרב משה ריבלין שליט"א

 הרב שמעון אדלר שליט"א 18רבי יהושע  ביהכנ"ס ויז'ניץ מונסי 18:40 בית שמש
ביהכנ"ס תולדות אברהם  19:00 בית שמש

 יצחק
הרב יעקב מאיר ברנדמרק  7חזון איש 

 שליט"א
 הרב צבי דוידוביץ שליט"א 33נחל דולב  ביהכנ"ס משאת מרדכי 19:00-19:15 בית שמש
 הרב ישראל גרינברגר שליט"א 18רבי יהושע  ביהכנ"ס ויז'ניץ מונסי 19:45 בית שמש
 הרב גד אלוש שליט"א 25נחל שורק  ביהכנ"ס שבט הלוי 19:50-20:15 בית שמש
 , מעריב בשעה20:15 בית שמש

20:40 
ביהכנ"ס בני הישיבות 

 )עזרת נשים(
 הרב אברהם מרקס שליט"א 15נחל שורק 

 הרב יהודה ליכטמן שליט"א 33נחל לכיש  ביהכנ"ס אהבת שלום 20:15-20:30 בית שמש

 הרב יששכר מייזליק שליט"א 6האדמור מבעלז  ביהמ"ד בעלז 20:30 בית שמש
 הרב ישראל גרינברגר שליט"א 18רבי יהושע  ויז'ניץ מונסיביהכנ"ס  20:45 בית שמש

שיעורי דף היומי בהלכה קעח



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב שלמה לינצנר שליט"א 1נריה הנביא  ביהכנ"ס תפארת יעקב 20:45 בית שמש
 הרב אליהו קלצקין שליט"א 30ריב"ל  ביהכנ"ס סלנט 21:00 בית שמש
)שיעור בגמרא  21:00 בית שמש

 ולאחמ"כ בהלכה(
עדת  ביהכנ"ס קהל

 מתמידים -ירושלים 
 הרב משה המבורגר שליט"א 16הרב מבריסק 

 הרב אליעזר כהן שליט"א שפת אמת ביהכנ"ס ממזרח שמש 21:00-21:30 בית שמש
 הרב יעקב מרדכי הגר שליט"א רבי טרפון ביהכנ"ס חניכי הישיבות 21:00-21:45 בית שמש

למשה ביהכנ"ס תפילה  21:15 בית שמש
 סלאנים

 הרב חיים צבי איזנבך שליט"א 16הרב מבריסק 

 הרב אהרון ברש"א סמט שליט"א ר' אלעזר ביהכנ"ס תולדות א"י 21:15 בית שמש
 הרב מתתיהו רובון שליט"א אבא שאול ביהמ"ד סלונים 21:15 בית שמש
 אהרן מרדכי גרין שליט"אהרב  15מנחת יצחק  ביהכנ"ס לעלוב 21:30-22:00 בית שמש
 הרב לוי ורצברגר שליט"א אהל יהושע ביהמ"ד ויזניץ 21:30-22:00 בית שמש
 הרב מנדל פרנקל שליט"א אבא שאול ביהכנ"ס תולדות א"י 21:35 בית שמש
)לאחר  21:40-22:00 בית שמש

 שיעור בדף היומי(
 שליט"אהרב משה גוטמן  טבריה ביהכנ"ס פילזנא

 הרב דוד צבי קאהן שליט"א 7חזון איש  ביהכנ"ס תולדות א"י 21:45 בית שמש
השיעור:  21:30מעריב:  בית שמש

21:45 
 הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"א 8בן קיסמא  בית הכנסת לעלוב

 שליט"אהרב גמליאל עקשטיין  45מוצפי  כולל חצות שלוש שעות לפני הנץ ביתר עילית
 הרב אברהם אייזנבך שליט"א 17חב"ד  ביהכנ"ס שבט הלוי 05:30 ביתר עילית
 הרב משה זלצמן שליט"א 12ברים  ביהכנ"ס קרלין סטולין 05:30 ביתר עילית
 -ביהמ"ד באר אברהם  12:00-12:15 ביתר עילית

 האלמין
הרב יעקב ישעיה זאב גרוס  1נדבורנה 

 שליט"א
 הרב מרדכי מייזליק שליט"א 7כף החיים  ישיבת הדרת מנחם 12:40-13:20 ביתר עילית
 הרב מאיר אקער שליט"א המגיד ממעזריטש ביהכנ"ס אשלג 13:05-13:25 ביתר עילית
 הרב עקיבא יוסף שוורץ שליט"א 26רוזין  ת"ת באיאן 13:40-13:55 ביתר עילית
 הרב יוסף אייזנער שליט"א קדושת ציון ביהכנ"ס תולדות א"י בין מנחה למעריב ביתר עילית
 הרב מאיר מנדלאיל שליט"א 3מוצפי  45ביהכנ"ס באבוב  בין מנחה למעריב ביתר עילית
הרב אפרים משה עקשטיין  חתם סופר ביהכנ"ס קרלין בין מנחה למעריב ביתר עילית

 שליט"א
 הרב יחזקאל כהנא שליט"א 4פנים מאירים  ביהמ"ד צאנז 18:40 ביתר עילית
 הרב ישראל ברזובסקי שליט"א 26פחד יצחק  ביהכנ"ס ברסלב 19:30 ביתר עילית
 הרב משה יצחק וויזער שליט"א קדושת ציון ביהכנ"ס תולדות א"י 19:45 ביתר עילית
 -אברהם ביהמ"ד באר  20:15-20:30 ביתר עילית

 האלמין
הרב יעקב ישעיה זאב גרוס  1נדבורנה 

 שליט"א
 הרב שלמה יהושע כהן שליט"א המגיד ממעזריטש ביהכנ"ס קול רינה 20:30-21:15 ביתר עילית
 הרב יוסף כהן שליט"א 16רבי יוסף קארו  ביהכנ"ס היכל מאיר 20:30-21:30 ביתר עילית
 הרב יעקב גוטליב שליט"א 25קדושת לוי  ביהכנ"ס חסד לאברהם 20:40 ביתר עילית
 הרב אברהם אייזנבך שליט"א 17חב"ד  ביהכנ"ס שבט הלוי 21:00 ביתר עילית

קעטשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב משה צבי הופמן שליט"א 2פרדו  ביהכנ"ס אהל יעקב ולאה 19:20-19:35 בני ברק
 הרב מאיר דינר שליט"א 28קבוץ גלויות  ביהכנ"ס שבת אחים 19:20-19:55 בני ברק
 חלופסקי שליט"אהרב אברהם  36מלצר  נחלת משה 19:30-19:50 בני ברק
הרב יהודה אריה זילברשטיין  דסלר בית החסידים דגור 19:30-20:30 בני ברק

 שליט"א
 הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"א 34אנלביץ  ישיבת ויז'ניץ 19:40-20:00 בני ברק

 הרב גד קדוש שליט"א 1בני אברהם  חניכי הישיבות 19:40-21:00 בני ברק
 הרב שמעון ויסברג שליט"א 17רבי עקיבא  ביהכנ"ס הראשונים 19:45-20:10 בני ברק
 הרב משה בן ששון שליט"א 30נורוק  ביהכנ"ס אהלי אברהם 20:00-20:15 בני ברק
ישיבת קרית מלך )בחדר  20:00-20:30 בני ברק

 שיעורים למטה(
ירושלים פינת 

 יהושע
 הרב יעקב ליבוביץ שליט"א

 הרב יעקב מרדכי הגר שליט"א 7תורת חיים  ביהכנ"ס הגדול ויז'ניץ 20:00-21:00 בני ברק
 הרב אליהו אינהורן שליט"א 10שלמה המלך  ישיבת אורחות תורה 20:15-20:30 בני ברק
 הרב צבי דוד כץ שליט"א 20מהרש"ל  ישיבת שערי תורה 20:15-20:30 בני ברק

 הרב יוסף ויסטוך שליט"א גנחובסקי ביהכנ"ס חניכי הישיבות 20:15-20:45 ברק בני
ביהכנ"ס המרכזי  20:20 בני ברק

 )במקלט(
 הרב משה לורנץ שליט"א 13זוננפלד 

 הרב יהודה אריה שוורץ שליט"א ככר האחד עשר ביהכנ"ס מנין אברכים 20:25-20:45 בני ברק
 הרב אליהו הורביץ שליט"א 20קובלסקי  ביהכנ"ס היכל שלמה 20:45 בני ברק
 הרב יהודה לנדאו שליט"א 12רוזנהיים  ביהמ"ד ביאלה 21:15 בני ברק
 הרב יוסף בורשטיין שליט"א 10מוהליבר  ביהכנ"ס מוהליבר 21:20-21:40 בני ברק
ישיבת נתיבות עולם  21:35-22:15 בני ברק

 3שיעורים קומה )בחדר 
 או בביהמ"ד(

השלושה פינת 
 השומר

 הרב  ישי אברהם וזאן שליט"א

ולאחמ"כ  21:50מעריב:  בני ברק
 השיעור

הרב אברהם אליעזר מרמור  32חזון איש  ביהכנ"ס מקור ברוך
 שליט"א

ביהכנ"ס צא"י ספרדי  22:00 בני ברק
 מרכזי )בעז"נ(

 שליט"א הרב אליהו הורביץ 26אברמסקי 

 הרב יעקב אייזנברגר שליט"א 13אור החיים  ביהמ"ד סקווירא 22:00-22:15 בני ברק
 הרב פנחס אליעזר שנור שליט"א 7ברסלב  ביהמ"ד סלאנים 22:00-22:30 בני ברק
 הרב חיים אונגר שליט"א 19רשב"ם  ביהכנ"ס לדרמן 22:50 בני ברק

 הרב יעקב רוזין שליט"א 6סימטת הורדים  ביהכנ"ס הגדול האהל למעריבבין מנחה  בת ים
ימים  19:25-20:10 בת ים

