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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

        ....והתפילותוהתפילותוהתפילותוהתפילות    הברכותהברכותהברכותהברכות    קטעיקטעיקטעיקטעי    לכללכללכללכל    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    מןמןמןמן    מקורמקורמקורמקור    למצואלמצואלמצואלמצוא    אבודרהםאבודרהםאבודרהםאבודרהם    דדדד""""הרהרהרהר    בעיקבותבעיקבותבעיקבותבעיקבות    הולךהולךהולךהולך    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי
  

    ועלועלועלועל, , , , שבירךשבירךשבירךשבירך    במיבמיבמיבמי    הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    יוסףיוסףיוסףיוסף    הזכרתהזכרתהזכרתהזכרת    עלעלעלעל, , , , הגיהנםהגיהנםהגיהנםהגיהנם    דיןדיןדיןדין    עלעלעלעל    שעברשעברשעברשעבר    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    שומעישומעישומעישומעי    מאתמאתמאתמאת    קושיותקושיותקושיותקושיות    חמשחמשחמשחמש
        ....החמההחמההחמההחמה    הנץהנץהנץהנץ    מקודםמקודםמקודםמקודם    רבהרבהרבהרבה    בהושענאבהושענאבהושענאבהושענא    אוראוראוראור    יוצריוצריוצריוצר    ברכתברכתברכתברכת

  

        ....שבירךשבירךשבירךשבירך    מימימימי    באמירתבאמירתבאמירתבאמירת    הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    יוסףיוסףיוסףיוסף    אתאתאתאת    מזכיריםמזכיריםמזכיריםמזכירים    לאלאלאלא    מדועמדועמדועמדוע    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    תשובהתשובהתשובהתשובה
  

    תכלתתכלתתכלתתכלת    ביןביןביןבין    שיכירשיכירשיכירשיכיר    קודםקודםקודםקודם    אוראוראוראור    יוצריוצריוצריוצר    ברכתברכתברכתברכת    רבהרבהרבהרבה    הושענאהושענאהושענאהושענא    בשחריתבשחריתבשחריתבשחרית    לברךלברךלברךלברך    אפשראפשראפשראפשר    כיצדכיצדכיצדכיצד    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    תשובהתשובהתשובהתשובה
        ....ללבןללבןללבןללבן

  

        ....אפטורפוסאפטורפוסאפטורפוסאפטורפוס    המלההמלההמלההמלה    וגירסתוגירסתוגירסתוגירסת, , , , היוםהיוםהיוםהיום    בכלבכלבכלבכל    שמחשמחשמחשמח    להיותלהיותלהיותלהיות    סגולהסגולהסגולהסגולה
  

' ' ' ' וכווכווכווכו    ויוםויוםויוםויום    יוםיוםיוםיום    ובכלובכלובכלובכל    הזההזההזההזה    היוםהיוםהיוםהיום    שתצילנישתצילנישתצילנישתצילני''''    השחרהשחרהשחרהשחר    בברכותבברכותבברכותבברכות    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    מהמהמהמה    בביאורבביאורבביאורבביאור    הקודםהקודםהקודםהקודם    לשיעורלשיעורלשיעורלשיעור    השלמההשלמההשלמההשלמה
        '.'.'.'.גיהנםגיהנםגיהנםגיהנם    שלשלשלשל    ומדינהומדינהומדינהומדינה

  

    תשובהתשובהתשובהתשובה    '.'.'.'.הדיןהדיןהדיןהדין    מןמןמןמן    עצמןעצמןעצמןעצמן    לפטורלפטורלפטורלפטור    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    ונשמהונשמהונשמהונשמה    גוףגוףגוףגוף''''    לגבילגבילגבילגבי    הקדושהקדושהקדושהקדוש    לרבינולרבינולרבינולרבינו    אנטונינוסאנטונינוסאנטונינוסאנטונינוס    קושייתקושייתקושייתקושיית    ביאורביאורביאורביאור
    כיכיכיכי    הבריתהבריתהבריתהברית    ספרספרספרספר    בעלבעלבעלבעל    הסברהסברהסברהסבר. . . . בארץבארץבארץבארץ    כאןכאןכאןכאן    מונחמונחמונחמונח    גופוגופוגופוגופו    כאשרכאשרכאשרכאשר    האדםהאדםהאדםהאדם    אתאתאתאת    מענישמענישמענישמעניש    הההה""""הקבהקבהקבהקב    כיצדכיצדכיצדכיצד    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה

. . . . לאנטונינוסלאנטונינוסלאנטונינוסלאנטונינוס    הקדושהקדושהקדושהקדוש    רבינורבינורבינורבינו    בתשובתבתשובתבתשובתבתשובת    המשלהמשלהמשלהמשל    ביאורביאורביאורביאור. . . . הגוףהגוףהגוףהגוף    אלאלאלאל    ביותרביותרביותרביותר    הקרובההקרובההקרובההקרובה    שהיאשהיאשהיאשהיא    לנפשלנפשלנפשלנפש    הואהואהואהוא    העונשהעונשהעונשהעונש
ּכּורֹות''''    המליםהמליםהמליםהמלים    לגבילגבילגבילגבי    ותירוצוותירוצוותירוצוותירוצו    חחחח""""הגריהגריהגריהגרי    קושייתקושייתקושייתקושיית ּכּורֹותּבַ ּכּורֹותּבַ ּכּורֹותּבַ     אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ממרןממרןממרןממרן    נפלאנפלאנפלאנפלא    ביאורביאורביאורביאור. . . . דבריודבריודבריודבריו    עלעלעלעל    והערותוהערותוהערותוהערות', ', ', ', נאותנאותנאותנאות    ּבַ

        ....זהזהזהזה    משלמשלמשלמשל    לגבילגבילגבילגבי
  

        ....ותולעהותולעהותולעהותולעה    רימהרימהרימהרימה    בובובובו    שלטהשלטהשלטהשלטה    שלאשלאשלאשלא, , , , אלקאפחאלקאפחאלקאפחאלקאפח    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    רררר""""מהמהמהמה    עלעלעלעל    הלויהלויהלויהלוי    ערוסיערוסיערוסיערוסי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רררר""""הרהרהרהר    שסיפרשסיפרשסיפרשסיפר    מעשהמעשהמעשהמעשה
  

        ....בהבהבהבה    לשלוטלשלוטלשלוטלשלוט    רשותרשותרשותרשות    חבלהחבלהחבלהחבלה    למלאכילמלאכילמלאכילמלאכי    איןאיןאיןאין, , , , גוףגוףגוףגוף    תוךתוךתוךתוך    אלאלאלאל    נכנסתנכנסתנכנסתנכנסת    נשמהנשמהנשמהנשמה    כאשרכאשרכאשרכאשר
  

    הםהםהםהם    הריהריהריהרי, , , , גיהנםגיהנםגיהנםגיהנם    שלשלשלשל    פיתחהפיתחהפיתחהפיתחה    עלעלעלעל' ' ' ' אפיאפיאפיאפי    בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה    חוזריםחוזריםחוזריםחוזרים    אינםאינםאינםאינם    הרשעיםהרשעיםהרשעיםהרשעים    כיצדכיצדכיצדכיצד    השאלותהשאלותהשאלותהשאלות    בירורבירורבירורבירור    המשךהמשךהמשךהמשך
, , , , השנההשנההשנההשנה    בראשבראשבראשבראש' ' ' ' הגמהגמהגמהגמ    דברידברידברידברי    וביאורוביאורוביאורוביאור. . . . צדיקצדיקצדיקצדיק    נקראנקראנקראנקרא    בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה    והמהרהרוהמהרהרוהמהרהרוהמהרהר, , , , בלבםבלבםבלבםבלבם    תשובהתשובהתשובהתשובה    להרהרלהרהרלהרהרלהרהר    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים

  '.'.'.'.פשעיופשעיופשעיופשעיו    כלכלכלכל    עלעלעלעל    לולולולו    מעביריןמעביריןמעביריןמעבירין, , , , מדותיומדותיומדותיומדותיו    עלעלעלעל    המעבירהמעבירהמעבירהמעביר    כלכלכלכל''''    בענייןבענייןבענייןבעניין

  

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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, , , , וווו""""היהיהיהי    בדיחיבדיחיבדיחיבדיחי    יצחקיצחקיצחקיצחק    רבירבירבירבי    שלשלשלשל    בנובנובנובנו', ', ', ', שיחישיחישיחישיחי    הנולדהנולדהנולדהנולד    הרךהרךהרךהרך    לרפואתלרפואתלרפואתלרפואת    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        . . . . וווו""""היהיהיהי    יגאלייגאלייגאלייגאלי    אשראשראשראשר    הרבהרבהרבהרב    בתבתבתבת' ' ' ' שתחישתחישתחישתחי    תמרתמרתמרתמר    וליולדתוליולדתוליולדתוליולדת

        ....וווו""""היהיהיהי    עשוריעשוריעשוריעשורי    יגאליגאליגאליגאל    רבירבירבירבי    בןבןבןבן    נועםנועםנועםנועם    הילדהילדהילדהילד    לרפואתלרפואתלרפואתלרפואת    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    כןכןכןכן    כמוכמוכמוכמו
    ,,,,יצילםיצילםיצילםיצילם    ונזקונזקונזקונזק    צרהצרהצרהצרה    מכלמכלמכלמכל המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם,המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם,המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם,המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם,

        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי, , , , לטובהלטובהלטובהלטובה    ולבכםולבכםולבכםולבכם    לבולבולבולבו    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    וימלאוימלאוימלאוימלא
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  בשם רחמן. 
רפואת הרך הנולד שיחי', בנו של השיעור מוקדש ל

שתחי' בת הרב  תמרתמרתמרתמרהי"ו, וליולדת  יצחק בדיחייצחק בדיחייצחק בדיחייצחק בדיחירבי 
הי"ו. ברוך ה' ידידנו הרב אשר, אחיו של  אשר יגאליאשר יגאליאשר יגאליאשר יגאלי
לזיכוי הרבים, גדולות ונצורות , פועל הי"ו הרב שילה

למשל, בחודש אלול האחרון, ירבו כמותו בישראל. 
השתתפנו בכינוס שערך בעיר ראשון לציון, לרגל 

 אברכי כוללים ובחורי ישיבותחלוקת מלגות לעשרות 
שכתבו חידושי תורה במסגרת מבצע 'ותלמודו בידו'. 
המקום ב"ה ירצה נדבתם ויברך מעשי ידיהם, ויחזקם 

ת, ויזכה הרך הנולד להיכנס ויאמצם בקו הבריאו
בבריתו של אברהם ע"ה בעתו ובזמנו, וימלא הקב"ה 

  כל משאלות לבו ולבכם לטובה, אכי"ר.
  

בן רבי  נועםנועםנועםנועםכמו כן מוקדש השיעור לרפואת הילד 
הי"ו, הזקוק לרפואה שלימה ולרחמי  יגאל עשורייגאל עשורייגאל עשורייגאל עשורי

שמים מרובים, בתוך שאר חולי עמו ישראל. נדבת 
ו שיחי' מאליכין. המקום ב"ה ידידנו הרב ימיני אביה

  אכי"ר.ימלא כל משאלות לבו ולבכם לטובה, 

  
מהרי"ץ הולך בעיקבות הר"ד אבודרהם למצוא מקור מהרי"ץ הולך בעיקבות הר"ד אבודרהם למצוא מקור מהרי"ץ הולך בעיקבות הר"ד אבודרהם למצוא מקור מהרי"ץ הולך בעיקבות הר"ד אבודרהם למצוא מקור 

        התפילות.התפילות.התפילות.התפילות.הברכות והברכות והברכות והברכות ומן הפסוקים לכל קטעי מן הפסוקים לכל קטעי מן הפסוקים לכל קטעי מן הפסוקים לכל קטעי 

        

בשיעור הקודם את הנידון על ברכת  הזכרנוהזכרנוהזכרנוהזכרנו
 לחסד ולרחמים תנניהמעביר שינה מעיני, ות

אתה ה' גומל  חסדים טובים, ברוך וכו', ותגמלני
[בפירושו ובים. אומר על כך מהרי"ץ חסדים ט

    ],ג, ז"ישעיהו ס[שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר בזה"ל, לתכלאל דף ט':] 
ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו ָמָלם ּכְ ר ּגְ ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיוֲאׁשֶ ָמָלם ּכְ ר ּגְ ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיוֲאׁשֶ ָמָלם ּכְ ר ּגְ ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיוֲאׁשֶ ָמָלם ּכְ ר ּגְ   . (רד"א).. (רד"א).. (רד"א).. (רד"א).ֲאׁשֶ

   
ל נוסח יהי רצון שאומרים לאחר גם ע דיברנודיברנודיברנודיברנו

ן, שם כתוב 'ומדינה של גיהנם'. כתב על כך מכ
, ַאְך ֱאלִֹהים , ַאְך ֱאלִֹהים , ַאְך ֱאלִֹהים , ַאְך ֱאלִֹהים ]ט"תהלים מ[על שם על שם על שם על שם מהרי"ץ בזה"ל, 

אֹול י ִמיַּד ׁשְ ה ַנְפׁשִ אֹולִיְפּדֶ י ִמיַּד ׁשְ ה ַנְפׁשִ אֹולִיְפּדֶ י ִמיַּד ׁשְ ה ַנְפׁשִ אֹולִיְפּדֶ י ִמיַּד ׁשְ ה ַנְפׁשִ         , שהוא הגיהנם. , שהוא הגיהנם. , שהוא הגיהנם. , שהוא הגיהנם. ִיְפּדֶ
  

מהרי"ץ, מדוע ומטרת להבין את כוונת  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
הוא מביא פסוקים לסייע את התפילה, שנאמר 
'אשר גמלם' וגו', ולגיהנם הוא מסתייע 
מהתהלים, 'שאול' הוא הגיהנם. בשביל מה הוא 

יותר טוב את  וכי בזה מבינים מציין לשם?
  לים?העניין, או את פירוש הִמ 

  
זהו כלל נכון לאורך כל הדרך, ו ,היא התשובההתשובההתשובההתשובה

לכל דבר מן התפילה. וכו' לציין פסוקים 

מהרי"ץ אינו הראשון בזה, כי כבר הר"ד 
מהרי"ץ הולך בשיטתו, . אבודרהם התחיל זאת

מדנפשיה, זה  לכן המקור השני שהוא מציין
עצמו לא ציין  הגם שהרד"א בעיקבות זאת.
לפי בשיטת הרד"א. הולך  לשם, אבל זה

, לכל נוסח בתפילות ובברכות יש יסוד שיטתם
הם ושורש במקראות או בדברי חז"ל. לכן 

משתדלים לציין בכל מקום פסוק מסויים שיהיה 
מובן כי משם נוסדה הברכה או התפילה. 
לפעמים הפסוק ממש מסייע, ולפעמים הוא 

  תפילה.דומה או קרוב לנוסח ה
  

שאומר מהרי"ץ, כי כיון שדוד המלך כבר  זהוזהוזהוזהו
 התפל להינצל מן הגיהנם, הרי שורש העניין

  .זאת תפילהנמצא כבר שם, ועל פיו תיקנו 

  
חמש קושיות מאת שומעי השיעור שעבר על דין חמש קושיות מאת שומעי השיעור שעבר על דין חמש קושיות מאת שומעי השיעור שעבר על דין חמש קושיות מאת שומעי השיעור שעבר על דין 
הגיהנם, על הזכרת יוסף הצדיק במי שבירך, ועל הגיהנם, על הזכרת יוסף הצדיק במי שבירך, ועל הגיהנם, על הזכרת יוסף הצדיק במי שבירך, ועל הגיהנם, על הזכרת יוסף הצדיק במי שבירך, ועל 
        ברכת יוצר אור בהושענא רבה מקודם הנץ החמה.ברכת יוצר אור בהושענא רבה מקודם הנץ החמה.ברכת יוצר אור בהושענא רבה מקודם הנץ החמה.ברכת יוצר אור בהושענא רבה מקודם הנץ החמה.

        
השיעור הקודם נשאלתי כמה  בעיקבותבעיקבותבעיקבותבעיקבות
חלקם בתוך לאחר השיעור וחלקם שאלות, 
סך כולם חמש שאלות. מדברים על  השיעור,

דינה של גיהנם, ולפיכך שאלו שאלה ראשונה, 
הרי גוף האדם הוא בקבר, ואם יפתחו את הקבר 
לא יראו כי הגוף שרוף. לכל היותר יראו בשלב 

יו הראשון שהגוף נרקב ושולטים בו ובעצמות
רמה ותולעה, אבל במשך הזמן לא רואים 
שריפה בגופו. אם כן תמוה, היכן היא אש 

  הגיהנם?
  

דיברנו על עניין אנחנו שאלו שאלה שנייה.  עודעודעודעוד
הצדיקים, ומישהו טען כך. אתם מדברים על 
ענשים, גיהנם, דינה של גיהנם, 'כל המתלוצץ 

ישנו קושי מובן כי נופל בגיהנם'. לכאורה 
תמוה, אבל . מדינה של גיהנם לזכות להינצל

כתוב מדוע קשה להינצל מדינה של גיהנם, הרי 
האומר לאשה, הרי האומר לאשה, הרי האומר לאשה, הרי האומר לאשה, הרי , :]ט"דף מ[מסכת קידושין ב

על מנת שאני צדיק, אפילו על מנת שאני צדיק, אפילו על מנת שאני צדיק, אפילו על מנת שאני צדיק, אפילו את מקודשת לי את מקודשת לי את מקודשת לי את מקודשת לי 
מקודשת, שמא הרהר תשובה מקודשת, שמא הרהר תשובה מקודשת, שמא הרהר תשובה מקודשת, שמא הרהר תשובה , , , , רשע גמוררשע גמוררשע גמוררשע גמור

  בדעתו.בדעתו.בדעתו.בדעתו.
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אדם שחילל שבת למשל אם רואים  אפילואפילואפילואפילו
לא , כך שאין ספק כי הוא רשע גמור. בפרהסיא

צד כי הוא מסתיר את מעשיו ואולי הוא  קיים
 מעשיוצדיק נסתר, כי אין אפשרות לפרש את 

. בכל זאת, אם הוא מקדש אשה, אחרתבצורה 
הרי את מקודשת לי בפרוטה זו על לה "אומר ו

, היא ספק מקודשת, "מנת שאני צדיק גמור
 ,צד לדעת שמא הרהר תשובה בלבו. אין לנו

אולי רגע אחד לפני שהוא קידש אותה, הוא 
  החליט כי הוא חוזר בתשובה. 

  
איפוא כי אם החוטא מחליט לשנות את  רואיםרואיםרואיםרואים

דרכו, אפילו אם יש לו עבירות בלי סוף, מכל 
מקום מעכשיו הוא צדיק גמור, כיון שבכוונתו 

אם הוא ות צדיק. גם לשנות את דרכו ולהי
מקודשת. וכאשר  מקדש אשה על דעת כן, היא

כוונתו אינה ידועה לנו, היא מקודשת מן הספק, 
אפילו הדין נכון גם אם שמא הרהר תשובה. 

יעשה כבר הוא  ,לאחר חמש דקות מהקידושין
עבירה נוספת, שבודאי אין לה פירוש אחר 

ע, מכל מקום היא ספק שַׁ ע וֶר שַׁ פֶּ  מאשר
שמא בעת הקידושין הוא רצה לתקן  ,מקודשת

ומיד לאחר מכן הוא שב לדרכו  את עצמו,
  הרעה ותהה על הראשונות.

  
כי בכלל לא קשה  ,מוכח לכאורה ממילאממילאממילאממילא

להיות צדיק. מספיק שאדם יחליט, וכבר הוא 
  נקרא צדיק. 

  
שלישית שאל מישהו אחר, מדברי  שאלהשאלהשאלהשאלה

כל כל כל כל , אמר רבאשם דף י"ז.], [הגמרא בראש השנה 
לו על כל פשעיו, לו על כל פשעיו, לו על כל פשעיו, לו על כל פשעיו,     המעביר על מדותיו מעביריןהמעביר על מדותיו מעביריןהמעביר על מדותיו מעביריןהמעביר על מדותיו מעבירין

, למי נושא , למי נושא , למי נושא , למי נושא ''''שא עון ועבר על פשעשא עון ועבר על פשעשא עון ועבר על פשעשא עון ועבר על פשעווווננננ''''שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר 
משמע כי לא קשה  למי שעובר על פשע.למי שעובר על פשע.למי שעובר על פשע.למי שעובר על פשע.    ????עוןעוןעוןעון

בכלל להיות צדיק. אם אנשים מצערים איזה 
אדם, והוא מחליט שאיננו נוקם ולא מחזיר להם 

לכאורה מעבירין לו על כל פשעיו. מעבירין לו על כל פשעיו. מעבירין לו על כל פשעיו. מעבירין לו על כל פשעיו. כגמולם, 
נראה כי כל פשעיו נמחלים, ממילא ישנה עצה 

טה להינצל מן הדין ולהיכנס לרשימת פשו
  הצדיקים. 

  

שאינו שאינו שאינו שאינו רש"י במסכת ראש השנה שם,  וז"לוז"לוז"לוז"ל
מדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח מדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח מדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח מדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח 

אם הזיקו לו או ביישו אותו . . . . מדותיו והולך לומדותיו והולך לומדותיו והולך לומדותיו והולך לו
כמו כמו כמו כמו     וכדו', הוא לא מתייחס. מביא רש"י דוגמא,

אין מעבירין על אין מעבירין על אין מעבירין על אין מעבירין על     ....אין מעבירין על המצותאין מעבירין על המצותאין מעבירין על המצותאין מעבירין על המצות
מעבירין לו על כל מעבירין לו על כל מעבירין לו על כל מעבירין לו על כל     ך לו.ך לו.ך לו.ך לו.מניחן והולמניחן והולמניחן והולמניחן והול. . . . כליןכליןכליןכליןווווהאהאהאהא

אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אלא אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אלא אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אלא אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אלא     ו,ו,ו,ו,פשעיפשעיפשעיפשעי
יוצא לכאורה שדינו נחתם     מנחתן והולכת.מנחתן והולכת.מנחתן והולכת.מנחתן והולכת.

  ונגמר לטובה.
  

