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טרםת םיטפוש

ושים חלקנו עמהם – להיות שותף במצוה

העד המיותר

בטרםתני אני למדוש על אחד מעמידו התייך םל מםטפו התירה: " לֹא וָקּיש עֵד 
ָה עֵדִוש וָקּיש ּדָבָר"  ְלֹםׁ נֵו עֵדִוש איֹ עַל ּטִו םׁ ְ אֶחָד ּבְאִוםׁ לְכָל עָיֹן ּילְכָל חַּפָאת... עַל ּטִו םׁ
מתקוומת  "אש  מכית:  מסכת  בתחולת  המםנה  קיםוות  יודיעה  פ"י(.  ו"פ  )דברוש 
און םיש תיעלת  "תרו כמאה",  העדית בםנווש למה טרפ הכתיב םליםה"? םהרו 
ברוביו העדוש מעבר לםנווש. גש אש וביאי עיד תםעוש יםמינה עדוש תיקף העדית 

לא וגדל. אש כן, מדיע התירה כתבה "אי על טו םליםה עדוש"? 

המםנה םש מתרצת כמה תוריצוש. אנחני נבוא כאן את תוריצי םל ר' עקובא: 
]כמי םלמדי התנאוש האחרוש במםנה[ אלא  על הםלוםו  בא הכתיב להקל  "לא 
להחמור עלוי ילעםית דוני כויצא באלי". דהווני םהטסיק בא ללמדני םאש נמצאי 
םליםתש "זיממוש", םבאי עדוש אחרוש יהעודי "עומני הוותש במקיש טלינו" ילא 
"יעםותש לי  וכילתש לראית את העדית םהעדתש, םליםתש נענםוש בעינם םל 
כאםר זמש לעםית לאחוי". למרית םהעד הםלוםו לא היסוף םיש תיקף לעדית, 

בכל זאת גש היא נענם.

"נטפל לעוברי רצונו"

יהםאלה עילה מאלוה: בםלמא הםנווש הראםינוש מגוע להש עינם, כו עדיתש 
הותה מבואה להרוגת מו םהעודי עלוי. אבל הםלוםו הרו לא עםה כליש! הרו גש 
בלעדוי הנודין הוה נהרג, יהיא לא היסוף כליש לעדית םהרו "תרו כמאה". א"כ מדיע 

העד הםלוםו מקבל גש היא את עינם "כאםר זמש"?

תורת אביגדור
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אימרת המםנה, אמנש הםלוםו לא היסוף םיש דבר לעדית אלא רק הצפרף עש 
לעיברו  "נפטל  היא  כו  הכל,  עםה  היא  כאולי  זה  את  מחםוב  ה'  אבל  הראםינוש, 
טו םליםה עדוש", םנחםב םהעדית  על  "אי  זה מה םלימדוש מהמולוש  עבורה". 

קמה ע"ו כל הםליםה למרית םלא הוה כל צירך בםלוםו.

נמצאני למדוש םאדש םמצפרף לעיםו עבורה, אטולי אש העבורה הותה נעםות 
ההצפרטית  עצש  על  איתה,  עםה  עצמי  םהיא  כאולי  נענם  היא  בלעדוי  גש 

יה"הופטלית" לעיברו העבורה.

מידה טובה מרובה

אבל אונו ריצה לדבר אותכש הויש על עבורית, אלא על הצד הםנו – יהמםמח – 
לעיברו  לנפטל  הכתיב  ענם  "א"כ  יאימר:  במםנה  עקובא  ר'  ממםוך  המפבע.  םל 
עבורה כעיברו עבורה, על אחת כמה יכמה וםלש םכר לנפטל לעיםו מצייה כעיםו 
מצייה". אטולי אש הש לא צרוכוש איתך כלל! אתה ריאה כמה אנםוש סיחבוש סטסל 
לבות הכנסת, יהש מסתדרוש אתי מציון. יאתה נוגם אלוהש יםש כתף – בגלל עצש 
זה םאתה מראה םאתה ריצה הצפרף אותש, יאתה מזדהה עומש – אתה מקבל םכר 

כאולי אתה לבדך עםות את המצייה! "נפטל לעיםו מצייה – כעיםו מצייה".