 א',ג',ד
 הרב אליהו לביא שליט"א 66ניסנבוים  בית הכנסת בת קול

 הרב יוסף שטילרמן שליט"א ברקת ביהכנ"ס אשכנז בין מנחה למעריב גבעת זאב
 הרב יעקב בריקמן שליט"א 34הרמב"ם  ביהכנ"ס האהבה ואחוה 12:15-12:45 גבעת שמואל

 הרב אברהם מרק שליט"א 3יונה מזגיני  ביהכנ"ס שערי ירושלים 19:15-20:15 גדרה
חניכי הישיבות נחלת  21:45-22:15 גני תקווה

 משה
הרב  מנחם אריה שלזינגר  קרית ישמח משה

 שליט"א
 הרב חיים צבי מאיר שליט"א בר כוכבא ביהכנ"ס אהל זאב 12:15 דימונה

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
המגיד ממעזריטש  קהל יראים בודאפעסט 21:00-22:00 ביתר עילית

21 
 הרב משה טוביה ויסברגר שליט"א

 הרב שלמה קורן שליט"א 10קניג  ביהכנ"ס זכור לאברהם 21:20-21:45 ביתר עילית
כף החיים פינת  ביהכנ"ס בית משה 21:45-22:15 ביתר עילית

 אגרות משה
 הרב יעקב טלר שליט"א

ביהכנ"ס קהל עדת  22:00 ביתר עילית
 מתמידים -ירושלים 

 הרב יצחק לזנובסקי שליט"א 30דרכי איש 

 הרב אהרן דב וינברגר שליט"א 19דרכי איש  ביהכנ"ס ויזניץ 22:00-22:15 ביתר עילית
 הרב חיים אלעזר אלתר שליט"א 21דרכי איש  ביהכנ"ס אמשינוב 22:20 ביתר עילית

 הרב יהודה לנדאו שליט"א 8רבי יצחק נפחא  ביהמ"ד דאראג 06:30 בני ברק
הרב שמואל אליעזר שטרן  3הרב קוק  מתיבתאביהכנ"ס  07:00-07:15 בני ברק

 שליט"א
, לאחריו 7:45שחרית  בני ברק

 השיעור
ישיבה של הרב יקותיאל 

 דרורי
הרב יצחק שמחה רבינוביץ  3יעל 

 שליט"א
בעל התניא פינת  ביהמ"ד בית אריה 08:10 בני ברק

 גרוסברד
 הרב שריאל רוזנברג שליט"א

 הרב ישי מרדכי מנדל שליט"א 20חבקוק  ביהמ"ד מודזיץ 08:20 בני ברק
 הרב יוסף צבי רייזמן שליט"א 6קאליש  ביהכנ"ס אליהו הנביא 08:30-08:50 בני ברק
 הרב ישעיהו זינגר שליט"א 13נחמיה  ישיבת גאון יעקב 08:45 בני ברק
 משה שליט"א הרב שלום 35נורדאו  ישיבת אהבת תורה 10:00 בני ברק
ביהכנ"ס אליהו הנביא  10:00 בני ברק

 )מבנה בינוני(
 הרב אליהו עמר שליט"א 42עוזיאל 

 הרב נתן קראוס שליט"א 7רבינו תם  ביהכנ"ס רבינו תם 10:25-10:45 בני ברק
הלכה  11:00-12:00 בני ברק

 לאחמ"כ גמרא
שלמה יעקב גלבשטיין הרב  16חידושי הרי"ם  ביהמ"ד נדבורנא

 שליט"א
ביהכנ"ס התימני )ליד  11:30 בני ברק

 ביהכנ"ס הספרד(
 הרב אליהו בן שבת שליט"א זוננפלד

 הרב מאיר רייזמן שליט"א 7רבינו תם  ביהכנ"ס רבינו תם 11:40-12:00 בני ברק

 לוסטיג שליט"אהרב שאול  20ראב"ד  ביהמ"ד הליכות חיים 12:40-13:00 בני ברק
ימים: א' ג'  12:55-13:30 בני ברק

 ה'
ביהמ"ד אהבת חסד 

 )עזרת נשים(
 הרב יהודה אריה דינר שליט"א 7דסלר 

 הרב זאב פוקס שליט"א 2פרדו  ביהכנ"ס אהל יעקב ולאה 13:10-13:25 בני ברק
 הרב שלום קולר שליט"א 2פרדו  ישיבת חמד לאחר מנחה בני ברק
 הרב ערן פנחס שליט"א 5קהילות יעקב  ישיבת תפארת משה 15:40-16:00 בני ברק
 הרב דוד יצחק מתיוס שליט"א 6גיבורי ישראל  ישיבה לצעירים החדשה 16:00 בני ברק
 הרב יצחק שטול שליט"א 6גיבורי ישראל  ישיבה לצעירים החדשה 16:00 בני ברק
 הרב דוד היימן שליט"א 36מלצר  ביהכנ"ס נחלת משה 16:30-16:50 בני ברק
 הרב נתנאל נהרי שליט"א 51המכבים  ביהכנ"ס אליהו הנביא 18:15-19:00 בני ברק

 הרב מרדכי דוד ברגר שליט"א 8בלוי  ישיבת מרבה תורה 18:15-19:15 בני ברק
 הרב יהושע ברכץ שליט"א 12טולידאנו  ביהכנ"ס קול יעקב 18:30-19:00 בני ברק

שיעורי דף היומי בהלכה קפ



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב משה צבי הופמן שליט"א 2פרדו  ביהכנ"ס אהל יעקב ולאה 19:20-19:35 בני ברק
 הרב מאיר דינר שליט"א 28קבוץ גלויות  ביהכנ"ס שבת אחים 19:20-19:55 בני ברק
 חלופסקי שליט"אהרב אברהם  36מלצר  נחלת משה 19:30-19:50 בני ברק
הרב יהודה אריה זילברשטיין  דסלר בית החסידים דגור 19:30-20:30 בני ברק

 שליט"א
 הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"א 34אנלביץ  ישיבת ויז'ניץ 19:40-20:00 בני ברק

 הרב גד קדוש שליט"א 1בני אברהם  חניכי הישיבות 19:40-21:00 בני ברק
 הרב שמעון ויסברג שליט"א 17רבי עקיבא  ביהכנ"ס הראשונים 19:45-20:10 בני ברק
 הרב משה בן ששון שליט"א 30נורוק  ביהכנ"ס אהלי אברהם 20:00-20:15 בני ברק
ישיבת קרית מלך )בחדר  20:00-20:30 בני ברק

 שיעורים למטה(
ירושלים פינת 

 יהושע
 הרב יעקב ליבוביץ שליט"א

 הרב יעקב מרדכי הגר שליט"א 7תורת חיים  ביהכנ"ס הגדול ויז'ניץ 20:00-21:00 בני ברק
 הרב אליהו אינהורן שליט"א 10שלמה המלך  ישיבת אורחות תורה 20:15-20:30 בני ברק
 הרב צבי דוד כץ שליט"א 20מהרש"ל  ישיבת שערי תורה 20:15-20:30 בני ברק

 הרב יוסף ויסטוך שליט"א גנחובסקי ביהכנ"ס חניכי הישיבות 20:15-20:45 ברק בני
ביהכנ"ס המרכזי  20:20 בני ברק

 )במקלט(
 הרב משה לורנץ שליט"א 13זוננפלד 

 הרב יהודה אריה שוורץ שליט"א ככר האחד עשר ביהכנ"ס מנין אברכים 20:25-20:45 בני ברק
 הרב אליהו הורביץ שליט"א 20קובלסקי  ביהכנ"ס היכל שלמה 20:45 בני ברק
 הרב יהודה לנדאו שליט"א 12רוזנהיים  ביהמ"ד ביאלה 21:15 בני ברק
 הרב יוסף בורשטיין שליט"א 10מוהליבר  ביהכנ"ס מוהליבר 21:20-21:40 בני ברק
ישיבת נתיבות עולם  21:35-22:15 בני ברק

 3שיעורים קומה )בחדר 
 או בביהמ"ד(

השלושה פינת 
 השומר

 הרב  ישי אברהם וזאן שליט"א

ולאחמ"כ  21:50מעריב:  בני ברק
 השיעור

הרב אברהם אליעזר מרמור  32חזון איש  ביהכנ"ס מקור ברוך
 שליט"א

ביהכנ"ס צא"י ספרדי  22:00 בני ברק
 מרכזי )בעז"נ(

 שליט"א הרב אליהו הורביץ 26אברמסקי 

 הרב יעקב אייזנברגר שליט"א 13אור החיים  ביהמ"ד סקווירא 22:00-22:15 בני ברק
 הרב פנחס אליעזר שנור שליט"א 7ברסלב  ביהמ"ד סלאנים 22:00-22:30 בני ברק
 הרב חיים אונגר שליט"א 19רשב"ם  ביהכנ"ס לדרמן 22:50 בני ברק

 הרב יעקב רוזין שליט"א 6סימטת הורדים  ביהכנ"ס הגדול האהל למעריבבין מנחה  בת ים
ימים  19:25-20:10 בת ים

 א',ג',ד
 הרב אליהו לביא שליט"א 66ניסנבוים  בית הכנסת בת קול

 הרב יוסף שטילרמן שליט"א ברקת ביהכנ"ס אשכנז בין מנחה למעריב גבעת זאב
 הרב יעקב בריקמן שליט"א 34הרמב"ם  ביהכנ"ס האהבה ואחוה 12:15-12:45 גבעת שמואל

 הרב אברהם מרק שליט"א 3יונה מזגיני  ביהכנ"ס שערי ירושלים 19:15-20:15 גדרה
חניכי הישיבות נחלת  21:45-22:15 גני תקווה