שנשאלתי על ידי  בנושא אחר, רביעית שאלהשאלהשאלהשאלה
מישהו, לגבי מי שבירך, מדוע איננו מזכירים 

את יוסף הצדיק. באמירת מי שבירך גם שם 
מזכירים את אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן 
ודוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות 
והטהורות. מפני מה לא הזכירו שם גם את יוסף, 
וכי שכחנו אותו? בכל המקומות מזכירים את 
יוסף, כגון באמירת רחמנא, 'רחמנא אדכר לן 

קידא וכו', קיימיה דאברהם רחימא וכו', יצחק ע
יוסף צדיקא'. מזכירים בעוד הרבה מקומות את 

  יוסף הצדיק. מדוע במי שבירך לא הזכירוהו?
  

ומצאתי כי בחלק מן הנוסחאות  חיפשתיחיפשתיחיפשתיחיפשתי
מזכירים גם את יוסף הצדיק, וכנראה מאותן 
הנוסחאות התעורר אותו השואל אל השאלה. 
אבל בדרך כלל לא מקובל להזכיר את יוסף 

וגם לא  התימנים, הצדיק, לא אצלינו,
לא גם שבנוסחאות האשכנזים, וכנראה 

ם האחרוני בנוסחאות הספרדים, אבל אצל
כנראה במקרים מסויימים מזכירים את יוסף. 

  .בכל מקרה ובכל אופן השאלה היא שאלה
  

איננה קשורה אל גם היא החמישית  השאלההשאלההשאלההשאלה
העניין, אבל כיון ששאלוה, והיא נוגעת 

בס"ד. כיצד להושענא רבה, נתייחס אליה 
אפשר להתפלל תפילת שחרית מזמן עלות 
השחר, וגם לקרוא קרית שמע וכו'. בשלמא 

בשעת  קרית שמע אפשר לקרוא מעלות השחר
, כי מעיקר הדין הוא יום גמור. וכיון הצורך

שישנו עניין מיוחד בהושענא רבה, כי קשה 
לל מזמן לאנשים להחזיק מעמד, נוהגים להתפ
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אבל קשה מה  ילה.עלות השחר אפילו לכתח
עם ברכת יוצר אור ובורא חושך, דהיינו ברכות 
קרית שמע, אותן אי אפשר לומר מעלות 

ועוד ] בסימן נ"ח[השחר. כך אומר המגן אברהם 
  הרבה אחרונים.

  
וחומר שהשאלה תהיה על אותם המקדימים  קלקלקלקל

להתפלל עוד לפני עלות השחר, והם בודאי לא 
נוהגים  יצאו ידי חובת קרית שמע, לכן הם

לחזור על קריאתה לאחר התפילה. ומכל מקום 
קשה כיצד הם יכולים לומר את ברכות קרית 

  מה עם ברכה לבטלה? שמע בעוד לילה?
  

נתחיל לענות בס"ד על שתי השאלות  אנחנואנחנואנחנואנחנו
האחרונות כי הם קלות יותר, ולאחריהן נשב 
  על המדוכה גם בשלושת השאלות הראשונות.

  
ים את יוסף הצדיק ים את יוסף הצדיק ים את יוסף הצדיק ים את יוסף הצדיק תשובה לשאלה מדוע לא מזכירתשובה לשאלה מדוע לא מזכירתשובה לשאלה מדוע לא מזכירתשובה לשאלה מדוע לא מזכיר

        באמירת מי שבירך.באמירת מי שבירך.באמירת מי שבירך.באמירת מי שבירך.
  

השאלה, מדוע לא מזכירים את יוסף הצדיק  עלעלעלעל
באמירת מי שבירך, כנראה שהתשובה היא 
מכיון שהאומר מי שבירך חפץ לברך איזה 
אדם, וכאשר מברכים, אין כדאי להזכיר את 
האות פ"א פשוטה, כי היא כתובה בתיבות אף 

  שצף וקצף. 
  

ונים, כגון מהר"א א מהראשעניין זה הו מקורמקורמקורמקור
שהוא אומר ] סי' של"ז[בספר הרוקח  מגרמייזא

כי בברכת המזון לא אומרים את האות פ"א 
כל האותיות יש בברכת כל האותיות יש בברכת כל האותיות יש בברכת כל האותיות יש בברכת פשוטה. וזה לשונו, 

פ"א כפופה נמצאת בברכת . . . . חוץ מףחוץ מףחוץ מףחוץ מף    ,,,,המזוןהמזוןהמזוןהמזון
כגון באמירת  וגם במי שבירך לקהל, המזון,

'ויפרוש עליכם סוכת שלומו'. אבל פ"א פשוטה 
  לא נמצאת.

  

להודיענו שאין להודיענו שאין להודיענו שאין להודיענו שאין הרוקח את טעם הדבר,  מסבירמסבירמסבירמסביר
מלאך אף. שצף. קצף. אנף. שולט בסעודה מלאך אף. שצף. קצף. אנף. שולט בסעודה מלאך אף. שצף. קצף. אנף. שולט בסעודה מלאך אף. שצף. קצף. אנף. שולט בסעודה 
במקום שבמברכין ברכת המזון בבונה. ויזכה במקום שבמברכין ברכת המזון בבונה. ויזכה במקום שבמברכין ברכת המזון בבונה. ויזכה במקום שבמברכין ברכת המזון בבונה. ויזכה 

ונחל עדניך ונחל עדניך ונחל עדניך ונחל עדניך     ,,,,לף וורדים שסביב נחל בעדןלף וורדים שסביב נחל בעדןלף וורדים שסביב נחל בעדןלף וורדים שסביב נחל בעדן
    ולא בי"ח ברכותולא בי"ח ברכותולא בי"ח ברכותולא בי"ח ברכות    ,,,,ביוצר אורביוצר אורביוצר אורביוצר אור    תשקם. לכך איןתשקם. לכך איןתשקם. לכך איןתשקם. לכך אין

        ....להלהלהלהיייישל תפשל תפשל תפשל תפ

לפי לפי לפי לפי כתוב כך, ] סימן אלף קנ"ד[בספר חסידים  גםגםגםגם
כגון כגון כגון כגון     ,,,,שאות הף' מצויה בשמן של מלאכי חבלהשאות הף' מצויה בשמן של מלאכי חבלהשאות הף' מצויה בשמן של מלאכי חבלהשאות הף' מצויה בשמן של מלאכי חבלה

לפיכך לא לפיכך לא לפיכך לא לפיכך לא     ,,,,אף זעף שצף קצף נגף אנף רשףאף זעף שצף קצף נגף אנף רשףאף זעף שצף קצף נגף אנף רשףאף זעף שצף קצף נגף אנף רשף
אומר על כך בספר . . . . להלהלהלהייייתמצא ף' בשום תפתמצא ף' בשום תפתמצא ף' בשום תפתמצא ף' בשום תפ

] אות ש' דף ק"ל[פרישת שלום על סודי רזיא 
בזה יש ליישב מה שקשה, למה אינם בזה יש ליישב מה שקשה, למה אינם בזה יש ליישב מה שקשה, למה אינם בזה יש ליישב מה שקשה, למה אינם בזה"ל, 

מזכירים במי שברך לחולה שמו של יוסף, מפני מזכירים במי שברך לחולה שמו של יוסף, מפני מזכירים במי שברך לחולה שמו של יוסף, מפני מזכירים במי שברך לחולה שמו של יוסף, מפני 
במקום במקום במקום במקום     -    את האות ף'    ––––שאין רוצין להזכיר שאין רוצין להזכיר שאין רוצין להזכיר שאין רוצין להזכיר 

לא מזכירים את שמבקשים תפילה לחולה. שמבקשים תפילה לחולה. שמבקשים תפילה לחולה. שמבקשים תפילה לחולה. 
יוסף לאו דוקא במי שבירך לחולה, אלא גם 

  במי שבירך רגיל, וכן הוא בכל ברכה.
  

 יוסף הצדיק הכל טוב ויפה, אבל צריכים עםעםעםעם
  להיזהר שלא להזכיר את האות ף'.

  

אם כן מדוע בנוסח 'ענינן'  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  ו'רחמנא' מזכירים את יוסף?

  

כי שם זו תפילה ובקשה.  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
על שמונה עשרה. דוקא הראשונים דיברו 

  בתפילות אחרות אין בעיא.
  

אם מוסיפים בנוסח הרחמן  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
לכאורה קשה שבברכת המזון ברכות לסוגיהן, 

  להיזהר בכך?
  

יכול להיות שלפי דבריו  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
אין הכי נמי, וצריכים להיזהר בדבר. אבל 
מסתבר כי כיון שבקשות אלו אינן מעיקר 

  הברכה, אלא רק טפלות אליה, אין קפידא.
  

האם לפי זה ישנו עניין שלא  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
 - פשוטהלכתוב את שנת ה'תש"פ עם פ"א 

  ה'תש"ף.
  

  .יתכן א:"מרן שליט שובתשובתשובתשובתתתתת
  

המנין  ,אם תכתוב ה'תש"ף מהקהל: הערההערההערההערה[
  .יוצא יותר ממה שצריך להיות

  

מרן שליט"א: לא מוכרח. לפעמים  תשובתתשובתתשובתתשובת
עושים לפי מספר קטן, ולפעמים לפי מספר 

  ].גדול, וכבר מהרש"א עמד על כך
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אברהם יצחק ויעקב וכל  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
השאר, מצינו שהם בירכו את העם. לפיכך 
אפשר לומר כי מי שמברך את העם משתמשים 
עם ברכתו במי שבירך, אבל יוסף לא בירך את 

  העם.
  

אבל בנוסח מי שבירך  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
לא מתכוונים למי שבירך את העם, אלא רק מי 
שהוא היה מבורך בעצמו, דהיינו שהקב"ה 

מו בירך אותם. ויוסף התברך בודאי, כמו בעצ
ַוְיִהי ַוְיִהי ַוְיִהי ַוְיִהי     ,,,,ַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסףַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסףַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסףַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף'], ל, בט"בראשית [שכתוב 

ית '], ה[שם עוד כתוב . . . . ִאיׁש ַמְצִליחַ ִאיׁש ַמְצִליחַ ִאיׁש ַמְצִליחַ ִאיׁש ַמְצִליחַ  ית ַוְיָבֶרְך ְייָ ֶאת ּבֵ ית ַוְיָבֶרְך ְייָ ֶאת ּבֵ ית ַוְיָבֶרְך ְייָ ֶאת ּבֵ ַוְיָבֶרְך ְייָ ֶאת ּבֵ
ְגַלל יֹוֵסף ְצִרי ּבִ ְגַלל יֹוֵסףַהּמִ ְצִרי ּבִ ְגַלל יֹוֵסףַהּמִ ְצִרי ּבִ ְגַלל יֹוֵסףַהּמִ ְצִרי ּבִ  אם בית המצרי התברך. . . . ַהּמִ

, קל וחומר שיוסף עצמו הוא מבורך. בעבורו
לומר, מי שבירך גם צריכים לכן לכאורה היו 

  את יוסף וכו'.
  

אבל יוסף לא בירך  שאלה מהקהל:ה המשךהמשךהמשךהמשך
את האחרים הלאה, כמו אברהם יצחק ויעקב, 
משה ואהרון דוד ושלמה, שהם קיבלו את 
הברכות, והעבירו אותם הלאה. השפיעו אל 

  העם. מי שמשפיע לאחרים, משתמשים אתו.
  

אינני יודע אם יש הכרח  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
לדבריך. צריכים לבדוק זאת. אם היו אומרים 
בנוסח, "אבותינו שבירכו" וכו', היה לדבריך 
מקום, אבל לא אומרים זאת, אלא מי שבירך, 
דהיינו הקב"ה את אברהם יצחק וכו', הוא יברך 
וכו'. גם אם אתה צודק שהם בירכו את האחרים 

        יים בזה.ויוסף לא, אין נראה שהברכות תלו
        

מהקהל: אפשר לומר מפני שיוסף בירך  שאלהשאלהשאלהשאלה
את בנימין אחיו במדת הדין, אלהים במדת 

  הדין, לכן לא רוצים להזכירו.
  

מרן שליט"א: הכוונה שאפילו מדת  תשובתתשובתתשובתתשובת
הדין תסכים, כמו שפירש כיו"ב באור החיים מה 

. וכן האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהיםשבירך יצחק את יעקב ויתן לך 
רכים להולך גם אנחנו מבעניינים נוספים. 

בדרך, אלהים יהיה עמך. ולחתן, אלהים יבנה 
ביתך. על כרחנו הפירוש הוא, שלא רק מדת 

  הרחמים, אלא אפילו מדת הדין.

  

תשובה לשאלה כיצד אפשר לברך בשחרית הושענא תשובה לשאלה כיצד אפשר לברך בשחרית הושענא תשובה לשאלה כיצד אפשר לברך בשחרית הושענא תשובה לשאלה כיצד אפשר לברך בשחרית הושענא 
        ....שיכיר בין תכלת ללבןשיכיר בין תכלת ללבןשיכיר בין תכלת ללבןשיכיר בין תכלת ללבןרבה ברכת יוצר אור קודם רבה ברכת יוצר אור קודם רבה ברכת יוצר אור קודם רבה ברכת יוצר אור קודם 

  

עתה בקיצור על השאלה הבאה, בקשר  נענהנענהנענהנענה
  להרגיע את השואלים. בכדילהושענא רבה, 

  
שהמגן אברהם ועוד  אמת נכון הדבר הןהןהןהן

שאין לברך ברכת יוצר אור  ,אחרונים נוקטים
בהשכמה כל כך, כי הם סוברים שברכת יוצר 
שייכת רק משיכיר בין תכלת ללבן. לשיטתם 
אפילו שאפשר לקרוא קרית שמע בשעת 

לגבי ברכת מ"מ הדוחק כבר מעלות השחר, 
לחכות עד הזמן שיכיר בין יוצר אור, צריך 

  תכלת ללבן.
  

אעפ"י כן אנחנו נוהגים להקל, כיון שלפי  אולםאולםאולםאולם
אפשר לקרוא גם  ]או"ח סי' נ"ח סעיף ג'[דעת מרן 

  את ברכות קרית שמע לפני זמן זה. 
  

ומי שהוא אנוס, ומי שהוא אנוס, ומי שהוא אנוס, ומי שהוא אנוס, , רוךעלחן בששם כתוב  כךכךכךכך
את לדרך במקום גדודי את לדרך במקום גדודי את לדרך במקום גדודי את לדרך במקום גדודי כגון שהיה משכים לצכגון שהיה משכים לצכגון שהיה משכים לצכגון שהיה משכים לצ

ותה עם ברכותיה ותה עם ברכותיה ותה עם ברכותיה ותה עם ברכותיה יכול לקריכול לקריכול לקריכול לקרוכו',     חיה ולסטיםחיה ולסטיםחיה ולסטיםחיה ולסטים
משעלה עמוד השחר, דכיון שעלה עמוד השחר משעלה עמוד השחר, דכיון שעלה עמוד השחר משעלה עמוד השחר, דכיון שעלה עמוד השחר משעלה עמוד השחר, דכיון שעלה עמוד השחר 

י יוצר י יוצר י יוצר י יוצר ִר ִר ִר ִר ּקְ ּקְ ּקְ ּקְ וגם שפיר ִמ וגם שפיר ִמ וגם שפיר ִמ וגם שפיר ִמ     ',',',',ובקומךובקומךובקומךובקומך''''שפיר קרינן ביה שפיר קרינן ביה שפיר קרינן ביה שפיר קרינן ביה 
למרות שעוד לא זרחה החמה, וגם לא אור. אור. אור. אור. 

מכירים בין תכלת ללבן, סוף סוף יש משהו מן 
  שפיר מקרי יוצר אור. שפיר מקרי יוצר אור. שפיר מקרי יוצר אור. שפיר מקרי יוצר אור. היום, 

  
דעת מרן סוברים עוד הרבה ראשונים,  כפיכפיכפיכפי

כך ]. רמ"השם, דף [ומובאים בספר הלכה ברורה 
יוצא כי כיון שכן הוא המנהג, וזו דעת מרן 
והרבה ראשונים, אין אפילו שאלה של ספק 

  ברכות להקל. 
  

לגבי השאלה הקשורה לזה, להקדים את  אמנםאמנםאמנםאמנם
ברכת יוצר אור עוד לפני עלות השחר, זו 

לא עיינתי הרבה, ולפום רהטא  לכאורה בעיא.
יוצא שאפילו לפי דעת מרן אין לקראם לפני 
עלות השחר. הראשונים שראיתי, כולם 
אומרים מתירים פה אחד דוקא לאחר עלות 

  השחר. לכאורה זהו חשש גדול. 
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נוהגים, והוא עפ"י  ישלמעשה, כך  אבלאבלאבלאבל
הותיקין, כפי שרואים כי גם תלמידי חכמים 

כן אפשר לתרץ את השאלה כן, ל הנהיגו ונהגו
בצורה אחרת. למעשה גם אם נאמר שאי 
אפשר לברך את ברכת יוצר לפני עלות השחר, 
יתכן שהם סוברים שהזמן המוקדם לזה גם הוא 
נחשב עלות השחר, כיון שנפלו חילוקי דעות 
רבים לגבי זמן עלות השחר. כל החשבונות כיום 
הם לפי הלוחות הנפוצים בזמננו, אבל תראו 

שהביא ] סי' פ"ט[של בספר פסקי תשובות למ
  ארבע שיטות בדבר.

  
ן ן ן ן נמצא שבחשבון פשוט ניָת נמצא שבחשבון פשוט ניָת נמצא שבחשבון פשוט ניָת נמצא שבחשבון פשוט ניָת הוא כתב שם,  וכךוכךוכךוכך

    72727272לשער ארבעה זמנים בענין עלות השחר: א. לשער ארבעה זמנים בענין עלות השחר: א. לשער ארבעה זמנים בענין עלות השחר: א. לשער ארבעה זמנים בענין עלות השחר: א. 
    90909090ב. ב. ב. ב.     או זוהי הדעה המקובלת.    דקות לפני הנץ.דקות לפני הנץ.דקות לפני הנץ.דקות לפני הנץ.

    120120120120דקות לפני הנץ. ד. דקות לפני הנץ. ד. דקות לפני הנץ. ד. דקות לפני הנץ. ד.     96969696דקות לפני הנץ. ג. דקות לפני הנץ. ג. דקות לפני הנץ. ג. דקות לפני הנץ. ג. 
הדעה השלישית והרביעית דקות לפני הנץ. דקות לפני הנץ. דקות לפני הנץ. דקות לפני הנץ. 

מוסיפים עוד הרבה יותר על הזמנים הנהוגים 
כיום. לפי הדעה הרביעית, עלות השחר הוא 

  שעתיים לפני הנץ. 
  

לפני עלות השחר ישנו זמן הנחשב,  והנהוהנהוהנהוהנה
"איילת השחר", אז מפציעים שני קרני אור, 

לקחת שייך בכלל אם כעת אמנם אינני יודע 
עכ"פ בחשבון ההיתר את הזמן הזה. צריכים 

לות השחר הוא ת האומרים כי עלצרף רק א
אי אפשר להפריך את כשעתיים לפני הנץ, כי 

  דעתם.
  

ישראל תורה הוא. אפשר ליישב את  מנהגמנהגמנהגמנהג
מנהגם, כי הם מחשיבים אולי את הזמן המוקדם 
כעלות השחר, כך שכבר אין מקום לקושיות. 

בני בני בני בני , , , , אם אין נביאים הןאם אין נביאים הןאם אין נביאים הןאם אין נביאים הן    ....הנח להן לישראלהנח להן לישראלהנח להן לישראלהנח להן לישראל
            ].א"ו ע"פסחים דף ס[נביאים הן. נביאים הן. נביאים הן. נביאים הן. 

        
את התירוץ אני אומר דוקא לאותם  אכןאכןאכןאכן

הנוהגים כן. אבל עוד יותר חזק וברור לנהוג 
  לברך ברכת יוצר דוקא מעלות השחר ואילך.

   
  מה הדין בברכות? מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

ברכות השחר וברכות  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
התורה כבר דיברנו בזמנו שאפשר לאמרם 

שמע לפי  . אבל ברכות קריתבלילהאפילו 
דעת מרן, אפשר לאמרם מעלות השחר ואילך 
לכתחילה, במקום הצורך. תירצנו בדוחק גם 
את הנוהגים לברך לפני עלות השחר, וזהו 

  בדיעבד.
  

אבל יש גם שאלה אחרת, מתי  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
מוקדם, החמה הוא אם הנץ כי הוא בדיוק הנץ. 

  אחורה. יותר עלות השחר זז עוד
  

נכון מאד. אמרת משהו  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
לדידן הנץ הוא מוקדם יותר, ו מאחרטוב. 

אפשר לעשות חשבון נוסף להקדים יותר. זהו 
  חיזוק נוסף למנהג, ושכחתי להזכירו מקודם.

  
זכורני שהרב כתב על כך  מהקהל: הערההערההערההערה

  בקובץ דברי חפץ האחרון.
  

  .לק קטןרק על חֵ  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת

  
ירסת המלה ירסת המלה ירסת המלה ירסת המלה סגולה להיות שמח בכל היום, וגסגולה להיות שמח בכל היום, וגסגולה להיות שמח בכל היום, וגסגולה להיות שמח בכל היום, וג

        אפטורפוס.אפטורפוס.אפטורפוס.אפטורפוס.
  

הסגולה, כיצד יהיה אדם שמח בכל היום.  ידועהידועהידועהידועה
אחרי ברכת גומל חסדים טובים אומרים, 
מיכאל הכהן הגדול, שר ואפטורפוס של מיכאל הכהן הגדול, שר ואפטורפוס של מיכאל הכהן הגדול, שר ואפטורפוס של מיכאל הכהן הגדול, שר ואפטורפוס של 

האם מישהו מכם מכיר או אומר את ישראל. ישראל. ישראל. ישראל. 
  הסגולה הזו?

  
  כך הספרדים אומרים. מהקהל: הערההערההערההערה

  

אכן זה מובא בכמה  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
סויימים, וחושבני כי רצוי גם בסידור סידורים מ

  שלנו להוסיף ולהדפיס זאת.
  

בפרט חשוב לדעת מהסגולה הזו, כי  בזמננובזמננובזמננובזמננו
נראה שהיום הרבה אנשים לחוצים, עם דאגות. 
לצערנו רבים נכנסים ללחץ, צער ודכאון, 

ים. ִר בֵּ שְׁ קשיים, מַ לפעמים עד כדורים רח"ל. 
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 הרבה אנשים נזקקים לטיפולים פסיכיאטרים
. כל מיני דברים, שהשם ירחם. הדור רח"ל

חלש, ויש הרבה לחץ, לכן חשוב וכדאי לומר 
את הסגולה הזו, וכדאי לשים אותה בהישג יד, 
שיוכלו לאמרה, כדי שהאדם יהיה שרוי 

  בשמחה.
  