אונך  אטולי  לםיתף!  איתך  היטכת  לבדה  ההצפרטית  עציש.  רעוין  זה  מדהוש! 
להראית  כדו  הסיף  לקראת  מצפרף  רק  אתה  עצמה,  המצייה  בקויש  כליש  מיסוף 

םאתה עש האנםוש האלה םמקוומוש מצייה – זהי כבר הוםג גדיל.

חםוביתי םל ענוון זה הוא גדילה כ"כ, םהתירה לא כתבה איתי רק בטרםה זי 
אלא היא כבר נרמז בראםות התירה.

עיון במעשה נח

המעםה םנעסיק בי עכםוי, ארך דקה, אילו םתווש; אבל הםטוע הםטעה כבורה 
על כל מהלך ההוספירוה. כילני זיכרוש את המעםה עש נח יבנוי אחרו םוצאי מן 

התובה, אבל הויש נבאר איתי בדרך םמסתמא לא םמעתש מעילש.

אחרו םנח נוצל מן המביל, היא הבון םראיו לי לתת םבח יהידוה לבירא העילש. 
אנחני מכורוש את מאמר חז"ל "און אימרוש םורה אלא על הוון", םיתוש מעפ וון 
ויתר בםורה  ווטתחי קצת  כדו "לתדלק" ילהלהוב את הידאתני, כדו םהלב יהטה 

לה'.
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זהי הפעש םמקדםוש על הוון בםבת יבמיעדוש, םבכל םמחה מברכוש "בירא 
טרו הגטן". מםתמםוש בוון כדו להידית לקב"ה, יכך עםה גש נח. םתה וון כדו לימר 

םורה לקב"ה.

וותכן םאחרוש הםתתטי עומי בםתווה, מסתבר םהיא הזמון את כל המםטחה 
להםתתף עמי. אבל און סטק םההידאה הותה חםיבה לי ויתר מאםר לכל הםאר, 

ילכן היא םתה ויתר מהםועיר הנדרם לצאת ודו חיבת ההידאה, ינרדש.

עכםוי, התירה לא מסטרת מה בדויק קרה אח"כ, אבל הנה מה םאני כן וידעוש: 
סובב מסיבב הסובית םנח התגלה בתיך םנתי, כדו לנסית את אלה םעתוד העילש 

תליו בהש.

יהנה חש בן נח הוה אדש סקרן, הוה לי סיג מסיוש םל סקרנית. היא תמוד הסתכל 
במקימית םהיא לא הוה צרוך להסתכל. אז היא הצוץ לתיך אהלי םל אבוי, יראה 

את אבוי לא-מכיסה. זה לבד כבר הוה פעית גדילה, היא לא הוה צרוך להסתכל.

אבל חש הוה אדש אומטילסובו, היא נםלפ ע"ו דחטוש ירוגיםוש. יהדחף הראםין 
םלי הוה ללכת ילסטר את מה םהיא ראה. גש זה הוה פעית; למה לסטר? היא טרסש 

את קליני םל אבוי לחונש.

כל  למםך  צאצאוי  גירל  את  םוני  אלי  ימעםוי  חש,  םל  פבעי  הוה  כזה  אבל 
ההוספירוה.

מה זה עניינך?

דרך אגב התירה מלמדת איתני לומיד חםיב, לא להוית "רכול". אל תצוץ אצל 
הםכנוש! אל תתענוון במה קירה אצל אחרוש בלו םיש סובה, סתש בםבול הסקרנית. 

זה לא ענוונך.