 משה
הרב  מנחם אריה שלזינגר  קרית ישמח משה

 שליט"א
 הרב חיים צבי מאיר שליט"א בר כוכבא ביהכנ"ס אהל זאב 12:15 דימונה

קפאשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב אברהם הוכמן שליט"א אבינדב ביהכנ"ס אור הצפון אחרי הנץ ירושלים
יוסף בן מתתיהו  דחסידי ברסלבביהמ"ד  אחרי הנץ ירושלים
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 הרב אברהם כהן שליט"א

 הרב ישי לסר שליט"א 1בובליק  מנין אברכים אחרי הנץ ירושלים
 הרב מאיר גבאי שליט"א 24שאולזון  ביהכנ"ס היכל הברכה 06:30-07:00 ירושלים
 בנימין פרעס שליט"אהרב  175דרך החורש  ישיבת יד אהרון לצעירים 07:15 ירושלים

 הרב יצחק פינץ שליט"א 20ניסנבוים  ביהכנ"ס שערי ירושלים 07:30-07:45 ירושלים
לאחמ"כ  07:30שחרית:  ירושלים

 השיעור
ביהכנ"ס החדש מתחת 

 לביהכנ"ס אביעזר
 הרב מתתיהו מנת שליט"א הסנונית

השיעור:  07:45שחרית:  ירושלים
08:30 

 הרב ניסים אברין שליט"א 9מח"ל  גן מחלביהכנ"ס 

 הרב ישראל שוירץ שליט"א 5יהודה המכבי  בית החסידים דגור 08:15 ירושלים
 הרב דוד אייזנשטיין שליט"א תכלת מרדכי ביהכנ"ס נחלת עקיבא 08:40-9:00 ירושלים
לאחמ"כ  09:00שחרית:  ירושלים

 השיעור
 הרב יעקב קרישבסקי שליט"א פינת מלאכיצפניה  ביהמ"ד לעלוב

 הרב יהונתן פרץ שליט"א 22שמעון הצדיק  ישיבת אור שמח 9:00 ירושלים
 הרב משה נוסבוים שליט"א רוזנבלט ביהכנ"ס צא"י 09:00 ירושלים
 הרב יהודה רזאל שליט"א 11עובדיה סומך  ביהכנ"ס בית יצחק 09:00-9:30 ירושלים
 הרב נחום טיקוצקי שליט"א בהרן ביהכנ"ס לעלוב 09:55-10:20 ירושלים
לפניו שיעור בדף  10:00 ירושלים

 היומי 
ביהכנ"ס חניכי הישיבות 

 שמואל הנביא
 הרב זאב אייזנשטיין שליט"א 3מגן האלף 

הרב ישראל מאיר ארלנגר  10גבעת משה  רחמסטריוקא 10:00 ירושלים
 שליט"א

)לאחר שיעור  10:00 ירושלים
 בגמרא(

 הרב אליהו יהושוע מאיר שליט"א 8בית וגן  פניני דוד ירושלים

 הרב אליהו אורנשטיין שליט"א 1קצנלבוגן  ישיבת אמרי שפר 10:00-10:10 ירושלים
 הרב אליהו אורנשטיין שליט"א נג'ארה דרך ה ישיבת' 10:15 ירושלים
 הרב דוד ששון שליט"א 7ורבורג  ביהכנ"ס בית שלמה 10:30-11:30 ירושלים
 הרב פנחס קוריץ שליט"א 42ישא ברכה  כולל דבר המלך 12:00 ירושלים
ישיבת עטרת התורה  12:30 ירושלים

 )כולל זכרון משה
 הרב שלמה דוד טרעפ שליט"א אור שרגא

 הרב יעקב מאיר וידר שליט"א 49-51הפסגה  ביהכנ"ס הגר"א 12:40-13:15 ירושלים
 הרב צבי בנדיקט שליט"א 9אביתר הכהן  ביהמ"ד ויזניץ 13:00 ירושלים
ביה"ס עמל )בקומה  13:15 ירושלים

 העליונה(
 הרב הראל מוסאי שליט"א 25זנגוויל 

כולל יששכר באהלך,  13:15 ירושלים
 בביהכנ"ס המרכזי

 הרב יהודה שקול שליט"א 16כהנמן 

 הרב מאיר אורלנסקי שליט"א 45סורוצקין  ביהכנ"ס באר שמואל 13:20-13:40 ירושלים

 הרב מאיר וינברגר שליט"א יפו שערי העיר 13:30 ירושלים
 הרב יעקב ישראל כהן שליט"א 4הקבלן  כולל עמלי תורה 13:30 ירושלים

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
רחבת שאול המלך  כולל גאון יעקב 20:30-21:00 דימונה

 )מול הצרכניה(
 הרב יצחק שריקי שליט"א

 הרב יהודה לוגאסי שליט"א 30יהושע בן גמלא  ביהכנ"ס המרכזי 17:30-18:30 הוד השרון
 הרב ישראל אלקובי שליט"א הרב עובדיה יוסף ביהכנ"ס המרכזי 06:30-7:00 הר יונה

 הרב ישראל קורן שליט"א 5הזית  ביהכנ"ס של הקהילה 09:05-09:30 זכרון יעקב
 הרב שגיא רויזמן שליט"א 56יגאל  ישיבת דרכי הלל 07:20-7:40 חדרה

 הרב אריה בהר שליט"א 34צהלים  ביהכנ"ס גבעת רפאל ימים ג', ה' 17:45-18:45 חולון
ביהכנ"ס אור ציון  19:00-19:30 חולון

 )במקלט(
 הרב לוי יצחק שוב שליט"א 14התחיה 

 הרב אסף סימן טוב שליט"א 100מפרץ שלמה  ביהכנ"ס זכור לאברהם 20:00-20:45 חולון
מעריב, אח"כ  19:45 חזון יחזקאל

 שיעור
 הרב אברהם רוזנשטיין שליט"א חזון יחזקאל סלוניםביהכנ"ס חסידי 

 הרב עוזר גליקסברג שליט"א 27רחבת בן ארצי  ישיבת נחלת הלווים 08:10 חיפה
הרב יחיאל מיכל ברנשטיין  10ארלוזורוב  כולל אור התורה 9:00-9:30 חיפה

 שליט"א
 נתנאל חשאי שליט"אהרב  54הגליל  ביהכנ"ס זיו התורה 09:15 חיפה
 הרב ישראל ליפשיץ שליט"א 5מקור ברוך  מתיבתא להוראה 09:30 חיפה
 הרב שמואל מליק שליט"א 41הנגב  ישיבת ייחל ישראל 13:00 חיפה
 הרב נתנאל עמר שליט"א יד לבנים ישיבה לצעירים מצוינים 15:30-16:00 חיפה
 הרב זאב יהודה אליאס שליט"א 32מיכאל  ביהכנ"ס צאנז לאחר מנחה  חיפה
 הרב עוזר גליקסברג שליט"א 1מיכאל  ביהכנ"ס ביאלה 20:15-20:30 חיפה
ביהכנ"ס ביהמ"ד הגדול  21:00 חיפה

 מקור ברוך
 הרב ברוך שכטר שליט"א 5מקור ברוך 

 הרב ישראל ליפשיץ שליט"א 5מקור ברוך  ביהמ"ד הגדול מקור ברוך 22:00 חיפה
 הרב יהודה כליפה שליט"א 32טורי זהב  ביהמ"ד כולל לבו חפץ 18:00 חשמונאים

 הרב אברהם מסס שליט"א 13האבות  ביהכנ"ס ליד אור החיים אחרי הנץ טבריה
ביהמ"ד היכל ישראל )יד  12:00 טבריה

 לאחים(
 שליט"אהרב גבריאל כהן  במקלט) 7 בן צבי)

השיעור:   13:05מנחה:  טבריה
13:20 

 הרב אלתר שמואל לובין שליט"א 100הירקון  ביהכנ"ס קרלין

 הרב דוד שושן שליט"א 6השייטים  ביהכנ"ס היכל הידידות בין מנחה למעריב יבנה
 הרב דוד ביכמן שליט"א יסודות ביהכנ"ס יסודות , לאחר מעריב21:15 יסודות
 הרב נתנאל חיים שליט"א 1אליהו הנביא  ביהכנ"ס קול יעקב 18:30-19:30 ירוחם
ההגנה פ. יצחק  ביהכנ"ס דרכי ישרים 20:30-21:00 ירוחם

שדה )מול מכולת 
 מהדרין(

 הרב בנימין שיף שליט"א

ביהכנ"ס המרכזי בית  22:00 ירוחם
 פנחס )במקלט(

 שליט"אהרב ציון כריסי  יצחק שדה

 הרב אהרן סמט שליט"א 7עונג שבת  ביהכנ"ס תולדות א"י 05:45 ירושלים
 הרב שלמה אנגל שליט"א גבעת משה ביהמ"ד אוהל משה אחרי הנץ ירושלים

שיעורי דף היומי בהלכה קפב



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב אברהם הוכמן שליט"א אבינדב ביהכנ"ס אור הצפון אחרי הנץ ירושלים
יוסף בן מתתיהו  דחסידי ברסלבביהמ"ד  אחרי הנץ ירושלים
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 הרב אברהם כהן שליט"א

 הרב ישי לסר שליט"א 1בובליק  מנין אברכים אחרי הנץ ירושלים
 הרב מאיר גבאי שליט"א 24שאולזון  ביהכנ"ס היכל הברכה 06:30-07:00 ירושלים
 בנימין פרעס שליט"אהרב  175דרך החורש  ישיבת יד אהרון לצעירים 07:15 ירושלים

 הרב יצחק פינץ שליט"א 20ניסנבוים  ביהכנ"ס שערי ירושלים 07:30-07:45 ירושלים
לאחמ"כ  07:30שחרית:  ירושלים