אין לסמוך רק על הסגולה, וצריכים  אמנםאמנםאמנםאמנם
אמונה להתחזק ולשמוח בהרבה דברים, 

ו'. פיקודי י"י ובטחון בהי"ת, לימוד תורה וכ
אבל כדאי להשתמש גם ישרים, משמחי לב. 

   לצרף זאת. עם העניין הסגולי.
  

הסגולה הוא בספר סגולות ישראל  מקורמקורמקורמקור
בשם ספר 'ימלט נפשו', אותו ] מערכת ד' אות א'[

חיבר חכם גדול מארם צובה בשם מה"ר 
אברהם חמוי זצ"ל. הוא חיבר עוד הרבה 

צמו, אלא ספרים, וגם הוא לא המציא זאת מע
והדפיסם בכת"י לקח זאת מספרים אחרים 

  בתוך ספרו. 
  

בלי בלי בלי בלי     ,,,,דאגה. אחר ברכות השחרדאגה. אחר ברכות השחרדאגה. אחר ברכות השחרדאגה. אחר ברכות השחר, כתוב שם וכךוכךוכךוכך
צריכים "לעבוד" לפי הפסק כלל בשום דיבור. הפסק כלל בשום דיבור. הפסק כלל בשום דיבור. הפסק כלל בשום דיבור. 

סגולה נפלאה סגולה נפלאה סגולה נפלאה סגולה נפלאה הכללים. לומר את הסגולה מיד. 
צריכים לשים לב גם לאדם לומר שלוש פעמים. לאדם לומר שלוש פעמים. לאדם לומר שלוש פעמים. לאדם לומר שלוש פעמים. 

לזה, לא מספיק פעם אחת, אלא שלוש פעמים. 
ינצל מכל דאגה, ויהיה כל היום שמח וטוב ינצל מכל דאגה, ויהיה כל היום שמח וטוב ינצל מכל דאגה, ויהיה כל היום שמח וטוב ינצל מכל דאגה, ויהיה כל היום שמח וטוב ויויויוי

כנראה לב, אך באופן שלא ידבר שום דבר. לב, אך באופן שלא ידבר שום דבר. לב, אך באופן שלא ידבר שום דבר. לב, אך באופן שלא ידבר שום דבר. 
הכוונה היא לא לדבר מזמן הקימה ועד אמירת 

דרי התפילה הסגולה שום מלה אחרת. לבד מסִ 
    אמר שום מלה, עד לאמירת הסגולה הזו.יֹ לא 

שר שר שר שר     ,,,,ראשית דבריו יאמר, מיכאל הכהן הגדולראשית דבריו יאמר, מיכאל הכהן הגדולראשית דבריו יאמר, מיכאל הכהן הגדולראשית דבריו יאמר, מיכאל הכהן הגדול
        ואפטורפוס של ישראל.ואפטורפוס של ישראל.ואפטורפוס של ישראל.ואפטורפוס של ישראל.

        
אבל כדרכם. הדפיסו "אפוטרופוס",  המדפיסיםהמדפיסיםהמדפיסיםהמדפיסים

גירסתנו הישנה היא ַאְפטּוְרפֹוס, וכן הוא 
בספרים הקדמונים, כגון מדרש הגדול ועוד. 

מקרוב אצלינו שהתבלבלו, כי ראו ישנם 
שכתבו את האות וא"ו אחרי הנדפסים ספרים ב

האות פ"א, מכך נולדה גירסא חדשה 
סא משולבת, כי ירוממוצעת, ֲאפּוְטרֹופֹוס. זוהי ג

ְטרֹוּפּוס, והם ראו זאת, וּ פּ האשכנזים גורסים אַ 
פּוטרֹופֹוס. ושינו לומר אֲ הרכיבו חדש עם ישן, 

  עכ"פ הגירסא הישנה כאמור היא ַאְפטּוְרפֹוס.
  

עפ"י המובא  ,כך היא צורת הסגולה אופן, בכלבכלבכלבכל
  בספר סגולות ישראל.

  
העתיק זאת בצורה  'האח נפשנו'בספר  מאידךמאידךמאידךמאידך

כנראה  והדבר מפליא מדוע הוא שינה.אחרת, 
ספרים, לכן הוא העתיק בסגנון שהיו לפניו כמה 

ויהיה שמח ויהיה שמח ויהיה שמח ויהיה שמח     דאגהדאגהדאגהדאגהסגולה להעביר הסגולה להעביר הסגולה להעביר הסגולה להעביר ה. וז"ל, אחר
מיכאל הכהן מיכאל הכהן מיכאל הכהן מיכאל הכהן , , , , בכל ימיו, כשיעור משנתו יאמרבכל ימיו, כשיעור משנתו יאמרבכל ימיו, כשיעור משנתו יאמרבכל ימיו, כשיעור משנתו יאמר

של ישראל. שבע של ישראל. שבע של ישראל. שבע של ישראל. שבע     וַאְפטּוְרפֹוסוַאְפטּוְרפֹוסוַאְפטּוְרפֹוסוַאְפטּוְרפֹוסהגדול שר הגדול שר הגדול שר הגדול שר 
ולא ידאג כל אותו היום. וזה בדוק ולא ידאג כל אותו היום. וזה בדוק ולא ידאג כל אותו היום. וזה בדוק ולא ידאג כל אותו היום. וזה בדוק     פעמים,פעמים,פעמים,פעמים,
        ומנוסה.ומנוסה.ומנוסה.ומנוסה.

        
הראשון שכתוב פה הוא שהשמחה  החידושהחידושהחידושהחידוש

תהיה עליו בכל ימיו. לגבי הנוסחא, שניהם 
גורסים אותו הדבר. השינוי השני שאומרים 
שבע פעמים, ובזמן שיעור משנתו. גם הוא 

דומני וזה בדוק ומנוסה. וזה בדוק ומנוסה. וזה בדוק ומנוסה. וזה בדוק ומנוסה. מסיים בחידוש, 
שאנשים יכולים להעיד כי אכן הדבר ומנוסה. 

ו החכם כתב אך איננו צריכים להם, כי כבר אות
  זאת.

  
את הסגולה מתי שמתעוררים  לומרמדגיש  הואהואהואהוא

מהשינה. לא ברור אם אומרים אותה לפני 
מודה אני או אחרי מודה אני, ויש צדדים לכאן 

  ולכאן. 
  

באחד מהם כת"י, וראיתי לידי ספרים ב הזדמןהזדמןהזדמןהזדמן
. הנז'שכתוב בספר סגולות ישראל  כעין מה

מועתק אחר כת"י שכנראה הוא בקובץ שו"ר 
הוא כבר נדפס. וזה ש", תפילות וסגולותפר "סֵּ ִמ 

קודם קודם קודם קודם     ,,,,בבוקר אחר שתרחץ ידיךבבוקר אחר שתרחץ ידיךבבוקר אחר שתרחץ ידיךבבוקר אחר שתרחץ ידיךלשונו, 
המלאך הכהן המלאך הכהן המלאך הכהן המלאך הכהן     ,,,,שתדבר עם שום אדם, תאמרשתדבר עם שום אדם, תאמרשתדבר עם שום אדם, תאמרשתדבר עם שום אדם, תאמר

של ישראל. תאמר ז' של ישראל. תאמר ז' של ישראל. תאמר ז' של ישראל. תאמר ז'     ַאְפטּוְרפֹוסַאְפטּוְרפֹוסַאְפטּוְרפֹוסַאְפטּוְרפֹוסהָ הָ הָ הָ ווווהגדול השר הגדול השר הגדול השר הגדול השר 
הסגנון קצת אחר, פעמים, ותהיה שמח כל היום. פעמים, ותהיה שמח כל היום. פעמים, ותהיה שמח כל היום. פעמים, ותהיה שמח כל היום. 

אבל דומה. לדבריו אומרים זאת רק בבוקר, 
. גם הוא מדגיש שלא אחרי רחיצת הידיים

  לדבר לפני אמירת הסגולה.
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יש קשר עם מים ורחיצת גם כי לסגולה  רואיםרואיםרואיםרואים
סגולות ישראל יש לומר את ידיים. לפי בעל 

הרי הסגולה לאחר ברכת המעביר שינה, היא 
ים. וראיה מכך מן העינירומזת להעברת השינה 

שאיננו אומרים את ברכת המעביר בהושענא 
רבה ובשבועות שניעורים בכל הלילה, כיון 

לרחוץ את העיניים להדיא, כי אז שאין צורך 
וכמ"ש מהרי"ץ בעץ האדם לא קם מן השינה. 

הרי מדינא דתלמודא, ברכת חיים שם. 
המעביר שינה נאמרת כאשר אדם רוחץ את 

כי כי כי כי ], ב"ע 'דף ס[מסכת ברכות פניו, כדאיתא ב
משי אפיה, לימא ברוך המעביר חבלי שינה משי אפיה, לימא ברוך המעביר חבלי שינה משי אפיה, לימא ברוך המעביר חבלי שינה משי אפיה, לימא ברוך המעביר חבלי שינה 

פ"ז [וכן פסק הרמב"ם  ....מעיני ותנומה מעפעפימעיני ותנומה מעפעפימעיני ותנומה מעפעפימעיני ותנומה מעפעפי
כמו שכל ברכות השחר כל אחת , ]מתפילה

בשעתה, כששומע תרנגול, ודוקא אם שמע 
 ,אבל אעפ"י כן איננו נוהגים כן למעשהוכו'. 

שהגאונים סוברים שמברכים אותן על מפני 
הגו של עולם. וכיון שאין הידיים נקיות, אין מנ

מסדרים אותן בשעתן אלא יחד וכו' כנודע, 
וכמו שהארכתי בס"ד בכמה ספרים [ובשיעור 

. ]ה'תש"עשנת  ,עקב ומוצש"ק ראהמוצש"ק 
בכל זאת רואים כי ברכת המעביר מיועדת 
לאחר רחיצת הפנים, כי אז האדם מתנתק 

ש. מבואר מהשינה, ומתרענן לקראת היום החד
  כי הדבר קשור ביחד עם המים.

  
מתי לומר את  ,ישנן שלוש דעותכי  נמצאנמצאנמצאנמצא

הסגולה. או לאחר המעביר שינה, או לאחר 
  ים, או מיד בבוקר. יידהרחיצת 

  
העיקרית נראית לאמרה בסיום ברכת  הדעההדעההדעההדעה

המעביר, אחרי שחותמים 'גומל חסדים טובים'. 
שהם הטעם הוא מפני שמיכאל הוא שר המים, 

חסדים. גוון לבן. גבריאל, הוא שר האש, מדתו 
 כאן מתקשריםוכבר אמרנו כי גבורה כשמו. 

חסדים ודינים. ברכת הגומל חסדים טובים היא 
ת הצלה מן חסד, ו'יהי רצון' שאחריה הוא בקש

מדין קשה וכו' תצילני הדינים, כמו שאומרים 'ש
ומבעל דין קשה' וכו'. טעם הסמיכות הוא מפני 

ברכת המעביר שינה החסדים גוברים,  שלאחר
  גם על הדינים.אנחנו אז מבקשים לכן 

החסדים שולטים, ובלילה הדינים  בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר
ּבֶֹקר , ]ב"פרק צ[תהלים שולטים. כתוב ב יד ּבַ ּבֶֹקר ְלַהּגִ יד ּבַ ּבֶֹקר ְלַהּגִ יד ּבַ ּבֶֹקר ְלַהּגִ יד ּבַ ְלַהּגִ

ךָ  ךָ ַחְסּדֶ ךָ ַחְסּדֶ ךָ ַחְסּדֶ אברהם אבינו אשר מדתו הוא חסד, הוא . . . . ַחְסּדֶ
זה שתיקן את תפילת שחרית. מובן כי הבוקר 

ו העת המתאים לברכה הוא זמן החסדים, וזה
ובקשה על החסדים, 'גומל חסדים טובים'. 
ומפני כן אומרים אחריה את הסגולה, 'מיכאל 
הכהן הגדול, שר ואפטורפוס של ישראל'. זהו 

  .לפענ"ד בס"ד ביאור התועלת מן האמירה הזו
  

בזה גם מה שאנחנו פותחים, אדון  יובןיובןיובןיובן
העולמים, בעל "הרחמים". גם במלה אדון 

אברהם אבינו, שכן אמרו  נרמזע שעצמה, ידו
להקב"ה  אוֹ בגמ' ברכות שהוא הראשון שקָר 

  אדון.
  

טעו במקומה של נראה כי ספרים ש ישנםישנםישנםישנם
הסגולה. ראיתי למשל בסידור 'עבודת השם', 

את הסגולה לאחר ברכת כהנים  ושהדפיס
אצל הרי הנאמרת לאחר ברכות התורה. 

סיומם של ברכות השחר וברכות  ,הספרדים
ים שאחריהם מסתיימים עם הפסוקהוא התורה 

לומר את אז , נכון בברכת כהנים. ולדעתם
אחריהם מתחילים להתפלל על כי הסגולה הזו, 

  עניינים אחרים. 
  

אינם מדוייקים, כי  הדבריםנראה לי ש ברםברםברםברם
לאמרה לאחר כתוב מהר"א חמוי  במקור שהוא

את הסגולה  והדפיס והא כיצדברכות השחר, 
במלים אחרות, אפשר  לאחר ברכות התורה.

לומר כמו החכמים דלעיל, לאמרה אחר 
רחיצת הידיים או מיד כשיעור משנתו. ואם 
רוצים לומר את הסגולה בתוך מסגרת 
התפילה, ונראה לי שזהו הטוב ביותר, אזי צריך 
לאמרה לאחר חתימת ברכת המעביר שינה. 
אפשר להדפיס איזו הערה למטה, לומר את 

  ם.הסגולה הזו שלוש פעמי
  

מהקהל: מה אעשה כשאני קם לפנות  שאלהשאלהשאלהשאלה
, ואומר אז את ברכות 3:00בוקר, כגון בשעה 

  השחר, הרי אז עדיין לילה, ושולטים הדינים?
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מרן שליט"א: לא. כבר מחצות הלילה  תשובתתשובתתשובתתשובת
שולטים החסדים, וזוהי עת רצון. הדינים אינם 

י כִּ שולטים אלא רק בחלק הראשון בלבד, וִמ 
  ינטו צלילי ערב.

  
בביאור מה שאומרים בביאור מה שאומרים בביאור מה שאומרים בביאור מה שאומרים שלמה לשיעור הקודם שלמה לשיעור הקודם שלמה לשיעור הקודם שלמה לשיעור הקודם הההה

ובכל יום ויום וכו' ובכל יום ויום וכו' ובכל יום ויום וכו' ובכל יום ויום וכו' הזה הזה הזה הזה תצילני היום תצילני היום תצילני היום תצילני היום ששששבברכות השחר 'בברכות השחר 'בברכות השחר 'בברכות השחר '
        מדינה של גיהנם'.מדינה של גיהנם'.מדינה של גיהנם'.מדינה של גיהנם'.וווו

        
בשיעור הקודם, כיצד אפשר לומר  שאלנושאלנושאלנושאלנו

תצילני היום הזה ובכל יום ויום, מדינה של 'ש
גיהנם'. וכי חס ושלום אם אדם ימות אפילו עוד 

 בגיהנם?באותו היום, כל כך מהר הוא יידון 
  מדוע צריכים להתפלל על היום?

  
ממש כי יתכן מצב שאדם חי, בס"ד  הסברנוהסברנוהסברנוהסברנו
בגיהנם. לפי זה כבר ובכל זאת הוא כרגיל, 

מסכת עבודה זרה [מדוייק לשון ריש לקיש בגמרא 
'נופל' . . . . כל המתלוצץ נופל בגיהנםכל המתלוצץ נופל בגיהנםכל המתלוצץ נופל בגיהנםכל המתלוצץ נופל בגיהנם], ב"ח ע"דף י

 משמע לשון הווה, כיון שהטומאה הזו מקיפתו
כבר עתה, ואותה רוח הטומאה תלפף ותסובב 
אותו בגיהנם עצמו. נמצא כי גם עתה הוא שוכן 

  בגיהנם. 
  

אומרים ותצילני 'מדינה' של גיהנם, ולא מן  לכןלכןלכןלכן
לא מדברים על הגיהנם בעצמו, עדיין הגיהנם. 

אלא על דין הגיהנם. גם כעת הוא כבר נופל 
  בגיהנם.

  
דרוש  פרשת נח[לכם כי בעל ערבי נחל  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי

שואל את השאלה הזו, ונקרא אותו ] ב' דף פ"ז
בס"ד כעת כלשונו, כי הוא מתרץ את השאלה 

נראה כבאופן אחר, אבל הכיוון שווה לכולם. 
  שהוא הראשון ששאל את השאלה במפורש.

  
כתבנו כמה פעמים באורך, איך כתבנו כמה פעמים באורך, איך כתבנו כמה פעמים באורך, איך כתבנו כמה פעמים באורך, איך  לשונו, וזהוזהוזהוזה

נה מסתלקת בפעם אחת, אלא נה מסתלקת בפעם אחת, אלא נה מסתלקת בפעם אחת, אלא נה מסתלקת בפעם אחת, אלא נשמת האדם אינשמת האדם אינשמת האדם אינשמת האדם אי
    סתלק חלקי הנשמהסתלק חלקי הנשמהסתלק חלקי הנשמהסתלק חלקי הנשמהכי בכל דיבור מכי בכל דיבור מכי בכל דיבור מכי בכל דיבור מ    ....מעט מעטמעט מעטמעט מעטמעט מעט

והוא עצמו הגיהנם. הרי שהנשמה בחיי והוא עצמו הגיהנם. הרי שהנשמה בחיי והוא עצמו הגיהנם. הרי שהנשמה בחיי והוא עצמו הגיהנם. הרי שהנשמה בחיי וכו'. 
, רק שאינו מרגיש , רק שאינו מרגיש , רק שאינו מרגיש , רק שאינו מרגיש דןדןדןדןעעעען ן ן ן או בגיהנם או בגאו בגיהנם או בגאו בגיהנם או בגאו בגיהנם או בג    ,,,,האדםהאדםהאדםהאדם

        כל עוד שמלובש הנשמה בתוך הגוף.כל עוד שמלובש הנשמה בתוך הגוף.כל עוד שמלובש הנשמה בתוך הגוף.כל עוד שמלובש הנשמה בתוך הגוף.

בעולם הזה הוא לא יודע היכן הוא, כי  כאןכאןכאןכאן
הנשמה היא המרגשת, והאדם הרי לא יודע 
להצביע אפילו על מקום הנשמה, כל שכן על 

  מרגישה.מה שהיא 
  

וזהו שאנו מתפללין, שתצילנו היום ובכל יום וזהו שאנו מתפללין, שתצילנו היום ובכל יום וזהו שאנו מתפללין, שתצילנו היום ובכל יום וזהו שאנו מתפללין, שתצילנו היום ובכל יום 
ויום כו' ומדינה של גיהנם, דלפי פשוטו דקאי ויום כו' ומדינה של גיהנם, דלפי פשוטו דקאי ויום כו' ומדינה של גיהנם, דלפי פשוטו דקאי ויום כו' ומדינה של גיהנם, דלפי פשוטו דקאי 

היום היום היום היום ''''על גיהנם דלאחר הפטירה, איך יאמר על גיהנם דלאחר הפטירה, איך יאמר על גיהנם דלאחר הפטירה, איך יאמר על גיהנם דלאחר הפטירה, איך יאמר 
ועם האמור מובן, כי בעודו בחיים ועם האמור מובן, כי בעודו בחיים ועם האמור מובן, כי בעודו בחיים ועם האמור מובן, כי בעודו בחיים     '?'?'?'?ובכל יוםובכל יוםובכל יוםובכל יום

        ....חיותו בכל יום ויום יש דינה של גיהנםחיותו בכל יום ויום יש דינה של גיהנםחיותו בכל יום ויום יש דינה של גיהנםחיותו בכל יום ויום יש דינה של גיהנם
        

פרשת וישב [יוסף חיים בספר עוד יוסף חי  רבינורבינורבינורבינו
בהדיא את השאלה הזו, לא העמיד  ]ט"ו סעיף

גם הוא מסביר את העניין עפ"י הדרך הזו,  אמנם
  אבל לפי דרך הקבלה. 

  
מה שמבקשים ב״יהי רצון" הנזכר מה שמבקשים ב״יהי רצון" הנזכר מה שמבקשים ב״יהי רצון" הנזכר מה שמבקשים ב״יהי רצון" הנזכר לשונו,  וזהוזהוזהוזה

הצלה מדינה של גיהנם, הינו על גיהנם בחיים. הצלה מדינה של גיהנם, הינו על גיהנם בחיים. הצלה מדינה של גיהנם, הינו על גיהנם בחיים. הצלה מדינה של גיהנם, הינו על גיהנם בחיים. 
לא מדברים על גיהנם לאחר הפטירה, אלא על 
 גיהנם עלי אדמות. הוא מסביר זאת בפירוש

דידוע דאיכא ירידה לנפש בגיהנם דידוע דאיכא ירידה לנפש בגיהנם דידוע דאיכא ירידה לנפש בגיהנם דידוע דאיכא ירידה לנפש בגיהנם הפלא ופלא. 
בעודה בחיים בעולם הזה. והוא, דאיתא בשער בעודה בחיים בעולם הזה. והוא, דאיתא בשער בעודה בחיים בעולם הזה. והוא, דאיתא בשער בעודה בחיים בעולם הזה. והוא, דאיתא בשער 
מאמרי רשב״י פרשת נח, דהרשע כאשר הוא מאמרי רשב״י פרשת נח, דהרשע כאשר הוא מאמרי רשב״י פרשת נח, דהרשע כאשר הוא מאמרי רשב״י פרשת נח, דהרשע כאשר הוא 

, יד נשמתו בגיהנם בהיותו בחייםיד נשמתו בגיהנם בהיותו בחייםיד נשמתו בגיהנם בהיותו בחייםיד נשמתו בגיהנם בהיותו בחייםררררחוטא הוא מוחוטא הוא מוחוטא הוא מוחוטא הוא מו
        . . . . ולכן בחייו קרוי מתולכן בחייו קרוי מתולכן בחייו קרוי מתולכן בחייו קרוי מת

        
דף [ברכות זאת עפ"י מאמר הגמרא ב רומזיםרומזיםרומזיםרומזים

הפירוש . . . . רשעים בחייהן קרויין מתיםרשעים בחייהן קרויין מתיםרשעים בחייהן קרויין מתיםרשעים בחייהן קרויין מתים], ב"ח ע"י
הוא שנשמתו כבר בחיים היא מתה, כעין 

אני חוזר . . . . ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶותַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶותַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶותַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות'], , ה'משלי ה[האמור 
הפסוק המתאים יותר הוא בי תוך כדי דיבור, 

לָֹתיו '], , ז'ג[מה שכתוב במגילת רות  ַגל ַמְרּגְ לָֹתיו ַוּתְ ַגל ַמְרּגְ לָֹתיו ַוּתְ ַגל ַמְרּגְ לָֹתיו ַוּתְ ַגל ַמְרּגְ ַוּתְ
ב ּכָ ׁשְ בַוּתִ ּכָ ׁשְ בַוּתִ ּכָ ׁשְ בַוּתִ ּכָ ׁשְ   אבל זהו על דרך הסוד.. . . . ַוּתִ

  
ור, אז גמר ור, אז גמר ור, אז גמר ור, אז גמר אשר יהיה רשע גמאשר יהיה רשע גמאשר יהיה רשע גמאשר יהיה רשע גמככככהגרי"ח,  ממשיךממשיךממשיךממשיך

הוא הלך שלב אחרי להפיל נשמתו בגיהנם. להפיל נשמתו בגיהנם. להפיל נשמתו בגיהנם. להפיל נשמתו בגיהנם. 
שלב רח"ל, עד שיורדת נשמתו כולה אל תוך 

  הגיהנם, והוא נחשב מת. 
  