בדםא,  בעלוש,  תתבינן  הברואה.  בנטלאית  תסתכל  במםהי?  להסתכל  ריצה 
יבכל הנוסוש םהעילש מלא בהש ימכרוזוש בקיל גדיל על ודי הגדילה םל ה'. ום 
המין מה לראית בעילש, גש לסקרנוש םבונוני; לא צרוך להוית "חש". אבל אמרני 
םאונני מדברוש הויש על עבורית, אז נעזיב את מה םעםה חש ינתרכז במה םאטםר 

ללמיד ממעםוהש םל םנו אחוי.

"ויקח שם ויפת"

מה עםי םש יוטת כםחש טתח את טוי הגדיל יסוטר להש? אימרת התירה: "יַּוִּקַח 
ֵש יָוֶטֶת אֶת הַּםִׂמְלָה" )בראםות פ, כ"ג(. יוקח םש יוטת? הרו לכאירה צרוך לכתיב  םׁ
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"יוקחי", לםין רבוש. התםיבה הוא םםש לא הוה צרוך את וטת בםבול לקחת את 
הםמלה. כמה כבר םיקלת םמוכה? היא הרוש לבד את הםמלה יהלך לכסית את 

אבוי. כך צרוך לקריא את הטסיק.

ריצה  אנו  "גש  יאימר  עיםה,  םםש  מה  את  ריאה  וטת  "יוטת"!  אז?  קירה  ימה 
להםתתף במצייה". יהיא איחז באחת מקציית הםמוכה. לכן כתיב "יוקח", כו םש 

היא זה םלקח; וטת רק הצפרף למעםה ילא באמת תרש כליש.

כילי.  העילש  םל  בהוספירוה  אדמה"  "רעודת  הוה  אלי  ברגעוש  םאורע  מה 
התכינית הפיבית בנטםי םל םש וצאי אז אל הטיעל, יהיא זכה בזכית עצימה לנצח 
ֵש"; הוכן ה'  ּכֹן ּבְאָהֳלֵו םׁ ְ נצחוש. כםנח הבון אח"כ מה םאורע, היא התנבא יאמר "יְוִםׁ

וםכין? רק "באהלו םש".

 " לְוֶטֶת  אֱלֹהִוש  "וַטְּתְ  נח,  אמר  וטת  על  הצד?  מן  הצפרף  םרק  וטת  עש  ימה 
)בראםות פ' כ"ז(. " וַטְּתְ" מםירם "טָתֹה", דהווני לטתיח טתח רחב. בזכית הםתתטיתי 

םל וטת במצייה נח בורך איתי בעיצמה יכח.

םינית.  בתקיטית  בעילש  בכוטה  םלפ  מהש  אחד  םכל  יויין,  טרס  וצאי  מוטת 
מוטת וצאי רימו, יכל עמו אוריטה םםלפי גש הש בריב העילש תקיטית אריכית. מו 
 – ימדיע הצוייולוזצוה  םריצה לדעת מדיע הגזע הלבן מכסה את טנו כל העילש, 
סטרית, תרבית, םלפין – תמוד הוי בודו העמוש האוריטאוש ימו םוצא מהש, ומצא 

את התםיבה במולה הזי: "יוקח םש יוטת". גש וטת לקח.

םש לא הוה צרוך איתי, אבל לוטת לא הוה אכטת. היא ראה מעםה פיב םנעםה, 
יהיא רצה להםתתף בי. יכך הםתני טנו ההוספירוה.

אני רגולוש לקריא מעםה זה בחימם באיתש עונווש םל ולד בחוודר; לא ריאוש 
בזה מםהי מםמעיתו במויחד. אבל האמת הוא םלמרית םכל המעםה ארך אילו 
לי  ריצה להםתתף" הםוגה הוםגוש עצימוש  אנו  "גש  וטת  דקה, אבל אמורתי םל 

ילזרעי אחרוי עד סיף כל הדירית.