 השיעור
ביהכנ"ס החדש מתחת 

 לביהכנ"ס אביעזר
 הרב מתתיהו מנת שליט"א הסנונית

השיעור:  07:45שחרית:  ירושלים
08:30 

 הרב ניסים אברין שליט"א 9מח"ל  גן מחלביהכנ"ס 

 הרב ישראל שוירץ שליט"א 5יהודה המכבי  בית החסידים דגור 08:15 ירושלים
 הרב דוד אייזנשטיין שליט"א תכלת מרדכי ביהכנ"ס נחלת עקיבא 08:40-9:00 ירושלים
לאחמ"כ  09:00שחרית:  ירושלים

 השיעור
 הרב יעקב קרישבסקי שליט"א פינת מלאכיצפניה  ביהמ"ד לעלוב

 הרב יהונתן פרץ שליט"א 22שמעון הצדיק  ישיבת אור שמח 9:00 ירושלים
 הרב משה נוסבוים שליט"א רוזנבלט ביהכנ"ס צא"י 09:00 ירושלים
 הרב יהודה רזאל שליט"א 11עובדיה סומך  ביהכנ"ס בית יצחק 09:00-9:30 ירושלים
 הרב נחום טיקוצקי שליט"א בהרן ביהכנ"ס לעלוב 09:55-10:20 ירושלים
לפניו שיעור בדף  10:00 ירושלים

 היומי 
ביהכנ"ס חניכי הישיבות 

 שמואל הנביא
 הרב זאב אייזנשטיין שליט"א 3מגן האלף 

הרב ישראל מאיר ארלנגר  10גבעת משה  רחמסטריוקא 10:00 ירושלים
 שליט"א

)לאחר שיעור  10:00 ירושלים
 בגמרא(

 הרב אליהו יהושוע מאיר שליט"א 8בית וגן  פניני דוד ירושלים

 הרב אליהו אורנשטיין שליט"א 1קצנלבוגן  ישיבת אמרי שפר 10:00-10:10 ירושלים
 הרב אליהו אורנשטיין שליט"א נג'ארה דרך ה ישיבת' 10:15 ירושלים
 הרב דוד ששון שליט"א 7ורבורג  ביהכנ"ס בית שלמה 10:30-11:30 ירושלים
 הרב פנחס קוריץ שליט"א 42ישא ברכה  כולל דבר המלך 12:00 ירושלים
ישיבת עטרת התורה  12:30 ירושלים

 )כולל זכרון משה
 הרב שלמה דוד טרעפ שליט"א אור שרגא

 הרב יעקב מאיר וידר שליט"א 49-51הפסגה  ביהכנ"ס הגר"א 12:40-13:15 ירושלים
 הרב צבי בנדיקט שליט"א 9אביתר הכהן  ביהמ"ד ויזניץ 13:00 ירושלים
ביה"ס עמל )בקומה  13:15 ירושלים

 העליונה(
 הרב הראל מוסאי שליט"א 25זנגוויל 

כולל יששכר באהלך,  13:15 ירושלים
 בביהכנ"ס המרכזי

 הרב יהודה שקול שליט"א 16כהנמן 

 הרב מאיר אורלנסקי שליט"א 45סורוצקין  ביהכנ"ס באר שמואל 13:20-13:40 ירושלים

 הרב מאיר וינברגר שליט"א יפו שערי העיר 13:30 ירושלים
 הרב יעקב ישראל כהן שליט"א 4הקבלן  כולל עמלי תורה 13:30 ירושלים

קפגשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב אברהם ויג שליט"א 21החיד"א  ביהכנ"ס מנין אברכים 20:40-21:00 ירושלים
 הרב אהרן סמט שליט"א 7עונג שבת  ביהכנ"ס תולדות א"י 21:00 ירושלים
 הרב מיכאל כהניאן שליט"א 2שאדיקר  ביהכנ"ס נצח אברהם 21:00-22:00ה' -ימים ב' ירושלים
 הרב אהרן בן אדיבה שליט"א 1פתח תקוה  ביהכנ"ס אליהו הנביא 21:00-21:15 ירושלים
ביהכנ"ס משכן שרגא  21:00-21:45 ירושלים

 באהל עדינה
 שליט"אהרב יצחק שלמה בלוי  10שיבת ציון 

 הרב רפאל בלוך שליט"א א' 46מינץ  ביהכנ"ס חניכי הישיבות 21:15 ירושלים
ביהמ"ד סערט ויזניץ  21:15 ירושלים

 מקור ברוך
 הרב יוסף זלמן פישר שליט"א 8גרוסברג 

 הרב מרדכי בן סעדון שליט"א 22רוזנבלט  ביהמ"ד זכרון מסעוד 21:30-22:00 ירושלים
 הרב יוסף קוקיס שליט"א מרכז שטנר כושר ג'ים 21:45 ירושלים
 הרב זאב וייס שליט"א 14רוזנבלט  ביהכנ"ס עטרת מלכות 22:00 ירושלים
 הרב יעקב ישראל כהן שליט"א 1חפץ חיים  ישיבת מאור חיים 23:40-00:20 ירושלים

 הרב מרדכי הנפלינג שליט"א הישובמרכז  ביהכנ"ס בית המיסדים 18:00 ישעי
 הרב עובדיה גינתי שליט"א 125ויצמן  ביהכנ"ס אור הכפר 17:30-19:00 כפר סבא
 הרב יהודה אטינגר שליט"א 125ויצמן  ביהכנ"ס שובה ישראל 18:00-19:00 כפר סבא
ביהכנ"ס הגדול בכפר  20:45 כפר סבא

 סבא
 שליט"אהרב משה בר  46הרצל 

כרמי צור ד.נ. 
 הרי יהודה

ביהכנ"ס המרכזי  19:30
 האשכנזי

 הרב אליעזר זיכר שליט"א כרמי צור

השיעור:  06:25שחרית:  כרמיאל
07:15 

 הרב אליהו אוחיון שליט"א 39בציר  ביהכנ"ס ע"ש בר קפרא

 שליט"אהרב דוד דרור  29מעלה הכרמים  ביהכנ"ס מוריה 21:45 כרמיאל
 הרב אליהו ממן שליט"א שלמה המלך ביהכנ"ס אהל משה 19:30-20:00 לוד

 הרב יהודה סרבניק שליט"א 7מבצע קדש  ביהכנ"ס ישורון 18:30-19:15 מבשרת ציון
פינת  7עמק זבולון  ביהכנ"ס אילת השחר 13:00-13:30 מודיעין

רח' שני )בתוך 
 השדרה(

 פייסט שליט"אהרב יהודה אריה 

שחרית בנץ, לאחמ"כ  מודיעין עילית
 השיעור

ביהכנ"ס קהילת ר'  
 עקיבא )היכל ב'(

 הרב אברהם שקלאר שליט"א 23ר' עקיבא 

השיעור:  6:15שחרית:  מודיעין עילית
07:00-7:20 

 הרב יוסף סגל שליט"א 1רב ושמואל  חסדי אבות

 הרב יצחק קניגסברג שליט"א 40נודע ביהודה  אחינוישיבת  07:00 מודיעין עילית
ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס תוצאות חיים 07:00-7:20 מודיעין עילית

35 
 הרב מתתיהו גינסברגר שליט"א

ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס אלכסנדר 07:00-7:20 מודיעין עילית
37 

 הרב יחיאל דוד לנציצקי שליט"א

 הרב נתן נטע הופמן שליט"א 8רבי טרפון  ביהמ"ד ויזניץ 07:10 עיליתמודיעין 
ר' יהודה הנשיא  מתמידים 07:10-7:25 מודיעין עילית

21 
 הרב שמואל צרנוביצקי שליט"א

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב ברוך קלמן שליט"א קינג ג'ורג' בית אביחי 13:30 ירושלים
 הרב נחמיה רובינסון שליט"א 3זוין  ישיבת בית ישראל 13:30 ירושלים
כולל חושן משפט, מענה  13:50-14:10 ירושלים

 שמחה
 הרב שלמה זלמן אקער שליט"א 1פנים מאירות 

 הרב יצחק מאיר דרדיק שליט"א שמואל הנביא תפארת צביישיבת  14:10-14:30 ירושלים
 הרב שלמה לייפער שליט"א 20דוד  ביהכנ"ס נדבורנא 15:00 ירושלים

 הרב יעקב פלס שליט"א 71קצנלבוגן  ביהכנ"ס חניכי הישיבות 15:45-16:00 ירושלים
 שליט"אהרב אברהם אליעזרוב  16כהנוב  מדרשת זיו 16:00 ירושלים
דק' לפני השקיעה,  50 ירושלים

 אח"כ מנחה
קרן קיימת פינת  ביהכנ"ס מנחת חינוך

 הקליר
 הרב משה זילברשטיין שליט"א

מעגלי הרים לוין  ת"ת חכמת שלמה 16:15-16:45 ירושלים
25 

 הרב שמואל זלוטניק שליט"א

 ישראל ארצי שליט"אהרב יעקב  20פראנק  קרית נוער 16:30 ירושלים
ישיבת פורת יוסף, כולל  16:45 ירושלים

 צילו של היכל
 הרב משה רוקח שליט"א רובע היהודי

 הרב יוחנן רכס שליט"א 11השל"ה  ביהכנ"ס אהל אסתר בין מנחה למעריב ירושלים
 -ישיבת כבוד התורה 17:00-17:30 ירושלים

 אורחות איש
אלימלך מלזיענסק 

)מאחורי  10
 ( 7מירסקי 

 הרב אלחנן הירש שליט"א

 הרב מנחם גולדשטיין שליט"א 53קצנלבוגן  ישיבת דבר ירושלים 18.00 ירושלים
 הרב ישי רוזובסקי שליט"א 22שמעון הצדיק  ישיבת אור שמח 18:00 ירושלים
 פרידמן שליט"אהרב משה  יוסף קארו נתיבות אהרן 18:00-18:30 ירושלים
 הרב דוד צבי שנייבאלג שליט"א נחמיה ביהמ"ד ויזניץ 18:40 ירושלים
 הרב אליהו יהושוע מאיר שליט"א 8בית וגן  פניני דוד ירושלים , לאחר מעריב19:00 ירושלים
אורלוויק הרב ישראל מאיר  5גבעת שאול  הישיבה הקדושה "אחינו" 19:00-19:50 ירושלים