ואם תאמר, והרי אנו רואין אותו שהוא בחיים, ואם תאמר, והרי אנו רואין אותו שהוא בחיים, ואם תאמר, והרי אנו רואין אותו שהוא בחיים, ואם תאמר, והרי אנו רואין אותו שהוא בחיים, 
ואיך נקרא מת? והתשובה היא, כי שתי בחינות ואיך נקרא מת? והתשובה היא, כי שתי בחינות ואיך נקרא מת? והתשובה היא, כי שתי בחינות ואיך נקרא מת? והתשובה היא, כי שתי בחינות 
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נשמה יש באדם, והתחתונה נכנסת בפנימיותו, נשמה יש באדם, והתחתונה נכנסת בפנימיותו, נשמה יש באדם, והתחתונה נכנסת בפנימיותו, נשמה יש באדם, והתחתונה נכנסת בפנימיותו, 
ם מקיף על ם מקיף על ם מקיף על ם מקיף על בבחינת צלבבחינת צלבבחינת צלבבחינת צל    והעליונה נשארתוהעליונה נשארתוהעליונה נשארתוהעליונה נשארת

איש'. איש'. איש'. איש'. ----ראשו, כמו שכתוב, 'אך בצלם יתהלךראשו, כמו שכתוב, 'אך בצלם יתהלךראשו, כמו שכתוב, 'אך בצלם יתהלךראשו, כמו שכתוב, 'אך בצלם יתהלך
ישנן כמה נשמות. נשמה תחתונה ונשמה 
עליונה. ישנן גם אורות מקיפים מסביב אל 

  הגוף. 
  

ובעת שהוא חוטא ויורדת נשמתו מדרגה ובעת שהוא חוטא ויורדת נשמתו מדרגה ובעת שהוא חוטא ויורדת נשמתו מדרגה ובעת שהוא חוטא ויורדת נשמתו מדרגה 
התחתונה ממנה אל תוך גיהנם, כך נכנסת התחתונה ממנה אל תוך גיהנם, כך נכנסת התחתונה ממנה אל תוך גיהנם, כך נכנסת התחתונה ממנה אל תוך גיהנם, כך נכנסת 
בפנימיותו המדרגה התחתונה של נשמתו בפנימיותו המדרגה התחתונה של נשמתו בפנימיותו המדרגה התחתונה של נשמתו בפנימיותו המדרגה התחתונה של נשמתו 

הבחינות שיורדת הבחינות שיורדת הבחינות שיורדת הבחינות שיורדת     הנקראת צלם. וכפיהנקראת צלם. וכפיהנקראת צלם. וכפיהנקראת צלם. וכפי    ,,,,העליונההעליונההעליונההעליונה
    ,,,,נשמתו התחתונה בגיהנם, כן בחינות מדרגותנשמתו התחתונה בגיהנם, כן בחינות מדרגותנשמתו התחתונה בגיהנם, כן בחינות מדרגותנשמתו התחתונה בגיהנם, כן בחינות מדרגות

וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר     יורדות מנשמתו אל תוך גופו להחיותו.יורדות מנשמתו אל תוך גופו להחיותו.יורדות מנשמתו אל תוך גופו להחיותו.יורדות מנשמתו אל תוך גופו להחיותו.
גמרה התחתונה לצאת מתוכו ולרדת לגיהנם, גמרה התחתונה לצאת מתוכו ולרדת לגיהנם, גמרה התחתונה לצאת מתוכו ולרדת לגיהנם, גמרה התחתונה לצאת מתוכו ולרדת לגיהנם, 
נגמרה גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו. ואם נגמרה גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו. ואם נגמרה גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו. ואם נגמרה גם נשמתו העליונה ליכנס בגופו. ואם 
עוד יוסיף לחטוא, אז גם זה יורד מטה מטה עוד יוסיף לחטוא, אז גם זה יורד מטה מטה עוד יוסיף לחטוא, אז גם זה יורד מטה מטה עוד יוסיף לחטוא, אז גם זה יורד מטה מטה 

ועליו נאמר, ועליו נאמר, ועליו נאמר, ועליו נאמר,     לגיהנם, מדרגה אחר מדרגה וכו׳.לגיהנם, מדרגה אחר מדרגה וכו׳.לגיהנם, מדרגה אחר מדרגה וכו׳.לגיהנם, מדרגה אחר מדרגה וכו׳.
'ונכרתה הנפש ההיא' וכו׳, עד כאן דבריו, עיין 'ונכרתה הנפש ההיא' וכו׳, עד כאן דבריו, עיין 'ונכרתה הנפש ההיא' וכו׳, עד כאן דבריו, עיין 'ונכרתה הנפש ההיא' וכו׳, עד כאן דבריו, עיין 
שם. ובזה יובן בקשה זו שמבקשים הצלה מדין שם. ובזה יובן בקשה זו שמבקשים הצלה מדין שם. ובזה יובן בקשה זו שמבקשים הצלה מדין שם. ובזה יובן בקשה זו שמבקשים הצלה מדין 

        גיהנם, שלא תרד הנשמה בחייםגיהנם, שלא תרד הנשמה בחייםגיהנם, שלא תרד הנשמה בחייםגיהנם, שלא תרד הנשמה בחיים
        

  נשמה כזאת היא נקראת רוח? מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  

אכן לא רואים אותה.  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  'הנשמה שנתת בי טהורה'.

  
 מדוע כתוב 'כל מיני גיהנם מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה[

  שולטים בו', וכי ישנן כמה מינים לגיהנם?
  

דיברנו על כך בשיעור  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
שעבר, והסברנו כי אדם שכועס, מצד אחד פניו 
מאדימות, ודומה לאש. ישנם המלבינים, 
ונרמזים בתכונת השלג. גם ישנם הרועדים מרוב 

. כל מיני גיהנם גוון לבן וכו'הכעס, והם נרמזים ב
  . ]שולטים בו

  
הם דברים עמוקים ונסתרים שאיננו יכולים  אלואלואלואלו

"למשש" אותם, אבל נאמנים עלינו דברי רבינו 
האר"י, כפי שכתוב באריכות בספר מאמרי 

ועתה לא נקרא כי אם פרשת נח דף י"ד], [רשב"י 
  מעט על קצה המזלג, כדי לקבל מושג.

תרין רוחין אילין שיש תרין רוחין אילין שיש תרין רוחין אילין שיש תרין רוחין אילין שיש     ןןןןאמנם עניאמנם עניאמנם עניאמנם ענילשונו,  וזהוזהוזהוזה
הכתוב, 'ונכרתה הנפש הכתוב, 'ונכרתה הנפש הכתוב, 'ונכרתה הנפש הכתוב, 'ונכרתה הנפש     לכל צדיק, יובן במ״שלכל צדיק, יובן במ״שלכל צדיק, יובן במ״שלכל צדיק, יובן במ״ש

ההיא'. ויובן במ״ש חז״ל, הרשעים בחייהם ההיא'. ויובן במ״ש חז״ל, הרשעים בחייהם ההיא'. ויובן במ״ש חז״ל, הרשעים בחייהם ההיא'. ויובן במ״ש חז״ל, הרשעים בחייהם 
קרוין מתים. ויובן במ״ש רז״ל, כי נשמת הרשע קרוין מתים. ויובן במ״ש רז״ל, כי נשמת הרשע קרוין מתים. ויובן במ״ש רז״ל, כי נשמת הרשע קרוין מתים. ויובן במ״ש רז״ל, כי נשמת הרשע 
יורדת אל רגליו, בסוד 'ותגל מרגלותיו יורדת אל רגליו, בסוד 'ותגל מרגלותיו יורדת אל רגליו, בסוד 'ותגל מרגלותיו יורדת אל רגליו, בסוד 'ותגל מרגלותיו 

        ותשכב', כנזכר בספר הזוהר, ובספר התקונין.ותשכב', כנזכר בספר הזוהר, ובספר התקונין.ותשכב', כנזכר בספר הזוהר, ובספר התקונין.ותשכב', כנזכר בספר הזוהר, ובספר התקונין.
            

והענין הוא, כי הרשע כאשר הוא חוטא, הוא והענין הוא, כי הרשע כאשר הוא חוטא, הוא והענין הוא, כי הרשע כאשר הוא חוטא, הוא והענין הוא, כי הרשע כאשר הוא חוטא, הוא 
ת ת ת ת מוריד נשמתו בגהינם בהיותו בחיים, כי בעמוריד נשמתו בגהינם בהיותו בחיים, כי בעמוריד נשמתו בגהינם בהיותו בחיים, כי בעמוריד נשמתו בגהינם בהיותו בחיים, כי בע

חה נשמתו בקרבו. ובהיותו חוטא, חה נשמתו בקרבו. ובהיותו חוטא, חה נשמתו בקרבו. ובהיותו חוטא, חה נשמתו בקרבו. ובהיותו חוטא, נופנופנופנופיצירתו יצירתו יצירתו יצירתו 
    ....הנםהנםהנםהנםיייימוריד נשמתו דרך מרגלותיו, ונשקעת בגמוריד נשמתו דרך מרגלותיו, ונשקעת בגמוריד נשמתו דרך מרגלותיו, ונשקעת בגמוריד נשמתו דרך מרגלותיו, ונשקעת בג

וכפי בחינת עונותיו, יורדת נשמתו כך מדרגות. וכפי בחינת עונותיו, יורדת נשמתו כך מדרגות. וכפי בחינת עונותיו, יורדת נשמתו כך מדרגות. וכפי בחינת עונותיו, יורדת נשמתו כך מדרגות. 
ולכן בחייו קרוי מת, וכאשר היה רשע גמור, ולכן בחייו קרוי מת, וכאשר היה רשע גמור, ולכן בחייו קרוי מת, וכאשר היה רשע גמור, ולכן בחייו קרוי מת, וכאשר היה רשע גמור, 

        גמר להפיל נשמתו בגהינם.גמר להפיל נשמתו בגהינם.גמר להפיל נשמתו בגהינם.גמר להפיל נשמתו בגהינם.
        

ואם תאמר, והרי אנו רואים אותו שהוא בחיים, ואם תאמר, והרי אנו רואים אותו שהוא בחיים, ואם תאמר, והרי אנו רואים אותו שהוא בחיים, ואם תאמר, והרי אנו רואים אותו שהוא בחיים, 
קשו על מ״ש קשו על מ״ש קשו על מ״ש קשו על מ״ש ואיך הוא נקרא מת? כמו שהואיך הוא נקרא מת? כמו שהואיך הוא נקרא מת? כמו שהואיך הוא נקרא מת? כמו שה

בגמ', כי הרשע נכתב ונחתם למיתה בר״ה, בגמ', כי הרשע נכתב ונחתם למיתה בר״ה, בגמ', כי הרשע נכתב ונחתם למיתה בר״ה, בגמ', כי הרשע נכתב ונחתם למיתה בר״ה, 
        והרי אנו רואים אותו שהוא חי? והרי אנו רואים אותו שהוא חי? והרי אנו רואים אותו שהוא חי? והרי אנו רואים אותו שהוא חי? 

        
אבל התשובה היא עם הנזכר, כי שתי בחינות אבל התשובה היא עם הנזכר, כי שתי בחינות אבל התשובה היא עם הנזכר, כי שתי בחינות אבל התשובה היא עם הנזכר, כי שתי בחינות 

למרות שלא רואים, נשמה נשמה יש באדם. נשמה יש באדם. נשמה יש באדם. נשמה יש באדם. 
    התחתונה, היא נכנסתהתחתונה, היא נכנסתהתחתונה, היא נכנסתהתחתונה, היא נכנסת    אחת מתה אצלו.

והעליונה נשארת והעליונה נשארת והעליונה נשארת והעליונה נשארת עמוק בתוך הגוף. בפנימיותו. בפנימיותו. בפנימיותו. בפנימיותו. 
ו שאומר ו שאומר ו שאומר ו שאומר כמכמכמכמ    ,,,,בבחינת צל״ם מקיף על ראשהבבחינת צל״ם מקיף על ראשהבבחינת צל״ם מקיף על ראשהבבחינת צל״ם מקיף על ראשה

        הכתוב, 'אך בצלם יתהלך איש' כנודע.הכתוב, 'אך בצלם יתהלך איש' כנודע.הכתוב, 'אך בצלם יתהלך איש' כנודע.הכתוב, 'אך בצלם יתהלך איש' כנודע.
        

ובעת שהוא חוטא, ויורדת נשמתו, מדרגה ובעת שהוא חוטא, ויורדת נשמתו, מדרגה ובעת שהוא חוטא, ויורדת נשמתו, מדרגה ובעת שהוא חוטא, ויורדת נשמתו, מדרגה 
התחתונה ממנה, אל תוך גיהנם, כך נכנסת התחתונה ממנה, אל תוך גיהנם, כך נכנסת התחתונה ממנה, אל תוך גיהנם, כך נכנסת התחתונה ממנה, אל תוך גיהנם, כך נכנסת 
בפנימיותו, המדרגה התחתונה של נשמתו בפנימיותו, המדרגה התחתונה של נשמתו בפנימיותו, המדרגה התחתונה של נשמתו בפנימיותו, המדרגה התחתונה של נשמתו 
העליונה, הנקראת צלם. וכפי הבחינות שיורדת העליונה, הנקראת צלם. וכפי הבחינות שיורדת העליונה, הנקראת צלם. וכפי הבחינות שיורדת העליונה, הנקראת צלם. וכפי הבחינות שיורדת 
נשמתו התחתונה בגהינם, כך בחינות מדרגות, נשמתו התחתונה בגהינם, כך בחינות מדרגות, נשמתו התחתונה בגהינם, כך בחינות מדרגות, נשמתו התחתונה בגהינם, כך בחינות מדרגות, 

תוך גופו תוך גופו תוך גופו תוך גופו     יורדות מנשמתו העליונה, אליורדות מנשמתו העליונה, אליורדות מנשמתו העליונה, אליורדות מנשמתו העליונה, אל
        להחיותו.להחיותו.להחיותו.להחיותו.

        
הוא מוסיף ואומר כי מזכירים את  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך

שמות הצדיקים פעמים, לדוגמא אצל נח,  הוא 
מוסיף ואומר כי מזכירים את שמות הצדיקים 

ה '], , ט'בראשית ו[פעמים, לדוגמא אצל נח  ה ֵאּלֶ ה ֵאּלֶ ה ֵאּלֶ ֵאּלֶ
יק    ,,,,ּתֹוְלדֹת ֹנחַ ּתֹוְלדֹת ֹנחַ ּתֹוְלדֹת ֹנחַ ּתֹוְלדֹת ֹנחַ  יקֹנַח ִאיׁש ַצּדִ יקֹנַח ִאיׁש ַצּדִ יקֹנַח ִאיׁש ַצּדִ גם אצל אברהם . . . . ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ

 ,]שמואל א', ג' י'[וכן לשמואל ], בראשית כ"ב י"א[
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בראשית מ"ו [, וכן ליעקב ]שמות ג' ד'[וכן למשה 
  . הסיבה היא מפני שלאדם ישנן שתי נשמות.]ב'
  
כתוב דבר חידוש, ] ד"ה אמר שמואל[ בהמשךבהמשךבהמשךבהמשךוווו

והנה דרך אותה הנשמה והנה דרך אותה הנשמה והנה דרך אותה הנשמה והנה דרך אותה הנשמה עוד יותר מזה. וז"ל, 
עשר עשר עשר עשר     המקפת שיש אל הנשמה הראשונה שבכלהמקפת שיש אל הנשמה הראשונה שבכלהמקפת שיש אל הנשמה הראשונה שבכלהמקפת שיש אל הנשמה הראשונה שבכל

עשר לאדם ישנן     שמעתם?    ----    הנשמות הנזכרותהנשמות הנזכרותהנשמות הנזכרותהנשמות הנזכרות
והשפע הצריך והשפע הצריך והשפע הצריך והשפע הצריך ר ר ר ר משם נמשך כל האומשם נמשך כל האומשם נמשך כל האומשם נמשך כל האו    -נשמות 

לירד לאותן העשר נשמות מצד ההוא רוחא לירד לאותן העשר נשמות מצד ההוא רוחא לירד לאותן העשר נשמות מצד ההוא רוחא לירד לאותן העשר נשמות מצד ההוא רוחא 
        דיליה בגויהו, והכל עובר דרך שם.דיליה בגויהו, והכל עובר דרך שם.דיליה בגויהו, והכל עובר דרך שם.דיליה בגויהו, והכל עובר דרך שם.

        
כי הנשמה הראשונה של החוטא הלכה  רואיםרואיםרואיםרואים

, אבל כיון שהוא עוד ונעלמה, והיא כבר בגיהנם
לא מת, אזי הנשמה יורדת ויורדת עד שכבר 
נגמרים לו החיים, והיא נכנסת לידון בפועל 

  בגיהנם. השם יצילנו.
  

עוד יוסף חי שהזכרנו, כתוב לפני כן בסוף  בספרבספרבספרבספר
סעיף י"ד, לגבי הבקשות ביהי רצון, משנאת 
הבריות, מעלילה, ממיתה משונה וכו', שטוב 

ראוי לכך שהוא עת רצון  לומר זאת, כי העת
יעו"ש. מכאן מצאתי חיזוק למה שאמרנו כבר 
בשיעור הקודם (לפני שראיתי את דבריו) כי 
בגלל שברכת גומל חסדים טובים אומרים לפני 
כן, נמצא שזהו הזמן הראוי לבקש להינצל מן 

  הדינים, דהיינו בעת שליטת החסדים.

  
גוף גוף גוף גוף ביאור קושיית אנטונינוס לרבינו הקדוש לגבי 'ביאור קושיית אנטונינוס לרבינו הקדוש לגבי 'ביאור קושיית אנטונינוס לרבינו הקדוש לגבי 'ביאור קושיית אנטונינוס לרבינו הקדוש לגבי '

        ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדין'. ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדין'. ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדין'. ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדין'. 
תשובה לשאלה כיצד הקב"ה מעניש את האדם תשובה לשאלה כיצד הקב"ה מעניש את האדם תשובה לשאלה כיצד הקב"ה מעניש את האדם תשובה לשאלה כיצד הקב"ה מעניש את האדם 

            ....כאשר גופו מונח כאן בארץכאשר גופו מונח כאן בארץכאשר גופו מונח כאן בארץכאשר גופו מונח כאן בארץ
הסבר בעל ספר הברית כי העונש הוא לנפש שהיא הסבר בעל ספר הברית כי העונש הוא לנפש שהיא הסבר בעל ספר הברית כי העונש הוא לנפש שהיא הסבר בעל ספר הברית כי העונש הוא לנפש שהיא 

        הקרובה ביותר אל הגוף. הקרובה ביותר אל הגוף. הקרובה ביותר אל הגוף. הקרובה ביותר אל הגוף. 
    ....ביאור המשל בתשובת רבינו הקדוש לאנטונינוסביאור המשל בתשובת רבינו הקדוש לאנטונינוסביאור המשל בתשובת רבינו הקדוש לאנטונינוסביאור המשל בתשובת רבינו הקדוש לאנטונינוס

קושיית הגרי"ח ותירוצו לגבי המלים 'בכורות נאות', קושיית הגרי"ח ותירוצו לגבי המלים 'בכורות נאות', קושיית הגרי"ח ותירוצו לגבי המלים 'בכורות נאות', קושיית הגרי"ח ותירוצו לגבי המלים 'בכורות נאות', 
        יאור נפלא ממרן שליט"א לגבי משל זה.יאור נפלא ממרן שליט"א לגבי משל זה.יאור נפלא ממרן שליט"א לגבי משל זה.יאור נפלא ממרן שליט"א לגבי משל זה.ובובובוב

  

אמר ליה אמר ליה אמר ליה אמר ליה כתוב כך, ] דף צ"א[סנהדרין  במסכתבמסכתבמסכתבמסכת
ונשמה יכולין לפטור עצמן ונשמה יכולין לפטור עצמן ונשמה יכולין לפטור עצמן ונשמה יכולין לפטור עצמן גוף גוף גוף גוף     ,,,,אנטונינוס לרביאנטונינוס לרביאנטונינוס לרביאנטונינוס לרבי

אנטונינוס שלמד תורה מרבינו . . . . מן הדיןמן הדיןמן הדיןמן הדין
[עיין ע"ז  הקדוש, וישנם האומרים כי הוא התגייר

, שאל את רבי הרבה שאלות, והאחת דף י' ע"ב]

והנשמה יכולים לפטור את  מהן היא, שהגוף
עצמן מן הדין. הם יטענו לקב"ה כי אין סיבה 

  להענישם.
  