"שים חלקנו עמהם"

חיםבוש  ריבני  הצער,  למרבה  ימםקל.  בכמית  הכל  למדיד  רגולוש  אדש  בנו 
םמעםוש פיבוש חוובוש להוית גדילוש כדו להוית םייוש מםהי. יכםנקרית לטנוני 
הזדמניוית "קפנית" כאלה, םל הצפרטית למעםה בלו לתריש לתיצאה םלי, אני 
ג'(: "אל תהו  )ד'  ניפוש להתעלש מהן. אבל חםיב לזכיר את דברו המםנה באבית 
מטלוג לכל דבר", דהווני אל תזלזל יתדחה ממך םיש דבר, גש אש היא נראה לך זנוח. 
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בענוון  כמי  חיםב,  םהעילש  ממה  בהרבה  גדילה  הדבר  חםובית  רבית  טעמוש  כו 
םאני עיסקוש בי.

מהש  גוליו  זהי  ריצה",  אנו  "גש  יאימרוש  הסטסל  אי  הבגד  בקצה  כםמחזוקוש 
םאוטיתוני, הוכן נמצא הלב םלני. זי הסובה םהקב"ה "מםלש םכר לנפטל לעיםו 

מציה כעיםו מציה". הקב"ה ריאה את זה כאולי עםוני לבדני את המציה כילה!

אש כן, כדאו לני להצפרף בכל דרך אטםרות לכל דבר פיב םנעםה בעש וםראל, 
לאחיז בםמלה ילימר "גש אנו". כו הגש םלא נםנה את העילש יאטולי לא את מקצתי 

בהצפרטיתני, אבל את העילש םלני נםנה לגמרו!

לבנות ישיבה בחמשה שקלים

מן  לוהידו  באוש  הש  חדם.  מדרם  בות  בנוות  לצירך   ₪ מולוין  צרוכה  וםובה 
הםירה יאימרוש לי "אנחני צרוכוש מולוין ₪ לבות המדרם החדם םלני". היא מבופ 
בהש בתומהין: "מולוין ₪?? אז למה באתש אלו? און לו אטולי אחיז אחד מן הסכיש 
הזה, אנו טפיר. און לו אוך לעזיר לכש. אנו לא מעינוון". לא מעינוון? חבל! וכילת 
ניתן להש חמםה םקלוש.  לקבל םכר כאולי תרמת את כל המולוין, אש רק הוות 
מקבל  םקלוש  חמםה  התירש  מצייה".  כעיםו  מצייה  לעיםו  "נפטל  להוית  וכילת 

םכר כאולי היא בנה את כל הבנוון!

ע"ו הרצין לעםית את המצייה םמתבפא באוזםהי מעםה בטיעל, האדש מראה 
יזהי אחד התטקודוש החםיבוש םלני בעילש,  מה בלובי, מה הרצין האמותו םלי. 

לםאיף ילרצית את הדברוש החםיבוש באמת. לוציר "םכל םל תירה".

האלפער מקלש ר' םמחה זוסל, הוה אדש םהטריפה לא הותה מציוה בכוסי. הוה 
לי אח יםמי ר' לווב םהוה אום עסקוש, יהוה אמוד ויתר. טעש םלח האלפער מכתב 
לאחוי, יבוקם ממני להליית לי סכיש כסף. הוה זה חודים גדיל! ר' םמחה זוסל לייה 
כסף? לםש מה? אמר ר' םמחה זוסל, אנםוש באוש אלו לבקם צדקה, יאון לו לתת 
אנו  אלו!  קםירה  אונה  צדקה  םמציית  לרעוין  להתרגל  התחלתו  הזמן  עש  להש. 
כדו  כסף  מעפ  להםוג  חווב  םאנו  החלפתו  לכן  ה'.  בעבידת  הזה  מהחלק  טפיר 

להםתתף ילי במםהי במציית צדקה.