 שליט"א
ישיבת מיר )בחדר  19:15-19:30 ירושלים

 שיעורים בית מנחם(
 הרב נחמיה טרכטינגוט שליט"א הנגר

רח' שמחה  ביהכנ"ס המורה 19:45-20:45יום א'   ירושלים
 הולצברג

 הרב מיכאל כהניאן שליט"א

 חיים אורי רבינוביץ שליט"אהרב  26רפפורט  ישיבת זוועיל 20:00-20:15 ירושלים
לאחמ"כ  20:15מעריב:  ירושלים

 שיעור
 הרב אליהו כהן שליט"א מקווה ישראל ביהמ"ד בית מרים גיטל

 הרב יוסף שלמה שירקין שליט"א 21שאול המלך  ביהכנ"ס זכרון יחיאל 20:20 ירושלים
הרב שמעון דוב ברנסדורפער  7עונג שבת  ביהכנ"ס תולדות א"י 20:30 ירושלים

 שליט"א
 הרב יוסף רביע שליט"א רשב"ם ביהכנ"ס טוויג 20:30 ירושלים
-ביהכנ"ס משכן מאיר  20:30-21:10 ירושלים

 קומה ב'
 הרב יצחק אנקונינה שליט"א 110אהרן אשכולי 

 ורצברגר שליט"אהרב משה  16עזרת תורה  ישיבת ברכת חיים 20:30-22:00 ירושלים
 הרב אברהם רייס שליט"א ברנס פינת ירמיהו ביהכנ"ס גור )בנין הת"ת( 20:40 ירושלים

שיעורי דף היומי בהלכה קפד



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב אברהם ויג שליט"א 21החיד"א  ביהכנ"ס מנין אברכים 20:40-21:00 ירושלים
 הרב אהרן סמט שליט"א 7עונג שבת  ביהכנ"ס תולדות א"י 21:00 ירושלים
 הרב מיכאל כהניאן שליט"א 2שאדיקר  ביהכנ"ס נצח אברהם 21:00-22:00ה' -ימים ב' ירושלים
 הרב אהרן בן אדיבה שליט"א 1פתח תקוה  ביהכנ"ס אליהו הנביא 21:00-21:15 ירושלים
ביהכנ"ס משכן שרגא  21:00-21:45 ירושלים

 באהל עדינה
 שליט"אהרב יצחק שלמה בלוי  10שיבת ציון 

 הרב רפאל בלוך שליט"א א' 46מינץ  ביהכנ"ס חניכי הישיבות 21:15 ירושלים
ביהמ"ד סערט ויזניץ  21:15 ירושלים

 מקור ברוך
 הרב יוסף זלמן פישר שליט"א 8גרוסברג 

 הרב מרדכי בן סעדון שליט"א 22רוזנבלט  ביהמ"ד זכרון מסעוד 21:30-22:00 ירושלים
 הרב יוסף קוקיס שליט"א מרכז שטנר כושר ג'ים 21:45 ירושלים
 הרב זאב וייס שליט"א 14רוזנבלט  ביהכנ"ס עטרת מלכות 22:00 ירושלים
 הרב יעקב ישראל כהן שליט"א 1חפץ חיים  ישיבת מאור חיים 23:40-00:20 ירושלים

 הרב מרדכי הנפלינג שליט"א הישובמרכז  ביהכנ"ס בית המיסדים 18:00 ישעי
 הרב עובדיה גינתי שליט"א 125ויצמן  ביהכנ"ס אור הכפר 17:30-19:00 כפר סבא
 הרב יהודה אטינגר שליט"א 125ויצמן  ביהכנ"ס שובה ישראל 18:00-19:00 כפר סבא
ביהכנ"ס הגדול בכפר  20:45 כפר סבא

 סבא
 שליט"אהרב משה בר  46הרצל 

כרמי צור ד.נ. 
 הרי יהודה

ביהכנ"ס המרכזי  19:30
 האשכנזי

 הרב אליעזר זיכר שליט"א כרמי צור

השיעור:  06:25שחרית:  כרמיאל
07:15 

 הרב אליהו אוחיון שליט"א 39בציר  ביהכנ"ס ע"ש בר קפרא

 שליט"אהרב דוד דרור  29מעלה הכרמים  ביהכנ"ס מוריה 21:45 כרמיאל
 הרב אליהו ממן שליט"א שלמה המלך ביהכנ"ס אהל משה 19:30-20:00 לוד

 הרב יהודה סרבניק שליט"א 7מבצע קדש  ביהכנ"ס ישורון 18:30-19:15 מבשרת ציון
פינת  7עמק זבולון  ביהכנ"ס אילת השחר 13:00-13:30 מודיעין

רח' שני )בתוך 
 השדרה(

 פייסט שליט"אהרב יהודה אריה 

שחרית בנץ, לאחמ"כ  מודיעין עילית
 השיעור

ביהכנ"ס קהילת ר'  
 עקיבא )היכל ב'(

 הרב אברהם שקלאר שליט"א 23ר' עקיבא 

השיעור:  6:15שחרית:  מודיעין עילית
07:00-7:20 

 הרב יוסף סגל שליט"א 1רב ושמואל  חסדי אבות

 הרב יצחק קניגסברג שליט"א 40נודע ביהודה  אחינוישיבת  07:00 מודיעין עילית
ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס תוצאות חיים 07:00-7:20 מודיעין עילית

35 
 הרב מתתיהו גינסברגר שליט"א

ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס אלכסנדר 07:00-7:20 מודיעין עילית
37 

 הרב יחיאל דוד לנציצקי שליט"א

 הרב נתן נטע הופמן שליט"א 8רבי טרפון  ביהמ"ד ויזניץ 07:10 עיליתמודיעין 
ר' יהודה הנשיא  מתמידים 07:10-7:25 מודיעין עילית

21 
 הרב שמואל צרנוביצקי שליט"א

קפהשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב חיים ברוך ברק שליט"א שאגת אריה ביהכנ"ס שאגת אריה 16:05 מודיעין עילית
 הרב יעקב פרוכטנגר שליט"א 14ישועות דוד  ביהכנ"ס הגר"א בין מנחה למעריב  מודיעין עילית
דק' אחרי  40מעריב  מודיעין עילית

השקיעה, לאחריו 
 השיעור

 הרב יעקב אייזנבך שליט"א 2נתיבות המשפט  יחל ישראל

נתיבות המשפט  ת"ת דרכי אבותינו 17:30-18:00 מודיעין עילית
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 יהודה אקרמן שליט"אהרב יעקב 

מכינה ליש"ק 'דרכי  17:40-18:00 מודיעין עילית
 אבותינו'

נתיבות המשפט 
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 הרב יצחק צוויג שליט"א

 הרב יעקב רוסו שליט"א 1מנחת חינוך  ביהכנ"ס ברית יצחק 18:05-18:35 מודיעין עילית
 הרב יעקב ישראל לקס שליט"א 44מסילת יוסף  ביהכנ"ס נאות שמחה 18:30-19:00 מודיעין עילית
מסילת יוסף פינת  ביהמ"ד שיח יצחק 19:05 מודיעין עילית

 חתם סופר
 הרב מנחם גרפל שליט"א

 הרב ברוך וולס שליט"א 18חזון איש  ביהכנ"ס אור יהושע 19:15 מודיעין עילית
מסילת יוסף  פינת  ביהכנ"ס בן איש חי 19:15 מודיעין עילית

 אור החיים
 הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"א

 הרב אריה שאר ישוב שליט"א 8קצות החושן  ביהכנ"ס אהל יעקב 19:20-19:40 מודיעין עילית
נתיבות המשפט  ביהכנ"ס קול תורה 19:30 מודיעין עילית

73 
 הרב חיים בוקוולד שליט"א

ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס תורה ותפילה 19:40 מודיעין עילית
19 

 הרב שמואל לוי שליט"א

ביהכנ"ס קהילת קצות  19:45 מודיעין עילית
 החושן

 הרב צבי רותן שליט"א 9קצות החושן 

, 19:45-20:10ה' -א' מודיעין עילית
 במוצ"ש אחרי מעריב

 הרב ירמיהו ורון שליט"א שד' הלל ושמאי ביהכנ"ס שיח יצחק

 הרב ברוך שטרנבוך שליט"א 8רבי טרפון  ביהמ"ד ויזניץ 20:00-20:25 מודיעין עילית
מסילת יוסף פינת  ביהכנ"ס זכרון מאיר 20:20-20:40 מודיעין עילית

 חפץ חיים
 הרב רפאל חביב שליט"א

קהילת רבי עקיבא )חדר  20:20-20:40 מודיעין עילית
 שיעורים(

 הרב אשר שטרנברג שליט"א 23ר' עקיבא 

לאחמ"כ    20:20-20:40 מודיעין עילית
 מעריב

נתיבות המשפט  ביהכנ"ס תורה ותפילה
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 הרב יהושע אלבוים שליט"א

שד' הלל ושמאי  ביהמ"ד לומדי תורה 20:30-21:00 מודיעין עילית
פינת ר' יהודה 

 הנשיא

 הרב משה לוי שליט"א

 הרב אליהו מסיקה שליט"א 30רבי עקיבא  ביהכנ"ס משכן התורה 20:35 מודיעין עילית
 הרב ישראל צוקרמן שליט"א 41רשב"י  ביהכנ"ס ביאלה 20:40-21:00 מודיעין עילית
 הרב אפרים רוטשילד שליט"א נתיבות המשפט ביהכנ"ס משובב נתיבות 20:40-21:00 מודיעין עילית
 הרב חיים ידלר שליט"א סימטת רבי טרפון ביהמ"ד ויזניץ 20:40-21:05 מודיעין עילית
 46מסילת יוסף  ביהכנ"ס נאות שמחה 20:40-21:10 מודיעין עילית