נשמה חטאת, שמיום נשמה חטאת, שמיום נשמה חטאת, שמיום נשמה חטאת, שמיום     ,,,,כיצד? גוף אומרכיצד? גוף אומרכיצד? גוף אומרכיצד? גוף אומר
הריני מוטל כאבן דומם בקבר. הריני מוטל כאבן דומם בקבר. הריני מוטל כאבן דומם בקבר. הריני מוטל כאבן דומם בקבר.     שפירשה ממנישפירשה ממנישפירשה ממנישפירשה ממני

הרי הגוף הוא בשר ודם, וכאין נחשב. כאשר 
נשמתו יצאה ממנו, הוא לא מרגיש, לא חש 

אותו עם ולא רואה. אם תגע בו, או אפילו תכה 
גרזן, הוא לא חש ולא מרגיש. משול לעץ ואבן. 
הגוף אומר כי כיון שהנני מוטל דומם בקבר 
ללא כח ויכולת לחטוא, אין סיבה להענישני. 

גוף חטא, שמיום שפירשתי גוף חטא, שמיום שפירשתי גוף חטא, שמיום שפירשתי גוף חטא, שמיום שפירשתי     ,,,,ונשמה אומרתונשמה אומרתונשמה אומרתונשמה אומרת
זוהי קושית פור. פור. פור. פור. ייייהריני פורחת באויר כצהריני פורחת באויר כצהריני פורחת באויר כצהריני פורחת באויר כצ    ממנוממנוממנוממנו

  אנטונינוס. 
  

ך ך ך ך אמר ליה, אמשול לאמר ליה, אמשול לאמר ליה, אמשול לאמר ליה, אמשול ללו רבינו הקדוש,  השיבהשיבהשיבהשיב
למלך בשר ודם, שהיה למלך בשר ודם, שהיה למלך בשר ודם, שהיה למלך בשר ודם, שהיה     ....למה הדבר דומהלמה הדבר דומהלמה הדבר דומהלמה הדבר דומה    משלמשלמשלמשל

מפרש     ----    ת נאותת נאותת נאותת נאותרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ     לו פרדס נאה, והיה בולו פרדס נאה, והיה בולו פרדס נאה, והיה בולו פרדס נאה, והיה בו
והושיב בו שני שומרים, והושיב בו שני שומרים, והושיב בו שני שומרים, והושיב בו שני שומרים,     ----תאני הבכורות תאני הבכורות תאני הבכורות תאני הבכורות רש"י, 

    ,,,,גר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומאגר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומאגר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומאגר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומאאחד חיאחד חיאחד חיאחד חי
    ,,,,א והרכיבניא והרכיבניא והרכיבניא והרכיבניוווובכורות נאות אני רואה בפרדס. בבכורות נאות אני רואה בפרדס. בבכורות נאות אני רואה בפרדס. בבכורות נאות אני רואה בפרדס. ב

        ונביאם לאכלם. ונביאם לאכלם. ונביאם לאכלם. ונביאם לאכלם. 
        

אינו יכול ללכת, כי הוא פיסח. כנראה  החיגרהחיגרהחיגרהחיגר
הוא היה חיגר בשתי רגליו שאינו יכול ללכת. 

החיגר והסומא החיגר והסומא החיגר והסומא החיגר והסומא מוזכרים, [פרק ח'] במסכת פאה 
כי ומסביר התפארת ישראל שם, והפיסח, והפיסח, והפיסח, והפיסח, 

פסיק ביניהם, ללמדנו כי כמו הסיבה שהסומא מ
שאותו הסומא אינו רואה בשתי עיניו, כך 

בשתי רגליו. על  החיגר אינו יכול לילך
ַח ], ג", יט' 'שמואל ב[מפיבושת כתוב  ַח ְוהּוא ִפּסֵ ַח ְוהּוא ִפּסֵ ַח ְוהּוא ִפּסֵ ְוהּוא ִפּסֵ

י ַרְגָליו ּתֵ י ַרְגָליוׁשְ ּתֵ י ַרְגָליוׁשְ ּתֵ י ַרְגָליוׁשְ ּתֵ נמצא כי 'פיסח' יכול להיות גם . . . . ׁשְ
ברגל אחת. לכן פתחו ואמרו 'החיגר', ואח"כ 

  ללמדנו כי שתי רגליו נחבלו. ,הסומא והפיסח
  

לו. כי הם ם שומרים כאֵ לשאול מי שׂ  איןאיןאיןאין
הגנבים לא יבחינו מספיקים שלא יבואו גנבים, 

שזה חיגר וזה סומא. אדרבה, המלך מעדיף 
  לה, כדי שלא יקטפו לעצמם.שומרים כאֵ 
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המשל אמר לו החיגר לסומא, אינני יכול  באותובאותובאותובאותו
רכב חיגר על רכב חיגר על רכב חיגר על רכב חיגר על לרכב לאכול את אותן הבכורות. 

גבי סומא, והביאום ואכלום. לימים בא בעל גבי סומא, והביאום ואכלום. לימים בא בעל גבי סומא, והביאום ואכלום. לימים בא בעל גבי סומא, והביאום ואכלום. לימים בא בעל 
אמר אמר אמר אמר בכורות נאות היכן הן? בכורות נאות היכן הן? בכורות נאות היכן הן? בכורות נאות היכן הן?     ,,,,פרדס. אמר להןפרדס. אמר להןפרדס. אמר להןפרדס. אמר להןהההה

אמר לו אמר לו אמר לו אמר לו כלום יש לי רגלים להלך בהן? כלום יש לי רגלים להלך בהן? כלום יש לי רגלים להלך בהן? כלום יש לי רגלים להלך בהן?     ,,,,גרגרגרגרלו חילו חילו חילו חי
        ם לראות? ם לראות? ם לראות? ם לראות? ייייכלום יש לי עיניכלום יש לי עיניכלום יש לי עיניכלום יש לי עיני    ,,,,סומאסומאסומאסומא

        
ודן אותם ודן אותם ודן אותם ודן אותם     ,,,,הרכיב חיגר על גבי סומאהרכיב חיגר על גבי סומאהרכיב חיגר על גבי סומאהרכיב חיגר על גבי סומא? ? ? ? מה עשהמה עשהמה עשהמה עשה
        כאחד. כאחד. כאחד. כאחד. 

        
אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, 

, ִיְקָרא ֶאל , ִיְקָרא ֶאל , ִיְקָרא ֶאל , ִיְקָרא ֶאל ']תהלים נ[ודן אותם כאחד. שנאמר ודן אותם כאחד. שנאמר ודן אותם כאחד. שנאמר ודן אותם כאחד. שנאמר 
ַמִים ֵמָעל ָ ַמִים ֵמָעלַהׁשּ ָ ַמִים ֵמָעלַהׁשּ ָ ַמִים ֵמָעלַהׁשּ ָ יקרא אל יקרא אל יקרא אל יקרא אל ''''    ....ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמוֹ ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמוֹ ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמוֹ ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמוֹ     ,,,,ַהׁשּ
', ', ', ', ואל הארץ לדין עמוואל הארץ לדין עמוואל הארץ לדין עמוואל הארץ לדין עמו''''    ....זו נשמהזו נשמהזו נשמהזו נשמה', ', ', ', השמים מעלהשמים מעלהשמים מעלהשמים מעל

הקב"ה קורא לשניהם, שלא יאמרו כי     זה הגוף.זה הגוף.זה הגוף.זה הגוף.
דינו מוטעה ח"ו. הקב"ה היה יכול לדון את כל 
אחד בנפרד, אך כיון שמדתו של הקב"ה לדון 

יקו את באופן שלא יווצר חילול ה', ויצד
האחד על  המשפט שלו, לכן הוא מרכיבם

מו עיניהם את הצדק. כמו שהם השני, שיראו ב
עשו את העבירה ביחד, הרי הוא מעניש אותם 
גם ביחד. זאת למרות שהם רק מתחכמים 
ומתרצים תירוצים, זוהי מדת הקב"ה, ורואים 
זאת במקומות רבים. הקב"ה חפץ שיודו ויכירו 
במשפטו, שהוא אמתי בהחלט, והעונש מגיע 

  שלא יהיה חילול ה' ח"ו. לחוטאים.
  

המפרשים מתי הקב"ה מרכיב את  נחלקונחלקונחלקונחלקו
כי ] בן יהוידע[הנשמה על הגוף. ישנם האומרים 

רבינו [מדובר על חיבוט הקבר. וישנם האומרים 
כי מדובר על  ]מאיר הלוי בפירושו יד רמ"ה שם

  תחיית המתים.
  

דברי אמת, ח"ב מאמר שמיני [בספר הברית  אבלאבלאבלאבל
מפרש את דברי הגמרא על מצב  ]דף קנ"א פרק ג'

רק שלא מדברים על גוף האדם ממש, רגיל, 
דהיינו על הבשר והדם שלנו, אלא על הנפש 

  התחתונה. 
  

הדבר בקצרה הוא, כמו שדיברנו מקודם.  ביאורביאורביאורביאור
כשם שהנשמה כפולה, כך הנפש. יש נפש 

עליונה, ויש נפש תחתונה. נפש התחתונה הוא 
מין משהו הקרוב ביותר אל הגוף. בערך הגוף 
הוא נחשב רוחני, אבל בעצם היא מוגשמת. אם 
נרצה לדמיין זאת לעצמנו, נמשיל זאת לאדים 

הם לא, אבל קרוב. גם זה וערפל ודומיהם. 
מגושמים במעט, אבל גם רוחניים במקצת. 
הנפש התחתונה היא הקרובה ביותר אל הגוף. 
אלו כמובן דברים גבוהים, ולא נותר לנו אלא 

  רק להריח, להבין את המושגים.
  

ענשים ענשים ענשים ענשים     ,,,,נגזר על הנפש החוטאתנגזר על הנפש החוטאתנגזר על הנפש החוטאתנגזר על הנפש החוטאת, לשונו וזהוזהוזהוזה
ך נפשו התחתונה ך נפשו התחתונה ך נפשו התחתונה ך נפשו התחתונה מלבישים אותה תומלבישים אותה תומלבישים אותה תומלבישים אותה תו    ,,,,ויסוריםויסוריםויסוריםויסורים

'כאשר היתה באמנה 'כאשר היתה באמנה 'כאשר היתה באמנה 'כאשר היתה באמנה     ,,,,המוגשמת נפש בנפשהמוגשמת נפש בנפשהמוגשמת נפש בנפשהמוגשמת נפש בנפש
מלובש בה גם בהיותו חי על האדמה. מלובש בה גם בהיותו חי על האדמה. מלובש בה גם בהיותו חי על האדמה. מלובש בה גם בהיותו חי על האדמה.     ,,,,אתה'אתה'אתה'אתה'

ועל־ידה תרגיש הצער ממש והיסורים ועל־ידה תרגיש הצער ממש והיסורים ועל־ידה תרגיש הצער ממש והיסורים ועל־ידה תרגיש הצער ממש והיסורים 
והמכאובים המגיעים לה על־ידי מלאכי אף והמכאובים המגיעים לה על־ידי מלאכי אף והמכאובים המגיעים לה על־ידי מלאכי אף והמכאובים המגיעים לה על־ידי מלאכי אף 
וחמה, אשר המה המזיקים המחזיקים בה בקצף וחמה, אשר המה המזיקים המחזיקים בה בקצף וחמה, אשר המה המזיקים המחזיקים בה בקצף וחמה, אשר המה המזיקים המחזיקים בה בקצף 

ומיסרים אותה ביסורים וצרות רבות ומיסרים אותה ביסורים וצרות רבות ומיסרים אותה ביסורים וצרות רבות ומיסרים אותה ביסורים וצרות רבות     ,,,,גדולגדולגדולגדול
ורעות, כאשר תרגיש היסורים המגיעים לה על־ורעות, כאשר תרגיש היסורים המגיעים לה על־ורעות, כאשר תרגיש היסורים המגיעים לה על־ורעות, כאשר תרגיש היסורים המגיעים לה על־

י גופים, בשעה שהיא י גופים, בשעה שהיא י גופים, בשעה שהיא י גופים, בשעה שהיא ידי בני־אדם בעלידי בני־אדם בעלידי בני־אדם בעלידי בני־אדם בעל
מלובשת על נפש היסודית עוד לבוש אחד מלובשת על נפש היסודית עוד לבוש אחד מלובשת על נפש היסודית עוד לבוש אחד מלובשת על נפש היסודית עוד לבוש אחד 

כמו שמכים אדם חי והוא מרגיש שהוא הגוף. שהוא הגוף. שהוא הגוף. שהוא הגוף. 
  את הייסורים, כך במת.

  
לגבי טיטוס הרשע מצינו ] דף נ"ו:[גיטין  במסכתבמסכתבמסכתבמסכת

כי הוא ציווה לפזר את אפרו. טיטוס החריב את 
הבית השני, ובסופו של דבר נכנס לו היתוש 

ו עד שמת. לקראת מיתתו, במצחו, וניקר במוח
    ,,,,ליקליוה לההוא גבראליקליוה לההוא גבראליקליוה לההוא גבראליקליוה לההוא גברא, , אמרבעודו גוסס

ולבדרי לקיטמיה אשב ימי, דלא לשכחיה ולבדרי לקיטמיה אשב ימי, דלא לשכחיה ולבדרי לקיטמיה אשב ימי, דלא לשכחיה ולבדרי לקיטמיה אשב ימי, דלא לשכחיה 
אותו הרשע     אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא.אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא.אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא.אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא.

הבין כי הוא אבוד, ואמר בצוואתו, תשרפו 
אותי, ואת אפרו יפזרו בשבעה ימים, כדי 
שאלוהי היהודים לא ימצאהו. הוא סבר, כי כך 

רו מפוזר, אלוהי היהודים לא יוכל כאשר אפ
  שוטה שבעולם. לקחת אותו ולהענישו.

  
, ]רבינוביץ, דף נ"א[בספר המאיר לעולם  שואלשואלשואלשואל

טפש? אנחנו יודעים שהוא רשע,  וס היהוכי טיט
אבל לא שמענו כי הוא גם היה טיפש. לפיכך 

היא  עליו להחליט, וכי הוא לא יודע שהגיהנם
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עונש לנפש? לפי זה, פיזור האפר לשבעה ימים 
  לא יעזור במאומה, כי הקב"ה דן את הנפש.

  
מצינו בטיטוס הרשע שאמר קודם מצינו בטיטוס הרשע שאמר קודם מצינו בטיטוס הרשע שאמר קודם מצינו בטיטוס הרשע שאמר קודם לשונו,  וזהוזהוזהוזה

    ייייכי היככי היככי היככי היכ    ,,,,ימיםימיםימיםימים    מותו שישרפהו ויפזרו אפרו על ז׳מותו שישרפהו ויפזרו אפרו על ז׳מותו שישרפהו ויפזרו אפרו על ז׳מותו שישרפהו ויפזרו אפרו על ז׳
ולכאורה הדבר ולכאורה הדבר ולכאורה הדבר ולכאורה הדבר     ....שלא ימצאהו ה׳ לענוש אותושלא ימצאהו ה׳ לענוש אותושלא ימצאהו ה׳ לענוש אותושלא ימצאהו ה׳ לענוש אותו

יפלא, כי לא היה רק רשע ולא שוטה, וכאן יפלא, כי לא היה רק רשע ולא שוטה, וכאן יפלא, כי לא היה רק רשע ולא שוטה, וכאן יפלא, כי לא היה רק רשע ולא שוטה, וכאן 
, אם הוא , אם הוא , אם הוא , אם הוא פשךפשךפשךפשךננננה ה ה ה דממדממדממדממ    ....גדולהגדולהגדולהגדולהאמר שטות אמר שטות אמר שטות אמר שטות 

ת ת ת ת מאמין בהשארת הנפש, א״כ מה בצע בשריפמאמין בהשארת הנפש, א״כ מה בצע בשריפמאמין בהשארת הנפש, א״כ מה בצע בשריפמאמין בהשארת הנפש, א״כ מה בצע בשריפ
ואם אינו ואם אינו ואם אינו ואם אינו     ....הגוף, הלא עיקר העונש הוא לנפשהגוף, הלא עיקר העונש הוא לנפשהגוף, הלא עיקר העונש הוא לנפשהגוף, הלא עיקר העונש הוא לנפש

מאמין בהשארת הנפש, א״כ בלא״ה איזה מאמין בהשארת הנפש, א״כ בלא״ה איזה מאמין בהשארת הנפש, א״כ בלא״ה איזה מאמין בהשארת הנפש, א״כ בלא״ה איזה 
עונש יוכל להשיג להגוף אחר מיתה, והלא הוא עונש יוכל להשיג להגוף אחר מיתה, והלא הוא עונש יוכל להשיג להגוף אחר מיתה, והלא הוא עונש יוכל להשיג להגוף אחר מיתה, והלא הוא 

        ? ? ? ? מוטל כאבן דומםמוטל כאבן דומםמוטל כאבן דומםמוטל כאבן דומם
        

הוא מצוה לפזר מה הוא מפחד? בשביל  ממהממהממהממה
  את אפרו?

  
אמנם יתיישב זה עפ״י מה שאמרו חז״ל אמנם יתיישב זה עפ״י מה שאמרו חז״ל אמנם יתיישב זה עפ״י מה שאמרו חז״ל אמנם יתיישב זה עפ״י מה שאמרו חז״ל 
בסנהדרין פרק חלק, דגוף ונשמה יכולים לפטור בסנהדרין פרק חלק, דגוף ונשמה יכולים לפטור בסנהדרין פרק חלק, דגוף ונשמה יכולים לפטור בסנהדרין פרק חלק, דגוף ונשמה יכולים לפטור 
עצמם מן הדין וכו׳, עד שאמרו שהקב׳׳ה ירכיב עצמם מן הדין וכו׳, עד שאמרו שהקב׳׳ה ירכיב עצמם מן הדין וכו׳, עד שאמרו שהקב׳׳ה ירכיב עצמם מן הדין וכו׳, עד שאמרו שהקב׳׳ה ירכיב 
הנשמה עם הגוף ביחד וידין אותם, אבל הנשמה עם הגוף ביחד וידין אותם, אבל הנשמה עם הגוף ביחד וידין אותם, אבל הנשמה עם הגוף ביחד וידין אותם, אבל 
להנשמה בלא הגוף א״א להעניש. וא״כ זה היה להנשמה בלא הגוף א״א להעניש. וא״כ זה היה להנשמה בלא הגוף א״א להעניש. וא״כ זה היה להנשמה בלא הגוף א״א להעניש. וא״כ זה היה 
כוונת טיטוס, שלא ימצא הקב״ה את הגוף, כוונת טיטוס, שלא ימצא הקב״ה את הגוף, כוונת טיטוס, שלא ימצא הקב״ה את הגוף, כוונת טיטוס, שלא ימצא הקב״ה את הגוף, 

הנשמה לבדה הנשמה לבדה הנשמה לבדה הנשמה לבדה וא״כ לא תישאר רק הנשמה, ולוא״כ לא תישאר רק הנשמה, ולוא״כ לא תישאר רק הנשמה, ולוא״כ לא תישאר רק הנשמה, ול
לטיטוס היה     כנ״ל בסנהדרין.כנ״ל בסנהדרין.כנ״ל בסנהדרין.כנ״ל בסנהדרין.    ,,,,לא יוכל להענישלא יוכל להענישלא יוכל להענישלא יוכל להעניש

ח"ו כי הקב"ה לא יוכל  טפשותונדמה מתוך 
למצוא את הגוף, אם הוא יפוזר בשבעה ימים. 
לכן הוא העלים את הגוף, ואת הנשמה לבד 

  הוא הבין שהקב"ה לא יעניש.
  

פירושו אינו נראה לי כל כך. הגמרא לא  ברםברםברםברם
העניש את הנשמה שהקב"ה לא יכול לאומרת 

כמו שמציג זאת בעל ספר המאיר  לבדה
 לעולם. אפשר להעניש את הנשמה לבדה,

רוחנית, אפשר לשרוף היא שהנשמה ואפילו 
אותה גם כן באש רוחנית, שהיא סוג של אש 

רוחנית, כגון נהר דינור ו עדינה ,מסויימת
אפשר להעניש את הנשמה. עם אש כזו  .וכיו"ב

העניש את הנשמה "ה יכול לברור כי הקב
י דלא חפץ לעשות זאת כ ואהש אללבדה, א

כמו  שידעו הכל שמשפטיו הם אמת וצדק.

על ידי זה, כל רואה יווכח בצדקת  שהסברנו.
ולא יהיו טענות ומענות. אבל על טיטוס  הדין

לבדו, כיון שגופו נאבד ונתכלה, אזי שם יש 
מצב מיוחד, והקב"ה יכול להעניש את הנשמה 

  לבדה.
  

מה מה מה מה לדברי ספר הברית, שהוא אומר כך,  ררררנחזונחזונחזונחזו
מאד נאמנו כל דברי חז״ל, אף גם בדברים מאד נאמנו כל דברי חז״ל, אף גם בדברים מאד נאמנו כל דברי חז״ל, אף גם בדברים מאד נאמנו כל דברי חז״ל, אף גם בדברים 
הרחוקים מן השכל האנושי ומן החושים הרחוקים מן השכל האנושי ומן החושים הרחוקים מן השכל האנושי ומן החושים הרחוקים מן השכל האנושי ומן החושים 
הבשריים, כי אין דבר רחוק מן השכל יותר הבשריים, כי אין דבר רחוק מן השכל יותר הבשריים, כי אין דבר רחוק מן השכל יותר הבשריים, כי אין דבר רחוק מן השכל יותר 

  מזה, והחוש אף הוא מכחישו. מזה, והחוש אף הוא מכחישו. מזה, והחוש אף הוא מכחישו. מזה, והחוש אף הוא מכחישו. 
  