ר' םמחה זוסל אמר כאן "גש אנו ריצה". נכין םאנו טפיר, און לו. אבל אנו ריצה! 
אז היא הםתתף במםהי, לא מסטוק כדו לגריש רייחה גדילה לענווש, אבל לטחית 

היא הםתתף. יהקב"ה מחםוב לי כאולי היא לבדי עםה את כל המצייה.
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יכד', בפלטין אי בדיאר, גש אש און לך  כםמקבלוש בקםית לצדקה מארגינוש 
כדאו  יחסל.  לטח  איתש  להםלוך  כדאו  לא  מםמעיתו  מםהי  לתריש  אטםרית 
להםתתף במםהי, אטולי כמה םקלוש. יאון זה מםנה כלל אש הש זקיקוש לחמםת 

הםקלוש האלי, אטולי אש הש לא – אתה צרוך איתש.

להצטרף לגדולי הדור

במציית  םך  הרב  לגאין  מצפרטוש  טינובז',  לוםובת  דילר  חמם  כםתירמוש 
אצלי  הוותו  קיפלר!  אהרן  לר'  מצפרטוש   – ללוקייד  כםתירמוש  הוםובה.  החזקת 

בבות טעש, היא חו חווש טםיפוש מאד. היא לא לקח כסף מהוםובה לצרכו עצמי.

כםתירמוש לוםובה, אטולי סכיש טעיפ, הרו כל התירה הנלמדת בוםובה כאולי 
נלמדת על ודכש! גש כםאתה וםן על מופתך זי הזכית םל הנפטל לעיםו מצייה. 
יויתר חםיב, גש כםהילכוש לוםין בסיף ומוני, הכסף הזה עידני מיסוף לני זכיוית. 
זהי  בוםובה םל מפה.  לימד  עיד  היא  בוםובה םל מעלה, אבל  נמצא  כבר  האדש 

הענוון המויחד םהתירה מחדםת לני במולוש "אי םליםה עדוש".

אחרו  אי  לטנו  תירה  ילימדוש  םויםבוש  אנםוש  םל  חבירה  ום  הכנסת  בבות 
התטולה. ום אנםוש םחיםבוש םהש לא מסיגלוש להצפרף אלוהש יללמיד אותש 
כל הסדר. אבל מתיך האנםוש האלה, מו םטםיפ ויצא ילא מתווחס, הרו היא מזלזל 
חמיר  כוניו  "לץ",  נקרא  יפיבוש  חםיבוש  בדברוש  םמזלזל  מו  עיםוש.  םהש  במה 
בדברו חז"ל. אבל ום כאלה םמעילש לא למדי ברמה כזי יהש לא מבונוש כליש, בכל 
יוקםובי למה םלימדוש. בזאת הש מראוש םזה מה  זאת ותווםבי דקה אי םנווש, 
םהש ריצוש, כאן הלב םלהש מינח. האנםוש האלה וזכי לםבת בוםובה םל מעלה 

עש כל הלימדוש.

ספר התורה של כולם

או אטםר להגזוש בגידל הענוון םאני עיסקוש בי. כמה מעםה קפן םל הצפרטית 
מעדה  והידוש  םל  קביצה  ריאוש  דיגמא:  עיד  להםטוע!  וכיל  פיב  לדבר  הצד  מן 
אחרת מכנוסוש סטר תירה לבות הכנסת םלהש. אונני נמנוש על איתה עדה, אונני 
מכורוש את הנוגינוש םלהש, אטולי לא ודעני םום להש בות כנסת כאן. אבל רגע 
לטנו םמתעלמוש יהילכוש הבותה, ביאי נוזכר כמה חםיב להצפרף לדבר מצייה, 
אטולי בלו להיסוף בה כליש. ינחםיב, "גש אנו ריצה לעםית מצייה כזי, גש אנו ריצה 
לכבד את התירה"! ינלך עומש כמה צעדוש, נמחא כף, אילו ננסה להצפרף לםורה. 