 (7)קצות החושן 
 הרב יצחק לוקסנבורג שליט"א

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 3מנחת חינוך  ביהכנ"ס אהל יוסף מאיר 08:30 מודיעין עילית

)בח"ש של 
 ביהכנ"ס(

 הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"א

נתיבות המשפט  ביהמ"ד קול תורה 08:55-09:20 מודיעין עילית
73 

 הרב מרדכי הכהן שליט"א

 הרב שמחה זיסל שוורץ שליט"א נודע ביהודה ישיבת דברי אמת 08:55-9:20 מודיעין עילית
בית החסידים 'נחלת דן'  09:00 מודיעין עילית

 דחסידי מודזיץ
 בקנרוט שליט"אהרב יחזקאל  21רשב"י 

הרב אברהם ישעיהו זכריש  31נודע ביהודה  ביהכנ"ס אהל מנחם 09:00-9:15 מודיעין עילית
 שליט"א

ביהכנ"ס קהילת רבי  09:05 מודיעין עילית
 עקיבא

 הרב שלמה אקרמן שליט"א 23רבי עקיבא 

 הרב אהרן אולמן שליט"א 40נודע ביהודה  ביהכנ"ס זכור לאברהם 09:10 מודיעין עילית
 הרב מיכאל יזדי שליט"א מסילת ישרים ישיבת רינת התלמוד 09:10 מודיעין עילית
 הרב יהושע לייב פלטניק שליט"א 21רשב"י  ביהכנ"ס ברסלב 09:15-10:00 מודיעין עילית
 שליט"אהרב רפאל קניאל  27אור החיים  ת"ת אוהלי ספר 10:15 מודיעין עילית
ביהכנ"ס ת"ת נתיבות  10:35-10:50 מודיעין עילית

 התורה
נתיבות המשפט 

 ב' 75
 הרב אורי שרגא בייפוס שליט"א

ביהכנ"ס זכרון דוד  11:20 מודיעין עילית
 בשטיבל היכל אליהו

 הרב בנימין גודמן שליט"א 13שדי חמד 

 הרב אשר לדרר שליט"א 1משך חכמה  ביהכנ"ס אביר יעקב 12:00 מודיעין עילית
 הרב אברהם סלמון שליט"א 31נודע ביהודה  ביהכנ"ס אהל מנחם 12:40-13:00 מודיעין עילית
ביהמ"ד המרכזי )עזרת  12:50 מודיעין עילית

 נשים(
 הרב מנחם גרפל שליט"א 18שדי חמד 

המשפט נתיבות  ביהמ"ד קול תורה 13:00 מודיעין עילית
73 

 הרב יוסף כהן שליט"א

זכור  -ביהכנ"ס אהל תורה  13:05 מודיעין עילית
 לאברהם

הרב יחזקאל סנדומירסקי  40נודע ביהודה 
 שליט"א

 הרב משה רביץ שליט"א שדי חמד ביהכנ"ס פונוביז 13:05-13:20 מודיעין עילית
 הרב יחיאל פנט שליט"א 7נתיבות המשפט  מרדכיישיבת תורת  13:30-13:45 מודיעין עילית
נתיבות המשפט  ת"ת נתיבות התורה 13:45 מודיעין עילית

75 
 הרב אורי שרגא בייפוס שליט"א

 הרב אליעזר קרנברג שליט"א 19משך חכמה  ישיבת נחלת בנימין 14:00 מודיעין עילית
 הרב ישראל אריה רוז שליט"א 5מסילת ישרים  ישיבת שערי חכמה 14:20 מודיעין עילית
כולל רצופות )בחדר  14:20-14:45 מודיעין עילית

השיעורים של ישיבת 
 חדרה ק"ס(

 הרב מרדכי גורגוב שליט"א שערי תורה

 הרב עקיבא שינפלד שליט"א 5רב ושמואל  ישיבת ברסלב ברכפלד 14:45 מודיעין עילית
דרך נאות הפיסגה  ישיבת חכמת התורה 15:10 מודיעין עילית

 )ליד ערן(
 הרב אהרן וייס שליט"א

 הרב שרגא בויאר שליט"א 5מנחת חינוך  ישיבת דרך התורה 15:30 מודיעין עילית

שיעורי דף היומי בהלכה קפו



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב חיים ברוך ברק שליט"א שאגת אריה ביהכנ"ס שאגת אריה 16:05 מודיעין עילית
 הרב יעקב פרוכטנגר שליט"א 14ישועות דוד  ביהכנ"ס הגר"א בין מנחה למעריב  מודיעין עילית
דק' אחרי  40מעריב  מודיעין עילית

השקיעה, לאחריו 
 השיעור

 הרב יעקב אייזנבך שליט"א 2נתיבות המשפט  יחל ישראל

נתיבות המשפט  ת"ת דרכי אבותינו 17:30-18:00 מודיעין עילית
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 יהודה אקרמן שליט"אהרב יעקב 

מכינה ליש"ק 'דרכי  17:40-18:00 מודיעין עילית
 אבותינו'

נתיבות המשפט 
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 הרב יצחק צוויג שליט"א

 הרב יעקב רוסו שליט"א 1מנחת חינוך  ביהכנ"ס ברית יצחק 18:05-18:35 מודיעין עילית
 הרב יעקב ישראל לקס שליט"א 44מסילת יוסף  ביהכנ"ס נאות שמחה 18:30-19:00 מודיעין עילית
מסילת יוסף פינת  ביהמ"ד שיח יצחק 19:05 מודיעין עילית

 חתם סופר
 הרב מנחם גרפל שליט"א

 הרב ברוך וולס שליט"א 18חזון איש  ביהכנ"ס אור יהושע 19:15 מודיעין עילית
מסילת יוסף  פינת  ביהכנ"ס בן איש חי 19:15 מודיעין עילית

 אור החיים
 הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"א

 הרב אריה שאר ישוב שליט"א 8קצות החושן  ביהכנ"ס אהל יעקב 19:20-19:40 מודיעין עילית
נתיבות המשפט  ביהכנ"ס קול תורה 19:30 מודיעין עילית

73 
 הרב חיים בוקוולד שליט"א

ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס תורה ותפילה 19:40 מודיעין עילית
19 

 הרב שמואל לוי שליט"א

ביהכנ"ס קהילת קצות  19:45 מודיעין עילית
 החושן

 הרב צבי רותן שליט"א 9קצות החושן 

, 19:45-20:10ה' -א' מודיעין עילית
 במוצ"ש אחרי מעריב

 הרב ירמיהו ורון שליט"א שד' הלל ושמאי ביהכנ"ס שיח יצחק

 הרב ברוך שטרנבוך שליט"א 8רבי טרפון  ביהמ"ד ויזניץ 20:00-20:25 מודיעין עילית
מסילת יוסף פינת  ביהכנ"ס זכרון מאיר 20:20-20:40 מודיעין עילית

 חפץ חיים
 הרב רפאל חביב שליט"א

קהילת רבי עקיבא )חדר  20:20-20:40 מודיעין עילית
 שיעורים(

 הרב אשר שטרנברג שליט"א 23ר' עקיבא 

לאחמ"כ    20:20-20:40 מודיעין עילית
 מעריב

נתיבות המשפט  ביהכנ"ס תורה ותפילה
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 הרב יהושע אלבוים שליט"א

שד' הלל ושמאי  ביהמ"ד לומדי תורה 20:30-21:00 מודיעין עילית
פינת ר' יהודה 

 הנשיא

 הרב משה לוי שליט"א

 הרב אליהו מסיקה שליט"א 30רבי עקיבא  ביהכנ"ס משכן התורה 20:35 מודיעין עילית
 הרב ישראל צוקרמן שליט"א 41רשב"י  ביהכנ"ס ביאלה 20:40-21:00 מודיעין עילית
 הרב אפרים רוטשילד שליט"א נתיבות המשפט ביהכנ"ס משובב נתיבות 20:40-21:00 מודיעין עילית
 הרב חיים ידלר שליט"א סימטת רבי טרפון ביהמ"ד ויזניץ 20:40-21:05 מודיעין עילית
 46מסילת יוסף  ביהכנ"ס נאות שמחה 20:40-21:10 מודיעין עילית

 (7)קצות החושן 
 הרב יצחק לוקסנבורג שליט"א

קפזשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
ביהכנ"ס זכור לאברהם  22:30-23:00 מודיעין עילית

 )בעז"נ(
 הרב מרדכי שורצבורד שליט"א 40נודע ביהודה 

נאות  -המרכזי ביהכנ"ס  22:45 מודיעין עילית
 הפסגה

 הרב יונה גוגנהיים שליט"א 10הריטבא 

 הרב יחזקאל גולדנטל שליט"א 11שדי חמד  ביהכנ"ס פונוביז 23:00 מודיעין עילית
ביהכנ"ס בני הישיבות  23:15 מודיעין עילית

 )בעז"נ(
 הרב ברוך גניחובסקי שליט"א 7פונוביז 

 הרב  יהודה קמרמן שליט"א 4רמב"ם  ביהכנ"ס תהילים 10:30-11:00 נהריה
 הרב יאיר בן סלומון שליט"א חזון איש היכל דוד 18:30 נתיבות
אלפסי )ליד מגדל  ביהכנ"ס תפילה למשה 18:30-19:30 נתיבות

 המים(
 הרב יוסף חיים לוגסי שליט"א

 הרב יניב דהאן שליט"א בניךשלום  ביהכנ"ס בית בוכריס 19:00-20:00 נתיבות
 הרב איתמר משען שליט"א 126ירושלים  משפחת פחימה 21:00-22:00 נתיבות