מוכיח זאת מן האנשים החנוטים, כי כידוע  הואהואהואהוא
בדרכים מסויימות אפשר לחנוט את הגוף, 

ה יהיה אם חנטו גוף אדם רשע, כיצד ועתה מ
הוא ייענש? הפרעונים החנוטים ידועים, ומקומם 
בארץ מצרים. כבר אלפי שנים הם חנוטים שם 

  ?םולא שולטת בהם רמה. כיצד הקב"ה דן אות
  

בספר הברית כי היה אדם רשע שחנט  מספרמספרמספרמספר
 –בשל כך , והוא היה רשע מפורסם. את אביו

לנפשי שמתלבש לנפשי שמתלבש לנפשי שמתלבש לנפשי שמתלבש איך תאמרו איך תאמרו איך תאמרו איך תאמרו נבל בלבו, נבל בלבו, נבל בלבו, נבל בלבו, אמר אמר אמר אמר 
אחרי מותי בגופי, הלא גוף המת של אבי מונח אחרי מותי בגופי, הלא גוף המת של אבי מונח אחרי מותי בגופי, הלא גוף המת של אבי מונח אחרי מותי בגופי, הלא גוף המת של אבי מונח 
אצלי בתוך ביתי בארון כל הימים לנגד עיני, אצלי בתוך ביתי בארון כל הימים לנגד עיני, אצלי בתוך ביתי בארון כל הימים לנגד עיני, אצלי בתוך ביתי בארון כל הימים לנגד עיני, 

גם גם גם גם     ....ם בגופו, חנוט בבשמים ובשמן המורם בגופו, חנוט בבשמים ובשמן המורם בגופו, חנוט בבשמים ובשמן המורם בגופו, חנוט בבשמים ובשמן המורשלשלשלשל
עכר אבי את הארץ מאד בכל, אשר עינה עכר אבי את הארץ מאד בכל, אשר עינה עכר אבי את הארץ מאד בכל, אשר עינה עכר אבי את הארץ מאד בכל, אשר עינה 
יתומים ואלמנות וכל הבריות, גנב וגזל ונאף, יתומים ואלמנות וכל הבריות, גנב וגזל ונאף, יתומים ואלמנות וכל הבריות, גנב וגזל ונאף, יתומים ואלמנות וכל הבריות, גנב וגזל ונאף, 
רצח וגם ירש כמוני היום, והדבר אשר ימצא את רצח וגם ירש כמוני היום, והדבר אשר ימצא את רצח וגם ירש כמוני היום, והדבר אשר ימצא את רצח וגם ירש כמוני היום, והדבר אשר ימצא את 

כנראה     ימצא גם אותי לאחר מותי.ימצא גם אותי לאחר מותי.ימצא גם אותי לאחר מותי.ימצא גם אותי לאחר מותי.אבי, אבי, אבי, אבי, 
  המעשה ההוא היה ידוע בזמנם.

  
ולא ידע כי בנפשו ולא ידע כי בנפשו ולא ידע כי בנפשו ולא ידע כי בנפשו לו בעל ספר הברית,  עונהעונהעונהעונה

הוא עתיד להתלבש לקבל ענשו, היא נפשו הוא עתיד להתלבש לקבל ענשו, היא נפשו הוא עתיד להתלבש לקבל ענשו, היא נפשו הוא עתיד להתלבש לקבל ענשו, היא נפשו 
התחתונה המוגשמת במקצת, ואיש בער לא התחתונה המוגשמת במקצת, ואיש בער לא התחתונה המוגשמת במקצת, ואיש בער לא התחתונה המוגשמת במקצת, ואיש בער לא 

        ידע. ידע. ידע. ידע. 
        

כי אדרבה, אם היו כי אדרבה, אם היו כי אדרבה, אם היו כי אדרבה, אם היו     היטב יסוד חשוב,תשמעו תשמעו תשמעו תשמעו 
מלבישים הנפש בתוך הגוף אין שטן ואין פגע מלבישים הנפש בתוך הגוף אין שטן ואין פגע מלבישים הנפש בתוך הגוף אין שטן ואין פגע מלבישים הנפש בתוך הגוף אין שטן ואין פגע 

כי כי כי כי     ....ולנגוע אליהולנגוע אליהולנגוע אליהולנגוע אליה    ,,,,יכול להרע אל הנפשיכול להרע אל הנפשיכול להרע אל הנפשיכול להרע אל הנפשרע רע רע רע 
הוא שמירה לנפש מכל מלאכי הוא שמירה לנפש מכל מלאכי הוא שמירה לנפש מכל מלאכי הוא שמירה לנפש מכל מלאכי     ,,,,הלבוש הגופנייהלבוש הגופנייהלבוש הגופנייהלבוש הגופניי

רעים ומזיקים, כאשר הוא משומר מהם בהיותו רעים ומזיקים, כאשר הוא משומר מהם בהיותו רעים ומזיקים, כאשר הוא משומר מהם בהיותו רעים ומזיקים, כאשר הוא משומר מהם בהיותו 
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בחיים על־ידי הגוף, אפילו אם הוא רשע גמור בחיים על־ידי הגוף, אפילו אם הוא רשע גמור בחיים על־ידי הגוף, אפילו אם הוא רשע גמור בחיים על־ידי הגוף, אפילו אם הוא רשע גמור 
הנפשות והרוחות הנפשות והרוחות הנפשות והרוחות הנפשות והרוחות     ,,,,וממרה להכעיס. ומטעם זהוממרה להכעיס. ומטעם זהוממרה להכעיס. ומטעם זהוממרה להכעיס. ומטעם זה

רשעים הגדולים, אשר מלאכי חבלה רשעים הגדולים, אשר מלאכי חבלה רשעים הגדולים, אשר מלאכי חבלה רשעים הגדולים, אשר מלאכי חבלה ־־־־שלשלשלשל
ים מידם ים מידם ים מידם ים מידם מענישים אותם אחרי מותם, בורחמענישים אותם אחרי מותם, בורחמענישים אותם אחרי מותם, בורחמענישים אותם אחרי מותם, בורח

לתוך איזה גוף אדם, אם אפשר להם להינצל לתוך איזה גוף אדם, אם אפשר להם להינצל לתוך איזה גוף אדם, אם אפשר להם להינצל לתוך איזה גוף אדם, אם אפשר להם להינצל 
מידם, אפילו באיזה גוף בהמה וחיה בורחים מידם, אפילו באיזה גוף בהמה וחיה בורחים מידם, אפילו באיזה גוף בהמה וחיה בורחים מידם, אפילו באיזה גוף בהמה וחיה בורחים 

ולים מידם, כאשר ולים מידם, כאשר ולים מידם, כאשר ולים מידם, כאשר ופורחים להתלבש בהם וניצופורחים להתלבש בהם וניצופורחים להתלבש בהם וניצופורחים להתלבש בהם וניצ
קו הקורות אשר נמצא כתוב קו הקורות אשר נמצא כתוב קו הקורות אשר נמצא כתוב קו הקורות אשר נמצא כתוב יתנו עדיהם ויצּדָ יתנו עדיהם ויצּדָ יתנו עדיהם ויצּדָ יתנו עדיהם ויצּדָ 

מעשים רבים נוראים אלה משלומי אמוני מעשים רבים נוראים אלה משלומי אמוני מעשים רבים נוראים אלה משלומי אמוני מעשים רבים נוראים אלה משלומי אמוני 
ישראל, וכאלה אבותינו ספרו לנו אשר עיניהם ישראל, וכאלה אבותינו ספרו לנו אשר עיניהם ישראל, וכאלה אבותינו ספרו לנו אשר עיניהם ישראל, וכאלה אבותינו ספרו לנו אשר עיניהם 

ין הרוחות של הרשעים ין הרוחות של הרשעים ין הרוחות של הרשעים ין הרוחות של הרשעים ראו ולא זר, מענראו ולא זר, מענראו ולא זר, מענראו ולא זר, מענ
הנצמדים לפעמים באדם, ובעלי שמות הנצמדים לפעמים באדם, ובעלי שמות הנצמדים לפעמים באדם, ובעלי שמות הנצמדים לפעמים באדם, ובעלי שמות 
משביעים אותם עד שיצאו, ונבל וכסיל לא יבין משביעים אותם עד שיצאו, ונבל וכסיל לא יבין משביעים אותם עד שיצאו, ונבל וכסיל לא יבין משביעים אותם עד שיצאו, ונבל וכסיל לא יבין 

        ....את זאתאת זאתאת זאתאת זאת
        

ידוע כי לפעמים ישנם את הדברים.  נסבירנסבירנסבירנסביר
דיבוקים בעולם, מיני נשמות הבורחות מן 
מלאכי החבלה, הן נכנסות לתוך גופי בני אדם. 
הם עושים זאת כי ההיפך הוא הנכון, כאשר 
הנשמה נכנסת אל תוך הגוף היא ניצלת מן 
מלאכי החבלה. נמצא כי בתוך הגוף אי אפשר 
להעניש את הנשמה, וכל העונש הוא רק כאשר 

  ה פורחת מן הגוף. הנשמ
  

פעמים רבות שהדיבוקים נכנסים בתוך  קורהקורהקורהקורה
גופות בני אדם, ומעשים לאין ספור ידועים על 
כך במשך הדורות. אם אדם מסויים עשה 
עבירה, כגון שהוא אכל ולא בירך, או אמר על 
משהו, "שיהיה לשטן" ח"ו. הוציא מלה 

נכנסת בו נשמת אדם וכדומה, מסויימת כזו, 
חבלה רדפו אחריו, ואי אפשר  רשע שמלאכי

להוציא אותה. בשביל להוציאה צריכים 
רק ם מעניינים שונים, השבעות, וכל מיני ענייני

  א תצא.יאחרי כן אולי ה
  

מכך כי טענת אותו הרשע איננה נכונה.  מביניםמביניםמביניםמבינים
כאשר הנשמה בתוך הגוף, יש לה הצלה מן 

  המלאכים, אבל כשהיא בחוץ, אין לה הגנה.
   

תי את הטעם, מדוע כשהיא שלא מצא האמתהאמתהאמתהאמת
לנשמה, וכשהיא בחוץ אין  בתוך הגוף יש הגנה

אבל הכלל הוא נכון וברור, וגם בספר  לה הגנה.
[ראה  הברית כתב אותו בלי להסביר את הטעם.

  .הרחבה בזה. העורך]קצת בהמשך השיעור 
  

וכי וכי וכי וכי לומר בזה"ל, ] בפרק ד'[בספר הברית  ממשיךממשיךממשיךממשיך
ף כלל, ף כלל, ף כלל, ף כלל, תאמר בלבבך, אם כן אין עונש לגותאמר בלבבך, אם כן אין עונש לגותאמר בלבבך, אם כן אין עונש לגותאמר בלבבך, אם כן אין עונש לגו

אחר שלא תרגיש, ואין איתה יודע דבר מטוב אחר שלא תרגיש, ואין איתה יודע דבר מטוב אחר שלא תרגיש, ואין איתה יודע דבר מטוב אחר שלא תרגיש, ואין איתה יודע דבר מטוב 
חס ושלום, בודאי ועד רע, והיה כצדיק כרשע? ועד רע, והיה כצדיק כרשע? ועד רע, והיה כצדיק כרשע? ועד רע, והיה כצדיק כרשע? 

  שהגוף גם מרגיש בעונש.
  

על זאת אשיב, לא כן אבי החביב, כי גם בקבר על זאת אשיב, לא כן אבי החביב, כי גם בקבר על זאת אשיב, לא כן אבי החביב, כי גם בקבר על זאת אשיב, לא כן אבי החביב, כי גם בקבר 
אין מקרה אחד לצדיק ולרשע, אבל יש הפרש אין מקרה אחד לצדיק ולרשע, אבל יש הפרש אין מקרה אחד לצדיק ולרשע, אבל יש הפרש אין מקרה אחד לצדיק ולרשע, אבל יש הפרש 

לאשר לא עבדו, על ידי לאשר לא עבדו, על ידי לאשר לא עבדו, על ידי לאשר לא עבדו, על ידי     גדול בין עובד אלהיםגדול בין עובד אלהיםגדול בין עובד אלהיםגדול בין עובד אלהים
בחינה אחת קטנה השורה על הגוף והעצמות בחינה אחת קטנה השורה על הגוף והעצמות בחינה אחת קטנה השורה על הגוף והעצמות בחינה אחת קטנה השורה על הגוף והעצמות 

י י י י מֵ מֵ מֵ מֵ ְר ְר ְר ְר גַ גַ גַ גַ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     אאאאאצל חכמי אמת ֶהְבלָ אצל חכמי אמת ֶהְבלָ אצל חכמי אמת ֶהְבלָ אצל חכמי אמת ֶהְבלָ בקבר, הנקרא בקבר, הנקרא בקבר, הנקרא בקבר, הנקרא 
ם העצמות), ועל ידו גופות הצדיקים ינוחו ם העצמות), ועל ידו גופות הצדיקים ינוחו ם העצמות), ועל ידו גופות הצדיקים ינוחו ם העצמות), ועל ידו גופות הצדיקים ינוחו (חוֹ (חוֹ (חוֹ (חוֹ 

בשלום על משכבותם ועצמותיהם יחלץ, אף בשלום על משכבותם ועצמותיהם יחלץ, אף בשלום על משכבותם ועצמותיהם יחלץ, אף בשלום על משכבותם ועצמותיהם יחלץ, אף 
בשרם ישכון לבטח. לא כן הרשעים, כי אם בשרם ישכון לבטח. לא כן הרשעים, כי אם בשרם ישכון לבטח. לא כן הרשעים, כי אם בשרם ישכון לבטח. לא כן הרשעים, כי אם 

ל עצמותם, ולכן יעלה רקב ל עצמותם, ולכן יעלה רקב ל עצמותם, ולכן יעלה רקב ל עצמותם, ולכן יעלה רקב כמוס עוונתם עכמוס עוונתם עכמוס עוונתם עכמוס עוונתם ע
על גופם של צדיקים, על גופם של צדיקים, על גופם של צדיקים, על גופם של צדיקים,     אמראמראמראמרננננכמו שכמו שכמו שכמו ש    ....בעצמותםבעצמותםבעצמותםבעצמותם

'יבוא שלום ינוחו על משכבותם. ועל גופם של 'יבוא שלום ינוחו על משכבותם. ועל גופם של 'יבוא שלום ינוחו על משכבותם. ועל גופם של 'יבוא שלום ינוחו על משכבותם. ועל גופם של 
        רשעים נאמר, 'אין שלום אמר י"י לרשעים'.רשעים נאמר, 'אין שלום אמר י"י לרשעים'.רשעים נאמר, 'אין שלום אמר י"י לרשעים'.רשעים נאמר, 'אין שלום אמר י"י לרשעים'.

            
ואמרו, כל מי שיש לו קנאה, עצמותיו ואמרו, כל מי שיש לו קנאה, עצמותיו ואמרו, כל מי שיש לו קנאה, עצמותיו ואמרו, כל מי שיש לו קנאה, עצמותיו 
מרקיבים. הרי שיש הפרש גדול בין צדיק לרשע מרקיבים. הרי שיש הפרש גדול בין צדיק לרשע מרקיבים. הרי שיש הפרש גדול בין צדיק לרשע מרקיבים. הרי שיש הפרש גדול בין צדיק לרשע 
בגופו, אפילו אם על המשכב הוא בקבר, עם בגופו, אפילו אם על המשכב הוא בקבר, עם בגופו, אפילו אם על המשכב הוא בקבר, עם בגופו, אפילו אם על המשכב הוא בקבר, עם 

שאמר ר׳ יצחק, שאמר ר׳ יצחק, שאמר ר׳ יצחק, שאמר ר׳ יצחק, היות שאינו מרגיש. כי מה היות שאינו מרגיש. כי מה היות שאינו מרגיש. כי מה היות שאינו מרגיש. כי מה 
קשה רמה למת כמחט בבשר החי, הכוונה היא קשה רמה למת כמחט בבשר החי, הכוונה היא קשה רמה למת כמחט בבשר החי, הכוונה היא קשה רמה למת כמחט בבשר החי, הכוונה היא 

רבנו, רבנו, רבנו, רבנו, שקשה לנפש המת צער בזיון הגוף וחשקשה לנפש המת צער בזיון הגוף וחשקשה לנפש המת צער בזיון הגוף וחשקשה לנפש המת צער בזיון הגוף וח
בראותו כי ירום תולעים ויבאש, ובטנו תמלא בראותו כי ירום תולעים ויבאש, ובטנו תמלא בראותו כי ירום תולעים ויבאש, ובטנו תמלא בראותו כי ירום תולעים ויבאש, ובטנו תמלא 

על על על על וווואת כל רמש האדמה על פיו יצאו את כל רמש האדמה על פיו יצאו את כל רמש האדמה על פיו יצאו את כל רמש האדמה על פיו יצאו וווו, , , , רמהרמהרמהרמה
    ,,,,פיו יבואו. אזי נפשו עליו תאבל ותקונן ותאמרפיו יבואו. אזי נפשו עליו תאבל ותקונן ותאמרפיו יבואו. אזי נפשו עליו תאבל ותקונן ותאמרפיו יבואו. אזי נפשו עליו תאבל ותקונן ותאמר

למה רמיתני, ועתה שאול ביתי. וכדי בזיון למה רמיתני, ועתה שאול ביתי. וכדי בזיון למה רמיתני, ועתה שאול ביתי. וכדי בזיון למה רמיתני, ועתה שאול ביתי. וכדי בזיון 
        זה לנפש המת, כצער מחט בבשר החי.זה לנפש המת, כצער מחט בבשר החי.זה לנפש המת, כצער מחט בבשר החי.זה לנפש המת, כצער מחט בבשר החי.וצער הוצער הוצער הוצער ה

        
לא אמר "אך לא אמר "אך לא אמר "אך לא אמר "אך     ,,,,ולכן הכתוב שהביא ר׳ יצחקולכן הכתוב שהביא ר׳ יצחקולכן הכתוב שהביא ר׳ יצחקולכן הכתוב שהביא ר׳ יצחק

בשרו יכאב", אבל אמר "אך בשרי עליו בשרו יכאב", אבל אמר "אך בשרי עליו בשרו יכאב", אבל אמר "אך בשרי עליו בשרו יכאב", אבל אמר "אך בשרי עליו 
כאשר כאשר כאשר כאשר     ,,,,יכאב", כלומר הנפש יכאב על בשרויכאב", כלומר הנפש יכאב על בשרויכאב", כלומר הנפש יכאב על בשרויכאב", כלומר הנפש יכאב על בשרו

מפרש לאמר "ונפשו עליו תאבל". וגוף הרשע מפרש לאמר "ונפשו עליו תאבל". וגוף הרשע מפרש לאמר "ונפשו עליו תאבל". וגוף הרשע מפרש לאמר "ונפשו עליו תאבל". וגוף הרשע 
ומתקיים "ורמה לא ומתקיים "ורמה לא ומתקיים "ורמה לא ומתקיים "ורמה לא     ,,,,החנוט, "ויישם בארון"החנוט, "ויישם בארון"החנוט, "ויישם בארון"החנוט, "ויישם בארון"

יסרים את נפשו בצרות אחרות יסרים את נפשו בצרות אחרות יסרים את נפשו בצרות אחרות יסרים את נפשו בצרות אחרות ייייהיתה בו", מהיתה בו", מהיתה בו", מהיתה בו", מ
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אותו הרשע המתחכם יקבל     ששקול כצער הזה.ששקול כצער הזה.ששקול כצער הזה.ששקול כצער הזה.
את ענשו בצורה אחרת. לא חסרו לבורא 

  דרכים להעניש אותו.
  

זה גם אותו הרשע שחנט את אביו, לפני  לפילפילפילפי
כמאתיים וחמשים או שלוש מאות שנה, 
בתקופת בעל ספר הברית, וכי עד היום הוא 

יגיע  נוט? יום אחד גם הוא יירקב, וזמנוחנשאר 
להגיע לאבדון. מצד שני, הצדיקים קמים 

  בתחיית המתים יחד עם גופם הרגיל.
  

אחרות, בספר הברית מסביר את  במליםבמליםבמליםבמלים
המשל של רבי, שהקב"ה דן את הגוף והנשמה 
ביחד, מדובר על הנפש התחתונה, ובצירוף עם 
הנפש העליונה. הנפש התחתונה היא הנחשבת 

  "גוף" לעניין זה.
  

נינוס התכוון לכל הפלפול חושב שאנטו אינניאינניאינניאינני
הזה. לבטח הוא לא התעמק עד כדי כך במושגי 
היהדות. אנטונינוס שאל שאלת תם, כי הוא 
הבין את מושגי הגוף והנשמה באופן מופשט. 
גוף רגיל הוא בשר ודם, ונשמה היא החלק 

לדעת הרוחני. אבל רבי בתשובתו התכוון לזה, 
ק וכך צריכים להעמיהרה"ג בעל ספר הברית, 

ולהסביר, שהקב"ה מעניש את הגוף והנשמה 
ביחד, הגוף הינו הנפש התחתונה, וכפי הפירוש 

  הנ"ל. 
  

****        
על מס' [רבינו יוסף חיים בספר בניהו  שואלשואלשואלשואל

ת ת ת ת רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ , מדוע כתוב במשל לשון ]סנהדרין שם
? הן היה מתאים יותר לכתוב תאנים או נאותנאותנאותנאות

  ?סתם רימונים
  

, אם היה שם תאנים או רימונים הגרי"ח מתרץמתרץמתרץמתרץ
רגילים, הסומא לא היה יכול להגיד שהוא לא 

בכל למרות שהוא סומא, ראה את הפירות, כי 
הפירות בידיו את יכול למשש עדיין הוא זאת 

ת ת ת ת רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ ולקטפן. לכן דייקה הגמרא לכתוב 
, שפירושו הוא לתאנים המשובחות, נאותנאותנאותנאות

ממילא טוען עליו בעל השדה, כיצד ידעת 

להבדיל כי אלו משובחות ואלו לא משובחות? 
    תתתתרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ אלא ודאי שהחיגר עזר לך. לכן כתוב 

        נאות.נאות.נאות.נאות.
        