נראה במעםוני םהלב םלני אימר, "גש אנו ריצה"!
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הלבבית  החיבית  הרבוש.  זוכיו  היא  האמת  בעילש  םייוש  הכו  ה"עסקוש"  אחד 
אימר םלא מםנה כמה האדש םלש יגדיל, הכל כאון לעימת הזכית העצימה הכריכה 
בזוכיו הרבוש, כו כל מעםוהש ימעםו הדירית הבאוש אחרוהש נזקטוש לזכיתי. אבל 
אני חיםבוש, "אוזה זוכיו הרבוש אנו הקפן כבר וכיל לעםית? אנו רק והידו טםיפ, 

און לו הםטעה על אף אחד".

אבל לטו מה םלמדני כאן הויש אני וידעוש םתמוד ום מה לעםית, ע"ו הצפרטית 
לאחרוש םעיםוש. תרימה אטולי קפנה לארגין קוריב רחיקוש מזכה איתני בזכיוית 

כאולי אנחני עצמני קורבני את כל איתש אנםוש!

ום עיד הרבה דברוש םכל אחד וכיל לעםית כדו לזכית את הרבוש. הוה והידו 
אחד םהכרתו םלא הוה בעל אמצעוש כלל, אבל היא הוה מיצוא מעפ כסף מכוסי 
בכל חידם כדו לקנית מוניווש לעלין והידו למםטחית םהיא חםב םוכילוש להטוק 
מכך תיעלת. יכםלא הוה לי מסטוק כסף הוה איסף מאחרוש. בזכיתי עלין עש תיכן 

והידו הוה מגוע בכל םביע לודוהש םל ולדוש במםטחית רחיקית מהדת.

כםהתחול לצאת לאיר באמרוקה העותין החרדו "ג'יאום טרעס", הלכתו למי"ל 
םבאיתי זמן הוה הרב םמחה יווסמן, יסגרתו אתי עסקה, רכםתו עםרוש יםליםה 
כסף  לו  הוה  םלא  )למרית  מכוסו  םולמתו  מהעלית  חצו  מיטחת,  במחור  מוניווש 
אנםוש  יםליםה  עםרוש  יכך  הכנסת,  בות  מקיטת  םילש  הםנו  יהחצו  מויתר( 
כםר  עותין  הבותה  קובלי  תיעלת,  מכך  םוטוקי  םחםבתו  הכנסת  בות  ממתטללו 

יעםור בתיכן תירנו יהםקטת הוהדית הנאמנה.

בבות םרחיק מכל דבר םבקדיםה – עותין כזה היא איצר בליש! זה זוכיו הרבוש 
םכל אחד וכיל לעםית. ום כל מונו עלינוש יעותינוש םוכילוש להבוא תיעלת גדילה 

לאנםוש םרחיקוש מעילמה םל תירה ילטקיח להש את העונווש.

אבל כדו םהאדש וחםיב לעםית דברוש כאלה, היא צרוך לרצית את זה, להתענוון 
בזה, "להוית מינח" בזה. ימו םמצפרף למציית כאלה, מכרוז על עצמי םהיא באמת 

"מינח" בזה.

גש כםאון אטםרית להםתתף בטיעל במצייה אטולי במעפ, כדאו מאד לטחית 
לחםיב בלב "אה, אנו םמח םעיםוש מציה כזי". אף םאון לך םיש קםר למצייה אי 
לעיםוה, אש רק םמעת עלוה – הםתתף בה בלב. גש זה טיעל גדילית ינצירית, יגש 

על זה הקב"ה מםלש םכר פיב.
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אנא עבדא דקודשא בריך הוא