 הרב ישראל מאיר ברגר שליט"א 25גבע  ביהכנ"ס מנין אברכים 12:30-12:55 נתניה
 הרב אהרן מושיוב שליט"א 40יחזקאל  ביהמ"ד מרן הבית יוסף 19:50 נתניה
 הרב יעקב חזיז שליט"א 2ברנר  ביהכנ"ס היכל רפאל 20:30 נתניה
 הרב אהרן ולדנברג שליט"א 25גבע  מנין אברכים 20:45 נתניה
 הרב דוד משה שוורץ שליט"א 14ר' מאיר  ביהמ"ד אהבת תורה 21:00 נתניה
כולל מקדש מרדכי  21:00-22:00 נתניה

 )ויז'ניץ(
 הרב אליהו אליעזר אילן שליט"א 12אברהם שפירא 

 הרב אליאור קאטשא שליט"א סוף רח' ראסל ביהכנ"ס אהל שלמה 09:00 עפולה
 הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"א 35העליה  מרכז תורני משכן יחיא 17:30-18:00 עפולה
.ובשבת   20:10-21:00 עפולה

 דק' לפני הדה"נ 50
 הרב אברהם יוסף כץ שליט"א 1הזית  יואלביהכנ"ס תפארת 

הרב אברהם יוסף פינקלשטיין  26/1יהודה  ביהכנ"ס רז אל חי 19:00 ערד
 שליט"א

 הרב יעקב צבי סברסקי שליט"א 31אתרוג  ביהכנ"ס בית יצחק דוד 20:15 ערד
-פרדס חנה

 כרכור
בין מנחה למעריב )מנחה 

 דק' לפני השקיעה( 15
 הרב רפאל אסולין שליט"א 78חשמונאים  ביהכנ"ס היכל עמרם

לאחמ"כ  7:00שחרית:  פתח תקווה
 השיעור

הרב שלמה זלמן אונסדורפער  21ההגנה  ביהכנ"ס דברי חיים
 שליט"א

 הרב אברהם אליעזר קוק שליט"א צפת כולל המצוינים עמישב 12:45-13:00 פתח תקווה
 הרב יאיר כהן שליט"א 15מילר  ביהכנ"ס בית מאיר 13:45-14:05 פתח תקווה
 הרב יוסף ויסטוך שליט"א 32מונטיפיורי  ברית אבות 13:45-14:15 פתח תקווה
מעריב  16:30-19:00 פתח תקווה

 באמצע
 הרב יהודה לייב ברגר שליט"א 8סלנט  ביהמ"ד משקולץ

 הרב אברהם אמויאל שליט"א 7ניימן  ביהכנ"ס אור התפילה 20:15-20:30 פתח תקווה
 הרב אריאל כהן שליט"א 3מנחת שלמה  ביהכנ"ס חניכי הישיבות 22:00-22:30 פתח תקווה

השיעור:  23:00מעריב:  פתח תקווה
23:15-23:45 

 הרב שלמה גוטפריד שליט"א 1קהילות יעקב  ביהכנ"ס אהל אברהם

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
 הרב חיים קריזר שליט"א 1חזון דוד  ביהכנ"ס חזון דוד 20:45 מודיעין עילית
הרב ישראל יצחק משי זהב  9פונוביז  ביהמ"ד ויז'ניץ גרין פארק 20:45-21:15 מודיעין עילית

 שליט"א
לאחמ"כ  20:50מעריב:  מודיעין עילית

 השיעור
 הרב אברהם רוט שליט"א נודע ביהודה ישיבת דברי אמת

ביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא  20:55-21:10 מודיעין עילית
 )בחדר שיעורים(

 הרב יואל לטס שליט"א 23ר' עקיבא 

נתיבות המשפט  ביהכנ"ס קול תורה 21:00 מודיעין עילית
73 

 הרב יוסף וולברשטיין שליט"א

 הרב יואל לב שליט"א 1חזון איש  ביהכנ"ס קרית אביעזרי 21:00 מודיעין עילית
מול שאגת אריה  ביהמ"ד אורחות תורה 21:00 מודיעין עילית

 19בנין 
 הרב יצחק לוי שליט"א

ביהמ"ד קהילת משך  21:00 מודיעין עילית
 חכמה )עזרת נשים(

 הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"א 41משך חכמה 

נתיבות המשפט  בית תפילה )עזרת נשים( 21:00 מודיעין עילית
73 

 הרב גבריאל שוורץ שליט"א

בית  -קהילת מרומי שדה  21:00-21:30 מודיעין עילית
 שני

 הרב יעקב ישראל לקס שליט"א 13מרומי שדה 

 הרב דוד סופר שליט"א 7פונוביז  ביהכנ"ס מתמידים 21:00-21:30 מודיעין עילית
ר' יהודה הנשיא  ביהכנ"ס פינסק קרלין 21:15-22:00 מודיעין עילית

35 
 הרב משה חיים קוט שליט"א

 -ביהכנ"ס שיר ושבחה 21:20 עיליתמודיעין 
 חברון

הסבא מסלבודקא 
4 

 הרב ישראל מרקוביץ שליט"א

נתיבות המשפט  חניכי הישיבות 21:30 מודיעין עילית
73 

 הרב יצחק גולדברג שליט"א

 הרב אריה וולפין שליט"א 58משך חכמה  משפ' גריינמן 21:40-22:00 מודיעין עילית
 הרב אהרן רייזנר שליט"א 6חפץ חיים  ביהכנ"ס היכל יצחק 21:40-22:05 עיליתמודיעין 

הרב יהושע שאול לוקסנבורג  17חזון דוד  ביהכנ"ס בני הישיבות 21:50-22:20 מודיעין עילית
 שליט"א

יהודה הנשיא מול  ביהכנ"ס כולל הר"ן 22:00 מודיעין עילית
24 

 הרב חיים אייזנבך שליט"א

 הרב משה זלמן אפין שליט"א 1רב ושמואל  שערי תפילה 22:00-22:20 מודיעין עילית
 הרב מרדכי ברנט שליט"א 2מסילת ישרים  ישיבת דביר הקודש ד'-ימים א 22:00-23:00 מודיעין עילית
ביהכנ"ס היכל יצחק  22:05-22:30 מודיעין עילית

 )בחדר שיעורים(
 יוסף שוב שליט"אהרב  חפץ חיים

, לאחר תפילת 22:20 מודיעין עילית
 מעריב

ביהכנ"ס שאגת אריה 
 )אהל אברהם(

 הרב יהושע איזנשטיין שליט"א שאגת אריה

 הרב מאיר גליק שליט"א 1שער המלך  יש"ג שער המלך 22:30 מודיעין עילית
 הרב יצחק זאב לנדא שליט"א 26 יהודה הנשיא ביהמ"ד אוהל תורה 22:30 מודיעין עילית
 הרב בועז מילצקי שליט"א 2שד' יחזקאל  ביהכנ"ס שד' יחזקאל 22:30-22:45 מודיעין עילית

שיעורי דף היומי בהלכה קפח



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
ביהכנ"ס זכור לאברהם  22:30-23:00 מודיעין עילית

 )בעז"נ(
 הרב מרדכי שורצבורד שליט"א 40נודע ביהודה 

נאות  -המרכזי ביהכנ"ס  22:45 מודיעין עילית
 הפסגה

 הרב יונה גוגנהיים שליט"א 10הריטבא 

 הרב יחזקאל גולדנטל שליט"א 11שדי חמד  ביהכנ"ס פונוביז 23:00 מודיעין עילית
ביהכנ"ס בני הישיבות  23:15 מודיעין עילית

 )בעז"נ(
 הרב ברוך גניחובסקי שליט"א 7פונוביז 

 הרב  יהודה קמרמן שליט"א 4רמב"ם  ביהכנ"ס תהילים 10:30-11:00 נהריה
 הרב יאיר בן סלומון שליט"א חזון איש היכל דוד 18:30 נתיבות
אלפסי )ליד מגדל  ביהכנ"ס תפילה למשה 18:30-19:30 נתיבות

 המים(
 הרב יוסף חיים לוגסי שליט"א

 הרב יניב דהאן שליט"א בניךשלום  ביהכנ"ס בית בוכריס 19:00-20:00 נתיבות
 הרב איתמר משען שליט"א 126ירושלים  משפחת פחימה 21:00-22:00 נתיבות

 הרב ישראל מאיר ברגר שליט"א 25גבע  ביהכנ"ס מנין אברכים 12:30-12:55 נתניה
 הרב אהרן מושיוב שליט"א 40יחזקאל  ביהמ"ד מרן הבית יוסף 19:50 נתניה
 הרב יעקב חזיז שליט"א 2ברנר  ביהכנ"ס היכל רפאל 20:30 נתניה
 הרב אהרן ולדנברג שליט"א 25גבע  מנין אברכים 20:45 נתניה
 הרב דוד משה שוורץ שליט"א 14ר' מאיר  ביהמ"ד אהבת תורה 21:00 נתניה
כולל מקדש מרדכי  21:00-22:00 נתניה

 )ויז'ניץ(
 הרב אליהו אליעזר אילן שליט"א 12אברהם שפירא 

 הרב אליאור קאטשא שליט"א סוף רח' ראסל ביהכנ"ס אהל שלמה 09:00 עפולה
 הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"א 35העליה  מרכז תורני משכן יחיא 17:30-18:00 עפולה
.ובשבת   20:10-21:00 עפולה