למאי הוצרך למנקט למאי הוצרך למנקט למאי הוצרך למנקט למאי הוצרך למנקט  יש להביןיש להביןיש להביןיש להביןלשונו,  וזהוזהוזהוזה
במשל בכורות נאות, דמה הפרש איכא בהאיי, במשל בכורות נאות, דמה הפרש איכא בהאיי, במשל בכורות נאות, דמה הפרש איכא בהאיי, במשל בכורות נאות, דמה הפרש איכא בהאיי, 

מונים, ובא ומצאן מונים, ובא ומצאן מונים, ובא ומצאן מונים, ובא ומצאן לימא שהיה בו תאנים או רלימא שהיה בו תאנים או רלימא שהיה בו תאנים או רלימא שהיה בו תאנים או ר
ונ"ל, דעל זה לא היה הסומא ונ"ל, דעל זה לא היה הסומא ונ"ל, דעל זה לא היה הסומא ונ"ל, דעל זה לא היה הסומא     ....חסרים, שאכלוםחסרים, שאכלוםחסרים, שאכלוםחסרים, שאכלום

יכול לפטור עצמו בטענה זו, שאין לו עיניים יכול לפטור עצמו בטענה זו, שאין לו עיניים יכול לפטור עצמו בטענה זו, שאין לו עיניים יכול לפטור עצמו בטענה זו, שאין לו עיניים 
לראות, כי כיון דיש לו רגלים, הוא מרגיש לראות, כי כיון דיש לו רגלים, הוא מרגיש לראות, כי כיון דיש לו רגלים, הוא מרגיש לראות, כי כיון דיש לו רגלים, הוא מרגיש 
באילן שנושא פירות במישוש שימשש בכל באילן שנושא פירות במישוש שימשש בכל באילן שנושא פירות במישוש שימשש בכל באילן שנושא פירות במישוש שימשש בכל 
האילנות, והוא ג"כ היה ממשש באילנות, ופגע האילנות, והוא ג"כ היה ממשש באילנות, ופגע האילנות, והוא ג"כ היה ממשש באילנות, ופגע האילנות, והוא ג"כ היה ממשש באילנות, ופגע 
בפירות אלו ואכלם. על כן נקיט המשל בכה"ג בפירות אלו ואכלם. על כן נקיט המשל בכה"ג בפירות אלו ואכלם. על כן נקיט המשל בכה"ג בפירות אלו ואכלם. על כן נקיט המשל בכה"ג 

יו בו בכורות נאות, כי האילן שנושא פירות יו בו בכורות נאות, כי האילן שנושא פירות יו בו בכורות נאות, כי האילן שנושא פירות יו בו בכורות נאות, כי האילן שנושא פירות שהשהשהשה
תאנים הרבה, היה בכלל התאנים שבאילן תאנים הרבה, היה בכלל התאנים שבאילן תאנים הרבה, היה בכלל התאנים שבאילן תאנים הרבה, היה בכלל התאנים שבאילן 
תאנים יפים במראיהם ושומנן. ואילו היופי תאנים יפים במראיהם ושומנן. ואילו היופי תאנים יפים במראיהם ושומנן. ואילו היופי תאנים יפים במראיהם ושומנן. ואילו היופי 
שלהם אינו נרגש במישוש, אלא נודע במראה שלהם אינו נרגש במישוש, אלא נודע במראה שלהם אינו נרגש במישוש, אלא נודע במראה שלהם אינו נרגש במישוש, אלא נודע במראה 
עינים. וכאשר חסרו רק בכורות נאות אלו, עינים. וכאשר חסרו רק בכורות נאות אלו, עינים. וכאשר חסרו רק בכורות נאות אלו, עינים. וכאשר חסרו רק בכורות נאות אלו, 
ובעל הפרדס תובע אותם ממנו, שפיר קאמר ובעל הפרדס תובע אותם ממנו, שפיר קאמר ובעל הפרדס תובע אותם ממנו, שפיר קאמר ובעל הפרדס תובע אותם ממנו, שפיר קאמר 

עד אות ולאכלן. אות ולאכלן. אות ולאכלן. אות ולאכלן. ליה, וכי יש לי עינים לראות הנליה, וכי יש לי עינים לראות הנליה, וכי יש לי עינים לראות הנליה, וכי יש לי עינים לראות הנ
            כאן.

        
לשון הגמרא  , צריכים להעיר כך, כילענ"דלענ"דלענ"דלענ"ד

נגזר מלשון הכתוב בספר ירמיה נאות, נאות, נאות, נאות,     תתתתרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ 
ֵאִנים טֹבֹות ְמֹאד'], ד, ב"כ[ ֵאִנים טֹבֹות ְמֹאדּתְ ֵאִנים טֹבֹות ְמֹאדּתְ ֵאִנים טֹבֹות ְמֹאדּתְ רֹות    ,,,,ּתְ ּכֻ ְתֵאֵני ַהּבַ רֹותּכִ ּכֻ ְתֵאֵני ַהּבַ רֹותּכִ ּכֻ ְתֵאֵני ַהּבַ רֹותּכִ ּכֻ ְתֵאֵני ַהּבַ . . . . ּכִ

', ', ', ', רותרותרותרותווווכתאני הבככתאני הבככתאני הבככתאני הבכ''''רש"י בזה"ל,  שם מסביר
שהם שהם שהם שהם     ,,,,לת בכורי תאניםלת בכורי תאניםלת בכורי תאניםלת בכורי תאניםיייישלו כל צרכן בתחשלו כל צרכן בתחשלו כל צרכן בתחשלו כל צרכן בתחשבָּ שבָּ שבָּ שבָּ 

התאנים . . . . חביבות על מוצאיהם בראשיתםחביבות על מוצאיהם בראשיתםחביבות על מוצאיהם בראשיתםחביבות על מוצאיהם בראשיתם
הראשונות אהובות וחביבות מאד על מוצאיהן. 

זכר אותם זכר אותם זכר אותם זכר אותם אומר כך,  [בפירושו שם] גם הרד"ק
לפי שהן לפי שהן לפי שהן לפי שהן     ,,,,כי הן נחמדות בעיני מוצאיהןכי הן נחמדות בעיני מוצאיהןכי הן נחמדות בעיני מוצאיהןכי הן נחמדות בעיני מוצאיהן    ,,,,תאניםתאניםתאניםתאנים

  . . . . תתתתרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ 
  

זה מתורצת שאילת הגרי"ח, מדוע הגמרא  לפילפילפילפי
ם כיון שעל תאנינאות, נאות, נאות, נאות,     תתתתרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ אמרה לשון 

כאלו בפרט אנשים רודפים. הם מחפשים 
במיוחד את ההנאה מן התאנים האלו. וזהו 

תאני הבכורות, תאני הבכורות, תאני הבכורות, תאני הבכורות, שפירש רש"י בגמרא שם, 
וכוונתו לפסוק הנ"ל בספר ירמיהו. לכן היה 
לשומרים עניין לאכול דוקא את אותן 

  הבכורות. 
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הכוונה לתאנים  ,, בכורות נאותלדברינולדברינולדברינולדברינו
שהבשילו בראשיתן. אבל לפי מה שעונה 

, אם היו אלו תאנים רגילים, לא ואומר הגרי"ח
היה לבעל הבית טענה על החיגר, אבל כיון 

התאנים היפות במראיהן התאנים היפות במראיהן התאנים היפות במראיהן התאנים היפות במראיהן שהם לקחו את 
הוא העניש את שניהם, יוצא שהם  ובשומנן,ובשומנן,ובשומנן,ובשומנן,

בחרו מתוך כל השדה את התאנים המובחרות. 
וע כי התאנים אינן וקשה אם כן, הרי יד

מתבשלות בבת אחת, אלא כל תאנה 
מתבשלת מעט מעט לבדה. לפי זה טענת 

  נופלת לכאורה.  הגרי"ח
  

מסביר שבשביל לקחת תאנה רגילה  הגרי"חהגרי"חהגרי"חהגרי"ח
הסומא אינו צריך את החיגר, כי הוא יכול 
למשש בידיו ולהרגיש מה היא תאנה, ולאכול 
אותה. הסומא צריך את החיגר שיצביע לו על 

נה מסויימת שהיא מובחרת. אבל מכיון תא
שהתאנים מתבשלות כל אחת בפני עצמן, יש 
לומר שהוא צריך את החיגר רק בשביל לדעת 
איזו תאנה התבשלה, ואיזו לא התבשלה. 

  וצריך עיון.
  

****        
לומר לכם פירוש מחודש, רמז נפלא,  רצונירצונירצונירצוני

בסייעתא דשמיא. אולי אפשר  ברעיונישעלה 
נאמר אותו כי אם לפרש כך, אבל אנחנו לא 

  ברמז, והמבין יבין. כל אחד יבין לבד.
  

זה ישנה חכמה גדולה. צריך להחליף ה במשלבמשלבמשלבמשל
, לאות חי"ת. תתתתרוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וּ וּ וּ וּ כּ כּ כּ כּ בַּ בַּ בַּ בַּ את האות כא"ף שבמלה 

אדם זה לא שמר על עיניו ונכשל. החיגר רומז 
והסומא הוא  אין לה גוף לפעול בו.לנשמה, כי 

 הגוף, שאינו רואה. הסומא הוא בשר ודם, בלי
. אדם זה הלך אחרי מראית לנוע וכו' נשמה וכח

עיניו ונפל, לכן אמרו עליו שהוא "אכל" מן 
התאנים. אכילה כמו שנאמר לגבי יוסף 

ֶחם ֲאשֶׁ '], , ו"לבראשית ט[ י ִאם ַהּלֶ ֶחם ֲאשֶׁ ּכִ י ִאם ַהּלֶ ֶחם ֲאשֶׁ ּכִ י ִאם ַהּלֶ ֶחם ֲאשֶׁ ּכִ י ִאם ַהּלֶ , , , , הּוא אֹוֵכלהּוא אֹוֵכלהּוא אֹוֵכלהּוא אֹוֵכלר ר ר ר ּכִ
ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ָאְכָלה ּוָמֲחָתה '], , כ'ל[משלי עוד נאמר בספר 

החיגר אומר כי אין לו רגליים לעשות את . . . . ִפיהָ ִפיהָ ִפיהָ ִפיהָ 
העון, גם זה ברמז, בלשון נקייה, כמו סגנון 
הלשון, 'להסך את רגליו'. הוא עשה את 

  העבירה בצירוף הנשמה והגוף ביחד.

אפילו את הדברים ביחד ותבינו כי  תצרפותצרפותצרפותצרפו
  . רבהבמשל ישנה ממש חכמה 

  
פרדס נאה, פרדס נאה, פרדס נאה, פרדס נאה, גם המלים נכפלו, כמו שאמרו  לכןלכןלכןלכן

מדוע כפלו? התשובה היא כורות נאות. כורות נאות. כורות נאות. כורות נאות. והיו בו בוהיו בו בוהיו בו בוהיו בו ב
כי כל העולם כולו הוא נאה ויפה, וישנן 
"בכורות" הנאות יותר מכל העולם, ומהן בא 

[מצוי בהדיא בלשונות חז"ל  המכשול.
ת, וביארנו בס"ד רוֹ חוּ והמפרשים וכו' הסגנון בַּ 

בשו"ת עולת יצחק ח"ג סי' ער"ה שאין בזה 
תצוה ש"ק פה. וכן בשיעור מוצ-משום ניבול

  ].התשע"א
  
ומה  ענ"ד במשל זה.החכמה הרמוזה ל זוזוזוזו

שאומר הגרי"ח, עוד בלי קשר למה שאנחנו 
אומרים, נראה לי כי אין הכרח לדבריו, כי כבר 
אמרנו שבכורות נאות היינו תאנים שהתחילו 

  להבשיל.
  

, כי גם לפי לא ברור לי כל כךגוף הדבר  אמנםאמנםאמנםאמנם
דברינו, היאך יאמר בעל הפרדס לאחר שיבוא 

הרי בכורות נאות היכן הן? בכורות נאות היכן הן? בכורות נאות היכן הן? בכורות נאות היכן הן? במשך כמה ימים, 
התאנים מתליעות במהלך היום לאחר 

עון לו כי שהבשילו? החיגר והסומא יכולים לט
שיתליעו, כי  הם אכלו את התאנים משום

כשיבוא, הן  לאיזה צורך הם יחכו לו עד שיבוא?
אכילה, והם כמו הפקר, כבר לא ראויות ל
  ומותר להם לאכלם.

  
העניין ממדרש ידוע בשיר השירים רבה  מקורמקורמקורמקור

שם לגבי הפסוק דודי ירד לגנו וגו', , ]פרשה ו'[
    ,,,,ר' חייא בר אבא ותלמידיור' חייא בר אבא ותלמידיור' חייא בר אבא ותלמידיור' חייא בר אבא ותלמידיו ,כךמסופר על 

ואית דאמרי ואית דאמרי ואית דאמרי ואית דאמרי     ,,,,ואית דאמרי ר' עקיבא ותלמידיוואית דאמרי ר' עקיבא ותלמידיוואית דאמרי ר' עקיבא ותלמידיוואית דאמרי ר' עקיבא ותלמידיו
 -רבי יהושע ותלמידיו, הוו נהיגין יתבין פשטין רבי יהושע ותלמידיו, הוו נהיגין יתבין פשטין רבי יהושע ותלמידיו, הוו נהיגין יתבין פשטין רבי יהושע ותלמידיו, הוו נהיגין יתבין פשטין 

תחות חדא תאנה, ובכל יום ויום היה תחות חדא תאנה, ובכל יום ויום היה תחות חדא תאנה, ובכל יום ויום היה תחות חדא תאנה, ובכל יום ויום היה     -לומדים 
    ,,,,אמרוןאמרוןאמרוןאמרון    ....נתונתונתונתויייימשכים בעל התאנה ומלקט תאמשכים בעל התאנה ומלקט תאמשכים בעל התאנה ומלקט תאמשכים בעל התאנה ומלקט תא

הלכו הלכו הלכו הלכו     ????מה עשומה עשומה עשומה עשו    ....נה את מקומנו שמא חושדנונה את מקומנו שמא חושדנונה את מקומנו שמא חושדנונה את מקומנו שמא חושדנושַ שַ שַ שַ נְ נְ נְ נְ 
            ....וישבו להם במקום אחרוישבו להם במקום אחרוישבו להם במקום אחרוישבו להם במקום אחר

        
הלך וחזר הלך וחזר הלך וחזר הלך וחזר     ....ולא מצאןולא מצאןולא מצאןולא מצאן    ,,,,השכים בעל התאנההשכים בעל התאנההשכים בעל התאנההשכים בעל התאנה
מצוה מצוה מצוה מצוה     ,,,,רבותירבותירבותירבותי    ,,,,אמר להםאמר להםאמר להםאמר להם    ....אחריהם עד שמצאןאחריהם עד שמצאןאחריהם עד שמצאןאחריהם עד שמצאן
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ואתם מבקשין למנעה ואתם מבקשין למנעה ואתם מבקשין למנעה ואתם מבקשין למנעה     ,,,,אחת הייתם עושין ליאחת הייתם עושין ליאחת הייתם עושין ליאחת הייתם עושין לי
לי זכות, שאתם עוסקים בתורה היה     ????ממניממניממניממני

ומפני ומפני ומפני ומפני     ....חס ושלוםחס ושלוםחס ושלוםחס ושלום    ,,,,אמרו ליהאמרו ליהאמרו ליהאמרו ליהתחת צל תאנתי. 
    ????מה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחרמה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחרמה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחרמה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחר

            ....שמא אתה חושדנושמא אתה חושדנושמא אתה חושדנושמא אתה חושדנו    ,,,,אמרינןאמרינןאמרינןאמרינן
        

אלא אומר לכם מפני מה אלא אומר לכם מפני מה אלא אומר לכם מפני מה אלא אומר לכם מפני מה     ....חס ושלוםחס ושלוםחס ושלוםחס ושלום    ,,,,אמר להםאמר להםאמר להםאמר להם
אני משכים ללקוט תאנתי, שכיון שהחמה אני משכים ללקוט תאנתי, שכיון שהחמה אני משכים ללקוט תאנתי, שכיון שהחמה אני משכים ללקוט תאנתי, שכיון שהחמה 

בעל התאנים     ....זורחת על התאנים הן מתליעותזורחת על התאנים הן מתליעותזורחת על התאנים הן מתליעותזורחת על התאנים הן מתליעות
הסביר להם כי אם הוא יחכה לבוא השמש, 
התאנים יתליעו. אינני חושש שתקחו לי את 
התאנים, אלא רק מכיון שאין מה לעשות עם 

        . . . . מיד חזרו לתמןמיד חזרו לתמןמיד חזרו לתמןמיד חזרו לתמן    התאנים לאחר זריחת החמה.
        

, החכמים אמרו. . . . ההוא יומא אשכחון דלא לקטההוא יומא אשכחון דלא לקטההוא יומא אשכחון דלא לקטההוא יומא אשכחון דלא לקט
ופצעו ופצעו ופצעו ופצעו     ,,,,נטלו מהןנטלו מהןנטלו מהןנטלו מהן    הבה נבדוק את התאנה.

יפה אמר בעל יפה אמר בעל יפה אמר בעל יפה אמר בעל     ,,,,אמרואמרואמרואמרו    ....ותותותותומצאום מותלעומצאום מותלעומצאום מותלעומצאום מותלע    ,,,,אותםאותםאותםאותם
            ....התאנההתאנההתאנההתאנה

        
צדיקים הנפטרים מסיים בהשוואה ל המדרשהמדרשהמדרשהמדרש

בעל     ––––    אם הואאם הואאם הואאם הואבעוונתינו הרבים בגיל צעיר. 
והוא לוקטה, והוא לוקטה, והוא לוקטה, והוא לוקטה,     ,,,,יודע עונתה של תאנתויודע עונתה של תאנתויודע עונתה של תאנתויודע עונתה של תאנתו    ----    התאנה

כך הקדוש ברוך הוא יודע אימתי עונתן של כך הקדוש ברוך הוא יודע אימתי עונתן של כך הקדוש ברוך הוא יודע אימתי עונתן של כך הקדוש ברוך הוא יודע אימתי עונתן של 
הקב"ה יודע כי     והוא מסלקן.והוא מסלקן.והוא מסלקן.והוא מסלקן.    ,,,,צדיקים לסלקןצדיקים לסלקןצדיקים לסלקןצדיקים לסלקן

עלול ח"ו אם אותו הצדיק יישאר בעולם, הוא 
לקלקל את מעשיו, לכן הוא "לוקטו" לפני 

  הזמן.
  

בראשית רבה פרשת לך לך פרשה מ"ו, [אחר  במקוםבמקוםבמקוםבמקום
ר' ר' ר' ר' חז"ל אמרו זאת בסגנון אחר בזה"ל, ] דף מ"א

התאנה זו בתחילה אורים אותה התאנה זו בתחילה אורים אותה התאנה זו בתחילה אורים אותה התאנה זו בתחילה אורים אותה     ,,,,יודן אמריודן אמריודן אמריודן אמר
ואחר כך ואחר כך ואחר כך ואחר כך     ,,,,כך שתים שתיםכך שתים שתיםכך שתים שתיםכך שתים שתים    ואחרואחרואחרואחר    ,,,,אחת אחתאחת אחתאחת אחתאחת אחת

        ....עד שאורים בסלים ובמגרפותעד שאורים בסלים ובמגרפותעד שאורים בסלים ובמגרפותעד שאורים בסלים ובמגרפות, , , , ששששווווש שלש שלש שלש שלוווושלשלשלשל
            

אינני מבין את טענת בעל התאנים  לפי זהלפי זהלפי זהלפי זה
לחיגר ולסומא, מדוע לקטתם את הבכורות, 

 ,הם ימתינו לבואואם הם צריכים לענות לו כי 
התאנים יתליעו. וכי מה אתה רוצה שנעשה? 
המשל והנמשל אינם ברורים לי דיים, אבל גופו 

  של עניין מובן ברוך ה'. 
  

הם אולי בעל התאנים טוען כי  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  צריכים לקטוף את התאנים, אך לא לאכלם?

  

אז מה אתה רוצה שהם  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  יעשו אתם? הם עלולים להתליע.

  
  אולי הוא הגיע בדיוק בבוקר? מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  

לא. בגמרא כתוב  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  שהוא הגיע לאחר ימים.מפורש 

  
כל לכאורה לא מוכרח ש מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

בבוקר, כי הגמרא ממש מתליעות התנאים 
מביאה כי אדם ] דף כ"א:[במסכת בבא מציעא 

עם נפילתה נמאסת, לפי שמתייאש מתאנה, 
ולכאורה קשה, מה צריך לכך, הרי עצם זריחת 
השמש עליה מתליעה אותה, ומיד הוא 
מתייאש. לפי זה אפשר לחדש כי לא מוכרח 

  שהתאנים כולם מתליעות תכף בבוקר.
  

שישנן  אמראם כן אולי נֹ  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
או שמדובר  כמה סוגי תאנים. יכול להיות.

  בתחילת העונה, או בסוף העונה. צריך לברר.
  

מדוע דיברו דוקא על תאנה,  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
ז, "משלי כ[ולא על רימון או תמר למשל. כתוב 

ְרָיהּ ], ח"י ֵאָנה יֹאַכל ּפִ ְרָיהּ ֹנֵצר ּתְ ֵאָנה יֹאַכל ּפִ ְרָיהּ ֹנֵצר ּתְ ֵאָנה יֹאַכל ּפִ ְרָיהּ ֹנֵצר ּתְ ֵאָנה יֹאַכל ּפִ         ....ֹנֵצר ּתְ
  

אכן נראה כי התאנים  א:"מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
חביבים על האנשים במיוחד, כי הם נאכלות 

  בשלמות. יש להן טעם מיוחד. 
  

כולה גרעינים ונאכלת  מהקהל: הערההערההערההערה
  בשלמות, וכך היא התורה.

  

  יפה מאד. א:"תשובת מרן שליט

  
מעשה שסיפר הר"ר אברהם ערוסי הלוי על רב צדיק מעשה שסיפר הר"ר אברהם ערוסי הלוי על רב צדיק מעשה שסיפר הר"ר אברהם ערוסי הלוי על רב צדיק מעשה שסיפר הר"ר אברהם ערוסי הלוי על רב צדיק 

        אשר לא שלטה בו רימה ותולעה.אשר לא שלטה בו רימה ותולעה.אשר לא שלטה בו רימה ותולעה.אשר לא שלטה בו רימה ותולעה.
  

חיבר פירוש על ] דף ס"ג[ אברהם ערוסי הר"רהר"רהר"רהר"ר
פרקי אבות, ושם הוא מעיד בעצמו על צדיק 

  שלא שלטה בו רמה ותולעה.שראה מסויים 
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מרבה בשר, מרבה בשר, מרבה בשר, מרבה בשר, אומרת, ] אבות פ"ב משנה ז'[ המשנההמשנההמשנההמשנה
    מספר על כך הר"א ערוסי בזה"ל,מרבה רמה. מרבה רמה. מרבה רמה. מרבה רמה. 