להצפרף  מאד  חםיב  אחד,  במםטפ  כאן  םדוברני  מה  את  לסכש  אטםר  אש 
למעםוש פיבוש. יזה מבוא איתני לענוון דימה, יהיא - להצפרף לאנםוש פיבוש. גש 
מו םאוני נמנה על צוביר בנו התירה, אש היא וזדהה עומש יותלבם כמיתש, היא 
מכרוז "גש אנו אותש". "גש אנו ריצה". אדש םלא זכה עדוון להוית עבד ה' בדרגה 
םבה נמצאוש אלה םסבובי, וכיל עדוון לזכית עומש אש ואמר – בלובי יבמעםוי – 
"אנא  עומש  לםור  וכיל  היא  כמיתש"!  להוית  מאד  פיב  כמיתש,  להוית  ריצה  "אנו 
עבדא דקידםא ברוך היא", למרית םהיא לא עבד ה' כמיתש. כו לטחית היא "נפטל", 

יהיא וקבל םכר כמיתש.

שבת שלום ומבורך!

בעילש. אמנש באמת און םיש מחדם אמותו. או אטםר לווחס אף לאברהש 
אבוני את המצאת דרכו הנהגת החסד, כו בכםריני הנטלא הבון מתוך הבריאה 
את כיינת הבירא ותברך להופוב לבנו אדש, יכן כילש וכילוש ללמיד מהברואה 
את דרכו פיבי םל הקדים בריך היא )אף םגש זה נקרא חודים, כםעיםה מה 

םל עםי חברוי(.

יזהי םאני מםבחוש איתי ותברך םהיא "עושה בראשית", םהקדים בריך 
היא המצוא את כל הברואה כדו לעםית חסד עש בנו אדש, ילא כחסדו בםר 
ידש םעיםוש חסד עש נבראוש המציווש יעימדוש נגד עונוהש הנזקקוש לחסד. 
יעיד מחילק חסדי ותברך מחסדו בםר ידש, םמצאי בברואה את דרכו החסד 
םלי ותברך ילמדי ממני לעםית כמי כן, אבל הקדים בריך היא עושה בראשית 
– היא הראםין םעםה חסד, בלו םיש ענון םוקדמיהי. ילכן באמת אוני ראיו 
לתיאר "עיםה חסד" אלא היא ותברך בלבד, כו כל עיםה חסד בעילש אוני 
אלא הילך בעקביתוי ותברך ילימד מדרכוי. יאף העיםה חסד מטנו נפוות לבי 
למלאכת  הםו"ת  םברא  חסד  כלו  אלא  אוני  עצמי  היא  אף  הרו   – הפבעות 

החסד, ינפע בי את הנפווה ההוא.

ילכן ום לברך בווחיד את מו םהיא עושה בראשית, כםעדוון לא הוה םיש 
נברא להופוב אלוי, יכל ענון החסד לא נצפרך ילא נברא עדוון.

המשך הארות על הפרשה
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ברוך שאמר
עיד  ום  )כו  "בריך"  – הטורים העוקרו בתובת  והיה העולם  ברוך שאמר 
הגמלוש"  את  "יוברך  כמי  )ברכווש,  בֶרֶך  מלםין  היא  בהְַםאָלה(  טוריםוש 
בראםות כד, וא(, כו דרכי םל המקבל פיבה הוא לכריע ברכוי בהכנעה בטנו 
מו םהפוב לי. כםאני אימרוש "ברוך אתה", הכיינה הוא םאתה היא מו םום 
לכריע ברך לטנוי. )אמנש און אני כירעוש ברכווש כאן בטיעל, םאון לכריע 
אלא במקימית םההלכה מחוובת – ברכית לד.(. כםאני אימרוש כאן "ברוך", 
הבירא,  םל  פיבי  בהכרת  א(  בהכנעה  במחםבתוני  לטנוי  ברך  כירעוש  אני 
מחמת חסדו האון-סיטו הנוכר לני בעילש זה םברא ינתן לני )ימכוין םאונני 
וכילוש להםוב לי ותברך כליש על זה, אני נכנעוש לטנוי מחמת עיל החיב 
הגדיל םל הכרת פיבה(, ב( ימתיך הכרת גדילת חכמתי יכיחי האון-סיטווש 

הנוכרוש בכל הברואה ]םנברא באמורתי[.