 דק' לפני הדה"נ 50
 הרב אברהם יוסף כץ שליט"א 1הזית  יואלביהכנ"ס תפארת 

הרב אברהם יוסף פינקלשטיין  26/1יהודה  ביהכנ"ס רז אל חי 19:00 ערד
 שליט"א

 הרב יעקב צבי סברסקי שליט"א 31אתרוג  ביהכנ"ס בית יצחק דוד 20:15 ערד
-פרדס חנה

 כרכור
בין מנחה למעריב )מנחה 

 דק' לפני השקיעה( 15
 הרב רפאל אסולין שליט"א 78חשמונאים  ביהכנ"ס היכל עמרם

לאחמ"כ  7:00שחרית:  פתח תקווה
 השיעור

הרב שלמה זלמן אונסדורפער  21ההגנה  ביהכנ"ס דברי חיים
 שליט"א

 הרב אברהם אליעזר קוק שליט"א צפת כולל המצוינים עמישב 12:45-13:00 פתח תקווה
 הרב יאיר כהן שליט"א 15מילר  ביהכנ"ס בית מאיר 13:45-14:05 פתח תקווה
 הרב יוסף ויסטוך שליט"א 32מונטיפיורי  ברית אבות 13:45-14:15 פתח תקווה
מעריב  16:30-19:00 פתח תקווה

 באמצע
 הרב יהודה לייב ברגר שליט"א 8סלנט  ביהמ"ד משקולץ

 הרב אברהם אמויאל שליט"א 7ניימן  ביהכנ"ס אור התפילה 20:15-20:30 פתח תקווה
 הרב אריאל כהן שליט"א 3מנחת שלמה  ביהכנ"ס חניכי הישיבות 22:00-22:30 פתח תקווה

השיעור:  23:00מעריב:  פתח תקווה
23:15-23:45 

 הרב שלמה גוטפריד שליט"א 1קהילות יעקב  ביהכנ"ס אהל אברהם

קפטשיעורי דף היומי בהלכה



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
ביהכנ"ס אדמון ספרא  18:40 רעננה

 קהילת אחות רעים
 הרב יעקב נדב שליט"א 10הסייפן 

לאחמ"כ  6:55שחרית:  שורש
 השיעור

 הרב יצחק ויזל שליט"א שורש ביהכנ"ס פורטאה

לפני  ימים א' ג' ה'  שעה שתולים
 השקיעה, לאחמ"כ מעריב

 הרב מאיר אלגרסי שליט"א דולב ביהכנ"ס יחדיו

 הרב עמנואל בר שליט"א 63נורדאו  ביהכנ"ס מגיד 06:30-6:45 תל אביב 

 הרב משה בר שליט"א 9בת ציון  ביהכנ"ס משכן שמואל 09:30-10:30 תל אביב 
 הרב דוד פרידמן שליט"א 17אוליפנט  קדושי אונטפולביהכנ"ס  בין מנחה למעריב תל אביב 
כולל שירת דבורה במלון  16:45-17:15 תל אביב 

 דבורה
 הרב שלמה גוטפריד שליט"א 87בן יהודה 

דק' לאחר  20מעריב:  תל אביב 
השקיעה, לאחמ"כ 

 השיעור

ביהכנ"ס משכן שמואל 
 )שערי תורה למטה(

 שליט"אהרב משה בר  9בת ציון 

יום ה':  19:40-20:00 תל אביב 
18:00 

סימטת באר שבע  ביהכנ"ס נס ישראל
64 

 הרב משה חיים טוטיאן שליט"א

ביהכנ"ס האשכנזי  07:30-08:00 תפרח 
 המרכזי

 הרב אליהו בנדריים שליט"א מרכז הישוב

ביהכנ"ס בית יוסף  21:00 תפרח
 )הגבעה(

קניגסופר הרב אברהם משה  גבעה
 שליט"א

 הרב נתן רוס שליט"א חסד ומשפט משפחת ועקנין 21:00-21:30 תפרח 

 

 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
ביהכנ"ס הגדול דחסידי  17:00 צפת

 ברסלב
 הרב נחמן קניג שליט"א 100האר"י 

ביהכנ"ס חסדי אבות )בנין  בין מנחה למעריב קרית ארבע
 ישיבת ניר(

 הרב חיים סיימונס שליט"א קרית ארבע

בין מנחה למעריב  קרית אתא
 )בשקיעה(

 הרב יוסף רוזנברג שליט"א 13המייסדים  ביהכנ"ס הגדול

ה'  20:15ימים ב' ד'   קרית ביאליק
21:15 

ביהמ"ד אם לבינה 
 )משפחת סופר(

 10העצמאות 
 )סימטת אשר(

 הרב ישראל מאיר אלטמן שליט"א

 הרב רון שמעון עשור שליט"א 7הר מירון  כולל הליכות עולם 20:00-21:15 קרית גת
 הרב לוי יוספוב שליט"א גאון הירדן ביהכנ"ס חניכי הישיבות 20:30-21:45 קרית גת
 הרב שלום מאיר שליט"א נתיבות שלום ביהמ"ד קוממיות 20:45 קרית גת
 הרב שגיא משה מלול שליט"א פרת ביהכנ"ס חניכי הישיבות 20:45-22:00 קרית גת
ביהכנ"ס של חסידי  21:30-22:00 קרית גת

 באיאן
בנימין גולדשטיין הרב שמואל  8האדמור מחב"ד 

 שליט"א
קרית יערים ט. 

 סטון
 הרב צבי שנלזון שליט"א 28דרך אברהם  ישיבת מאורות התורה 15:50

קרית יערים ט. 
 סטון

 הרב אהרן שקרקה שליט"א הגר"א ביהכנ"ס בני הישיבות 20:45

הרב יצחק ניסים  ישיבת קרית מלאכי 14:30-15:00 קרית מלאכי
10 

 הרב עקיבא לויליכט שליט"א

 הרב רמי מנחם חדד שליט"א 9חזון איש  ביהמ"ד אור זרוע 15:30-16:00 ראש העין
 הרב מרדכי שנקר שליט"א 36סמילנסקי  ביהכנ"ס אור חיים 12:20-12:40 ראשון לציון

שחרית בנץ, לאחמ"כ  רחובות
 השיעור

ביהכנ"ס קהילות יעקב 
 )בת"ת הבאר(

)בחיידר  25הרואה 
 הבאר(

 הרב אברהם יצחק רובין שליט"א

 הרב עזרא יגיל שליט"א 24אחד העם  ביהכנ"ס אהלי תורה 07:15 רחובות
 הרב שלמה מלכה שליט"א 31זכריה מדר  ביהמ"ד הליכות חיים 09:00-10:00 רחובות
 הרב מנחם יצחקוב שליט"א 30זכריה מדר  ביהכנ"ס עטרת גבריאל 12:00 רחובות
 הרב אברהם יצחק רובין שליט"א 8מרים מזרחי  ביהכנ"ס כולל בר שאול 22:10 רחובות

 הרב יאיר נוסבכר שליט"א 1מעלות דוד  ישיבת תשב"ר הרב 07:10-07:25 רכסים
-ביהמ"ד קטורת תמיד 16:30 רכסים

 אהל משה ורפאל
 טאירימוב שליט"אהרב מיכאל  32דקל 

השיעור:  20:30מעריב:  רכסים
20:45 

 הרב יצחק שכטר שליט"א 33דקל  ביהמ"ד המרכזי בנה ביתך

השיעור:  7:00שחרית:  רמת גן
08:00-8:30 

רח' האלוף דוד  ביהכנ"ס ישורון
187 

 הרב בן ציון אויערבאך שליט"א

השומר בבנין ביהכנ"ס תל  בין מנחה למעריב רמת גן
 ביה"ח השיקומי

 הרב יעקב יוסף מילר שליט"א ביה"ח תל השומר

לאחר  19:45-20:00 רמת גן
 מעריב

ישיבת אהבת תורה קומה 
 ב'

 הרב נחום רפפורט שליט"א 7-9האגדה 

 הרב ערן פנחס שליט"א 90חזון איש  ביהכנ"ס משכן יעקב 20:45-21:10 רמת גן
 הרב יוסף בלאושטיין שליט"א 198אחוזה  כולל הקהילתי 07:20-08:00 רעננה

שיעורי דף היומי בהלכה קצ



 
 

 מגיד השיעור כתובת השיעור מקום השיעור זמן השיעור עיר מסירה
ביהכנ"ס אדמון ספרא  18:40 רעננה

 קהילת אחות רעים
 הרב יעקב נדב שליט"א 10הסייפן 

לאחמ"כ  6:55שחרית:  שורש
 השיעור

 הרב יצחק ויזל שליט"א שורש ביהכנ"ס פורטאה

לפני  ימים א' ג' ה'  שעה שתולים
 השקיעה, לאחמ"כ מעריב

 הרב מאיר אלגרסי שליט"א דולב ביהכנ"ס יחדיו

 הרב עמנואל בר שליט"א 63נורדאו  ביהכנ"ס מגיד 06:30-6:45 תל אביב 

 הרב משה בר שליט"א 9בת ציון  ביהכנ"ס משכן שמואל 09:30-10:30 תל אביב 
 הרב דוד פרידמן שליט"א 17אוליפנט  קדושי אונטפולביהכנ"ס  בין מנחה למעריב תל אביב 
כולל שירת דבורה במלון  16:45-17:15 תל אביב 

 דבורה
 הרב שלמה גוטפריד שליט"א 87בן יהודה 

דק' לאחר  20מעריב:  תל אביב 
השקיעה, לאחמ"כ 

 השיעור

ביהכנ"ס משכן שמואל 
 )שערי תורה למטה(

 שליט"אהרב משה בר  9בת ציון 

יום ה':  19:40-20:00 תל אביב 
18:00 

סימטת באר שבע  ביהכנ"ס נס ישראל
64 

 הרב משה חיים טוטיאן שליט"א

ביהכנ"ס האשכנזי  07:30-08:00 תפרח 
 המרכזי

 הרב אליהו בנדריים שליט"א מרכז הישוב

ביהכנ"ס בית יוסף  21:00 תפרח
 )הגבעה(

קניגסופר הרב אברהם משה  גבעה
 שליט"א

 הרב נתן רוס שליט"א חסד ומשפט משפחת ועקנין 21:00-21:30 תפרח 

 

קצאשיעורי דף היומי בהלכה