מעשה שהיה בארץ התימן, שמת מהר"ר מעשה שהיה בארץ התימן, שמת מהר"ר מעשה שהיה בארץ התימן, שמת מהר"ר מעשה שהיה בארץ התימן, שמת מהר"ר 
ח נע"ג בערב ח נע"ג בערב ח נע"ג בערב ח נע"ג בערב אפִ אפִ אפִ אפִ קַ קַ קַ קַ לְ לְ לְ לְ מהר"ר דוד אַ מהר"ר דוד אַ מהר"ר דוד אַ מהר"ר דוד אַ ככככסעדיה בן סעדיה בן סעדיה בן סעדיה בן 

חד מן הצדיקים הגדולים, הוא היה איוהכ"פ. יוהכ"פ. יוהכ"פ. יוהכ"פ. 
והוא היה דשן ובעל והוא היה דשן ובעל והוא היה דשן ובעל והוא היה דשן ובעל י, גוברא רבה. הִ לָ מקובל אֱ 

בשר. והוא היה מעיר צנעא, והיה גר אתנו. בשר. והוא היה מעיר צנעא, והיה גר אתנו. בשר. והוא היה מעיר צנעא, והיה גר אתנו. בשר. והוא היה מעיר צנעא, והיה גר אתנו. 
ית", מקום וִ חְ מה"ר סעדיה הגיע מצנעא ל"מַ 

ממש ונקבר באותו היום. ונקבר באותו היום. ונקבר באותו היום. ונקבר באותו היום. מגורי הר"א ערוסי. 
  בערב יוהכ"פ קברוהו.

  
אחת, אחת, אחת, אחת,     אחר ששה חדשים, בניסן, מתה אשהאחר ששה חדשים, בניסן, מתה אשהאחר ששה חדשים, בניסן, מתה אשהאחר ששה חדשים, בניסן, מתה אשה

וחפרו לה קבר אצל רגליו. ונפתח הקבר של וחפרו לה קבר אצל רגליו. ונפתח הקבר של וחפרו לה קבר אצל רגליו. ונפתח הקבר של וחפרו לה קבר אצל רגליו. ונפתח הקבר של 
הרי הם היו קוברים במערות, כעין הרב הנזכר. הרב הנזכר. הרב הנזכר. הרב הנזכר. 

כוכים, ובאמצע החפירה, בטעות נפתח חלון 
יצא ממנו ריח טוב מריח גן עדן. יצא ממנו ריח טוב מריח גן עדן. יצא ממנו ריח טוב מריח גן עדן. יצא ממנו ריח טוב מריח גן עדן. אצל קברו. 

האם אתם יודעים איזה ריח יוצא ממתים רגילים 
להתקרב אפילו רק רח"ל? ממש מסריח, מסוכן 

. ריח מחליא, כן להריח בהדיא, כל שאליהם
  גרוע ביותר. 

  
הכנסתי ידי דרך הכנסתי ידי דרך הכנסתי ידי דרך הכנסתי ידי דרך הר"א ערוסי על עצמו,  מספרמספרמספרמספר

החור שנפתח, ומיששתי ברגליו, והנה הם החור שנפתח, ומיששתי ברגליו, והנה הם החור שנפתח, ומיששתי ברגליו, והנה הם החור שנפתח, ומיששתי ברגליו, והנה הם 
ולא שלטה בו ולא שלטה בו ולא שלטה בו ולא שלטה בו כאילו הוא ישן. לח. רטובים. רטובים. רטובים. רטובים. 

והחידוש . . . . ''''יש לא עדא עלוהייש לא עדא עלוהייש לא עדא עלוהייש לא עדא עלוהיוריח בוריח בוריח בוריח ב''''רמה, רמה, רמה, רמה, 
ן מֵ הגדול ביותר, כי זה למרות שהוא היה שָׁ 

ן בטח ושאנן מפחד ן בטח ושאנן מפחד ן בטח ושאנן מפחד ן בטח ושאנן מפחד וקראתי עליו, ישכָּ וקראתי עליו, ישכָּ וקראתי עליו, ישכָּ וקראתי עליו, ישכָּ מאד. 
עניין זה נדפס תוך הספר יאיר נרי, בדף     רעה.רעה.רעה.רעה.
  ס"ג.

  
מעשה  מובא] דף קנ"ב:[במסכת שבת  גמראגמראגמראגמראבבבב

ורקב עצמות ורקב עצמות ורקב עצמות ורקב עצמות , ', ', ', 'כתיבכתיבכתיבכתיבכך, הגמ' כעין זה, ואומרת 
עצמותיו עצמותיו עצמותיו עצמותיו     ,,,,כל מי שיש לו קנאה בלבוכל מי שיש לו קנאה בלבוכל מי שיש לו קנאה בלבוכל מי שיש לו קנאה בלבו    '.'.'.'.קנאהקנאהקנאהקנאה

אין אין אין אין , , , , כל שאין לו קנאה בלבוכל שאין לו קנאה בלבוכל שאין לו קנאה בלבוכל שאין לו קנאה בלבו    ....מרקיביםמרקיביםמרקיביםמרקיבים
      עצמותיו מרקיבים.עצמותיו מרקיבים.עצמותיו מרקיבים.עצמותיו מרקיבים.

  
ידוע עוד על צדיקים המעשה האמור,  כעיןכעיןכעיןכעין

רבים שלא שלטה בהם רמה ותולעה, אשריהם 
  ישראל.

  
        

  

אין למלאכי חבלה אין למלאכי חבלה אין למלאכי חבלה אין למלאכי חבלה     ,,,,גוףגוףגוףגוףאל תוך אל תוך אל תוך אל תוך נכנסת נכנסת נכנסת נכנסת נשמה נשמה נשמה נשמה כאשר כאשר כאשר כאשר 
        רשות לשלוט בה.רשות לשלוט בה.רשות לשלוט בה.רשות לשלוט בה.

  

דברי  לעניין שעוררנו מקודם בעיקבות נחזורנחזורנחזורנחזור
ספר הברית, שאין למלאכי חבלה רשות 
לשלוט בנשמה כאשר היא נכנסת אל תוך גוף. 
הגוף הוא מעין שמירה ומגן לנשמה, ורק כאשר 
הנשמה יוצאת מן הגוף אפשר להענישה, כי 

  בתוך הגוף היא מוגנת.
  

גם בספר מדרש  ,כמו היסוד האמור ראיתיראיתיראיתיראיתי
אבל גם הוא לא ענף גלגולים דף ק"ו], [תלפיות 

מנמק את הסיבה. אחזיק טובה למי שיצליח 
  לפענח את סיבת הדבר. 

  

ממה שהוא מביא זאת בסתם, הוא מסיים  לבדלבדלבדלבד
הסיבה  ,וכו', ונראה שבמקור ממנו הוא מעתיק

כתובה. כמובן שניגשים לבדוק מהיכן הוא 
, אך למרות שנראה כי הזה מעתיק את החידוש

רזיא', הדבר  אהוא מעתיק זאת מן הספר 'גלי
אינו נכון, אלא מתוך ליקוט מכתבי ה כנרא

, כמו שהוא מסיים שם בסוף כמה האר"י
. ברם לא מצאתי מאיפה הוא לקח את עניינים

החידוש ההוא, כך שאין לי אפשרות לבדוק את 
  ". ה"וכולי במה שכתבהכוונה 

  
במקור הדבר, שהוא בכתבי אכן ש מסתברמסתברמסתברמסתבר

האר"י, הסיבה כתובה בהמשך. אבל מאיזו 
וראיתי  ג ולא הביא גם את הטעם.סיבה הוא דיל

בספר שהעתיק זאת ממדרש תלפיות, וחשב 
שזה המשך לספר גליא רזיא, שהזכיר בפיסקא 
הקודמת. אך חיפשתי שם בגליא רזיא, ולא 

  מצאתי זאת.
  

תוך כף תוך כף תוך כף תוך כף רשע הולך נע ונד רשע הולך נע ונד רשע הולך נע ונד רשע הולך נע ונד הרוח של הרוח של הרוח של הרוח של לשונו,  וזהוזהוזהוזה
מן השטן, ומכניס עצמו מן השטן, ומכניס עצמו מן השטן, ומכניס עצמו מן השטן, ומכניס עצמו     הקלע, בורח עצמוהקלע, בורח עצמוהקלע, בורח עצמוהקלע, בורח עצמו

. . . . והראוי לווהראוי לווהראוי לווהראוי לו    במקום הגזור עליובמקום הגזור עליובמקום הגזור עליובמקום הגזור עליו    ,,,,בדומם או בצומחבדומם או בצומחבדומם או בצומחבדומם או בצומח
ישנן נשמות המגולגלות בתוך אבנים וצמחים, 
או בתוך אדמה, ואפילו במים. הנשמה יכולה 

        להתגלגל בכל מיני מקומות. 
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אבל כשהרוח נכנס בגוף, אין השטן יכול אבל כשהרוח נכנס בגוף, אין השטן יכול אבל כשהרוח נכנס בגוף, אין השטן יכול אבל כשהרוח נכנס בגוף, אין השטן יכול 
אם הרוח נכנסת בגוף, לאו לשלוט בו להזיקו. לשלוט בו להזיקו. לשלוט בו להזיקו. לשלוט בו להזיקו. 

דוקא באדם, אלא גם בבהמה או חיה, השטן 
בלה אינם יכולים לשלוט בה. ומלאכי הח

. כנראה הּ ילֵ כֻ וְ  כותבכשרוצים לברר מדוע, הוא 
במקור היה כתוב הסבר, אבל לא זכיתי 

מן הגלגולים, או גלגול מן הגלגולים, או גלגול מן הגלגולים, או גלגול מן הגלגולים, או גלגול יותר קשה יותר קשה יותר קשה יותר קשה והוהוהוהלדעתו. 
        שלא יצא ממנו שום תועלת.שלא יצא ממנו שום תועלת.שלא יצא ממנו שום תועלת.שלא יצא ממנו שום תועלת.    ,,,,יבשיבשיבשיבשאבן דומם אבן דומם אבן דומם אבן דומם 

        
כיצד הרשעים אינם חוזרים כיצד הרשעים אינם חוזרים כיצד הרשעים אינם חוזרים כיצד הרשעים אינם חוזרים     ותותותותהמשך בירור השאלהמשך בירור השאלהמשך בירור השאלהמשך בירור השאל

    יםיםיםיםיכוליכוליכוליכול    הםהםהםהםרי רי רי רי הההה    ,,,,בתשובה אפי' על פיתחה של גיהנםבתשובה אפי' על פיתחה של גיהנםבתשובה אפי' על פיתחה של גיהנםבתשובה אפי' על פיתחה של גיהנם
ם, והמהרהר בתשובה נקרא ם, והמהרהר בתשובה נקרא ם, והמהרהר בתשובה נקרא ם, והמהרהר בתשובה נקרא להרהר תשובה בלבלהרהר תשובה בלבלהרהר תשובה בלבלהרהר תשובה בלב

'כל 'כל 'כל 'כל בעניין בעניין בעניין בעניין     ,,,,ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהבבבבהגמ' הגמ' הגמ' הגמ' דברי דברי דברי דברי ביאור ביאור ביאור ביאור וווו    צדיק.צדיק.צדיק.צדיק.
        '.'.'.'.מעבירין לו על כל פשעיומעבירין לו על כל פשעיומעבירין לו על כל פשעיומעבירין לו על כל פשעיוהמעביר על מדותיו, המעביר על מדותיו, המעביר על מדותיו, המעביר על מדותיו, 

        
אותו שצריכים לסיים, נדבר על דבר קטן  כיוןכיוןכיוןכיון

הנוספות השאלות  אלו הןמקודם, עוררנו 
  והובאו בתחילת השיעור. ,שנשאלנו

  
מן הקושיות היתה, מדוע כל כך צריכים  אחתאחתאחתאחת

להיזהר מדינה של גיהנם ולהתפלל על כך, הרי 
בקלות רבה אפשר להיות צדיקים, כמו שמצינו 

האומר לאשה, הרי האומר לאשה, הרי האומר לאשה, הרי האומר לאשה, הרי , :]ט"דף מ[במסכת קידושין, 
על מנת שאני צדיק, אפילו על מנת שאני צדיק, אפילו על מנת שאני צדיק, אפילו על מנת שאני צדיק, אפילו את מקודשת לי את מקודשת לי את מקודשת לי את מקודשת לי 

מקודשת, שמא הרהר תשובה מקודשת, שמא הרהר תשובה מקודשת, שמא הרהר תשובה מקודשת, שמא הרהר תשובה , , , , רשע גמוררשע גמוררשע גמוררשע גמור
    בדעתו.בדעתו.בדעתו.בדעתו.

  
כי למרות שהמהרהר  צריכים לדעת אבלאבלאבלאבל

תשובה בלבו נחשב צדיק, אבל גם בתוך 
הצדיקים ישנן מדרגות ממדרגות שונות. המושג 
צדיק מתפרש לפי העניין. גם הזהיר בדיני 

, 'ישעיהו ס[ממונות למשל נקרא צדיק. כתוב 
יִקים], א"כ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ יִקיםְוַעּמֵ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ יִקיםְוַעּמֵ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ יִקיםְוַעּמֵ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ . . . . ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ    ,,,,ְוַעּמֵ

נחשבים  כי כולם ,אומר על כך הזוהר הקדוש
, נכנסו לחלקו של הם נימוליםלצדיקים, מפני ש

  .הקב"ה
  

הרי  איפוא כי יש דרגות במהות הצדיקים. ברורברורברורברור
בספרו מגן [על שמעון הצדיק כבר תמה הרשב"ץ 

, מדוע הוא בלבד ]אבות על מס' אבות פ"א מ"ב
נקרא צדיק יותר מכל שאר התנאים. לא מצינו 

ם צדיק, הרי ום מקום למה נתייחס הוא בששב
. יכול להיות כי כל התנאים היו צדיקים יעו"ש

חלק מן התנאים נתכנו בשם צדיקים, כי באו 
אליהם נסיונות והם עמדו בהם, כי הבא לידי 

  נקרא צדיק, כמו יוסף הצדיק.בדבר ערוה נסיון 
   

כי למושג צדיק  ,נראהומעוד ראיות זה  מכלמכלמכלמכל
 ישנן בחינות שונות. לכן גם מי שהרהר תשובה
בלבו, נחשב צדיק במדה מסויימת. כי קשה מה 
עם כל עבירותיו? הרי הוא עוד לא חזר בתשובה 
שלימה, כי הוא עוד לא קיים את ארבעת חלקי 

הלכות תשובה פרק [התשובה שפירטם הרמב"ם 
יעיד יעיד יעיד יעיד שששש    ,,,,וגם, שהם חרטה, וידוי קבלה לעתיד, ]ב'

עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא 
הוא גם לא התוודה בפיו, כפי כמו־כן לעולם. לעולם. לעולם. לעולם. 

  שמבואר בחלקי התשובה. 
  

, אבל כמפורש בגמרא ברור כי הוא צדיק אלאאלאאלאאלא
הכוונה כי הוא בכיוון הנכון להיות בסדר. הוא 
נקרא צדיק מבחינה מסויימת, כיון שהוא משנה 
את דרכו הרעה, אבל לפי האמת עוונותיו עוד 

  לא נמחלו.
  

ממסכת אחרים הדבר לגבי מה ששאלו  אותואותואותואותו
כל המעביר כל המעביר כל המעביר כל המעביר , אמר רבאשם דף י"ז.], [ ראש השנה

על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר 
למי למי למי למי     ,,,,למי נושא עוןלמי נושא עוןלמי נושא עוןלמי נושא עון    ....''''שא עון ועבר על פשעשא עון ועבר על פשעשא עון ועבר על פשעשא עון ועבר על פשעווווננננ''''

צריך להבין את לשון הגמרא,     שעובר על פשע.שעובר על פשע.שעובר על פשע.שעובר על פשע.
לא אמרו, "מוחלין מעבירין לו על כל פשעיו. מעבירין לו על כל פשעיו. מעבירין לו על כל פשעיו. מעבירין לו על כל פשעיו. 

  לו על כל פשעיו", אלא רק "מעבירין".
  

מעבירין לו על מעבירין לו על מעבירין לו על מעבירין לו על את הלשון וכתב כך, דייק  רש"ירש"ירש"ירש"י
אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אין מדת הדין מדקדקת אחריהן, אין מדת הדין מדקדקת אחריהן,     ....כל פשעיוכל פשעיוכל פשעיוכל פשעיו

הוא לענ"ד ביאור הדבר     אלא מנחתן והולכת.אלא מנחתן והולכת.אלא מנחתן והולכת.אלא מנחתן והולכת.
כלים שעוונותיו לא נמחלין, אלא רק לא מסת

נראה מה עליהם, כאילו שהם מחוקים, אלא 
יהיה אתו בסופו. אם לעתיד הוא יחזור לסורו, 

אם הוא ישתנה יקחו ממנו חשבון גם על העבר, ו
לטובה, יתעלמו מן העבירות הקודמות. וגם אם 

, כאשר הנשמה עולה לא יחזור לסורוהוא 
מזדככת ומיטהרת והולכת שם היא למעלה, 
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מחיל אל חיל, הוא יצטרך לתת דין וחשבון גם 
  מקודם.על אותן העבירות שהונחו 

  
כי בשלב הראשון אכן לא מתייחסים  מובןמובןמובןמובן

כתוב כי הפשעים  לפשעיו, אבל מאידך גם לא
נמחקו או נמחלו, אלא רק מעבירין לו עליהם, 

  ופירושו הוא מלשון חוסר הסתכלות.
  

לפני כן יש לדייק זאת, כי בגמרא מהמאמר  גםגםגםגם
מעביר מעביר מעביר מעביר     ,,,,תנא דבי רבי ישמעאלתנא דבי רבי ישמעאלתנא דבי רבי ישמעאלתנא דבי רבי ישמעאלכתוב שם כך, 

'ראשון ראשון' ראשון ראשון, וכן היא המדה. ראשון ראשון, וכן היא המדה. ראשון ראשון, וכן היא המדה. ראשון ראשון, וכן היא המדה. 
הקב"ה מעביר את חטאו הראשון הכוונה היא ש

ואח"כ את השני ואת השלישי. ובכל של אדם, 
ועון ועון ועון ועון     ,,,,אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבאזאת ממשיכה הגמרא ואומרת, 

, , , , אינו נמחק, דאי איכא רובא עונותאינו נמחק, דאי איכא רובא עונותאינו נמחק, דאי איכא רובא עונותאינו נמחק, דאי איכא רובא עונות    עצמועצמועצמועצמו
אם בסך הכל יהיה לו רוב     מחשיב בהדייהו.מחשיב בהדייהו.מחשיב בהדייהו.מחשיב בהדייהו.

עבירות, מצרפים אותם. רק אם העוונות 
והזכיות יהיו שווים, אז הקב"ה מוחל לו, כי הוא 

. אבל למרות שהוא העביר ראשון ראשון
בסופו של דבר עצמו לא נמחק. עצמו לא נמחק. עצמו לא נמחק. עצמו לא נמחק.  עוןעוןעוןעוןהעביר, 

יבואו עמו חשבון, אם עבירותיו מרובים 
   זה מפורש. מזכיותיו יענישו אותו.

  
כאשר משתמשים עם לשון העברה,  נמצאנמצאנמצאנמצא

פירושו הוא להניח את העבירות בצד. לכן גם 
לגבי הלשון 'מעבירין לו על כל פשעיו', 

  ת העבירות בצד.הפירוש הוא שהניחו לו א
  

להרפ"מ [ראיתי בספר "ביאורים והערות"  אמנםאמנםאמנםאמנם
על שערי תשובה לרבינו יונה, שם ] קימל, דף מ'

ויש לעיין אם כל שמעביר על ויש לעיין אם כל שמעביר על ויש לעיין אם כל שמעביר על ויש לעיין אם כל שמעביר על כתוב כך, 
מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אף בלא מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אף בלא מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אף בלא מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אף בלא 
עשיית תשובה כלל, או שכל זה הוא רק תוספת עשיית תשובה כלל, או שכל זה הוא רק תוספת עשיית תשובה כלל, או שכל זה הוא רק תוספת עשיית תשובה כלל, או שכל זה הוא רק תוספת 

מובן כי העניין האמור כפרה אחר התשובה. כפרה אחר התשובה. כפרה אחר התשובה. כפרה אחר התשובה. 
לו, כיצד ימחלו לו על כל עוונותיו, אם הוקשה 

הוא לא עשה תשובה. לכן הוא הסתפק אולי 
  דברי הגמרא לא נאמרו אלא בעשה תשובה. 

  
חושבני כי אין מקום להסתפק. בודאי  ברםברםברםברם

שהוא לא עשה תשובה. כשם שהמאמר מדובר 
לפני זה, לגבי 'מעביר ראשון ראשון', אין 

רק  מדובר באופן שהוא חוזר בתשובה, אלא
שהקב"ה מעביר עליו. העון הוא קיים, ולא 
נמחק, כי הוא לא חזר בתשובה, ובכל זאת 
הקב"ה מעביר עליו. ובכן, לגבי המעביר על 
מדותיו, לא רק שמעבירין לו על העבירות 

פשעיו.  כלכלכלכלראשון ראשון, אלא מעבירין לו על 
דנים אותו מדה כנגד מדה, כמו שהוא אינו נוקם 

מדת הדין לא מתייחסת במצערים אותו, גם 
אליו, אבל בכל זאת צריך להדגיש כי העוונות 

  שלו נשארים, לא נמחלו ולא נמחקו.
  

לעת עתה, מעבירים עליהם. ולגבי  בינתייםבינתייםבינתייםבינתיים
העתיד, כמו שאמרנו מקודם. או שממתינים לו 
לראות מה יהיה עמו בסופו, או שכאשר נשמתו 
תעלה ותזדכך מדרגה אחר מדרגה, הוא יצטרך 

  עליהם דין וחשבון. לתת גם
  

ישים חלקנו עם כל הצדיקים ב"ה  השםהשםהשםהשם
והחסידים עושי רצונו, ולעולם לא ניבוש כי 

 בשמו הגדול והקדוש בטחנו, אכי"ר.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  

 הּ גָּ נערך והֻ , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 
  . העורךלפי הבנת 

, קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 
סיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים הו

אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  רבים,
בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל

 כבשיעורים שעברו.בהרחבה 
  

האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור
  את הדבר למעיין בשיעור זה, יש לו לברר היטב 

הערות  שליט"א.להלכה ולמעשה אצל מרן 
  ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  

 או, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן
 השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם .נשמת לעילוי

 בסוף" שבירך מי" באמירת וכן,א"שליט מרן מפי
  .השיעור

  

 זאת לתאם נא . 050-4140741: בטלפון פרטים
  .השיעור לפני

  

  ,הרבים ולזיכוי ההתור להפצת והמסייעים והתורמים
. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא

 .ר"אכי