ברוך הוא – היא לבדי בריך. כו כל הדברוש הערבוש ימיעולוש םבעילש, 
יגש כל בנו האדש המופובוש לעילש, כל פיבתש באה רק מאת הבירא, כו היא 
ותברך  יהיא  יניתן בלובש אהבה לולדוהש,  יאש להופוב  ותברך אימר לאב 
ניפע רחמוש בלב העםור להופוב לענו. יאף על טו םום להחזוק פיבה לכל 
מופוב )כמאמרש ז"ל "חמרא למרוה יפוביתא לםקווה" – ב"ק צ"ב:, כלימר 
םום להידית לאלי המםמםוש םלוחוי ותברך למזיג לני את וון חסדי ותברך( 
פיבה  להכור  ום  לדיממוש  יאף  פיבה,  סובה  יכל  פיב  דבר  כל  ילהיקור 
)כדאותא םש, "בורא דםתות מונוה לא תםדו בוה" יכי'(, אבל עוקר הפיבה 

ום לני להכור רק לי ותברך: "בריך הוא" – לבדי.

ברוך עושה בראשית – בברואת העילש ום חםובית מויחדת םל המצאה. 
כו אף מופוב םהילל בעקבית פיבוש יעיםה כמעםוהש הרו היא ראיו לםבח, 
אבל מו םעיםה פיבה חדםה אםר לא ראה אצל םיש מופוב םקדמי, ום לי 
מעלה מויחדת על םאר המופובוש. כםאני מכנוסוש אירחוש, אני הילכוש 
בדרכוי םל אברהש אבוני ע"ה, םראיו בצדק לםבחי כמו םחודם הנהגה זי 

פרושים וביאורים על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל

המשך בעמוד י'



שאלה:

איך צריך בן-ישיבה להתכונן לתחילת ה"זמן" בישיבה?

תשובה:

דבר ראםין – תטולה. לבקם מה' "רבם"ע, והו רצין מלטנוך םאצלוח בלומיד 
בזמן הזה. יעזיר לו גש ללמיד לטחית קצת 'לםמה'". ילא צרוך להתטלל רק 

בתחולת הזמן, כדאו גש כל ויש בתחולת הלומיד.

– צרוך להטנוש םהחווש קצרוש. ום לני רק מאה יעםרוש םנה  דבר םנו 
במקרה הפיב, און זמן לבזבז. לכן, בבות המדרם מדברוש אך ירק בדברו תירה, 

ילא בדברוש אחרוש. בות המדרם צרוך להוית מקיש ללומיד בלבד.

דבר םלוםו – םודאג להסתדר בצירה פיבה עש החבריתית. חז"ל אימרוש 
"קנה לך חבר, יהיו דן את כל האדש לכף זכית" )אבית א' י'(, או אטםר להסתדר 
עש החברוש בלו לדין לכף זכית. הרבה טעמוש מסתכסכוש עש חברוש בגלל 
זכית,  לכף  איתש  לדין  מאד  חםיב  יחבל.  אצלש,  רעית  כמודית  םנראה  מה 
בלומיד,  מיסוף הרבה  אוני  החבריתא  אש  אטולי  אותש.  ילהתאמץ להסתדר 
אבל היא מיסוף הרבה בתוקין המודית. ללמיד להסתדר עש אנםוש זי םלמית 
גדילה, יגש תכינה חםיבה מאד בכל תחימו החווש, יבטרפ כםמגועוש לטרק 

"האום מקדם".

מדיר זה נתרש לע"נ:

מתיך תםיבית םהםוב הרב זצ"ל לםיאלוש

להנצחית 072.222.3383


