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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

גֹליון
ס"ִד

ומי חסִד, מעשה מעוררת החסִד מִדת חסִד, "מעשה" ויש חסִד, שֹל "מִדה" שיש יִדוע
טז) "האִדם (מצוה החינוך שאומר וכמו החסִד, מִדת את מעורר חסִד, מעשה שעושה

המִדה! זה התפיֹלה! "אמונה" בענין ֹלהבין צריכים כן כמו פעוֹלותיו", כפי נפעֹל
אמונה. שֹל המעשה זה העבוִדה, זה ותפיֹלה

השמש" בא עִד אמונה יִדיו "ויהיו בו ונאמר בעמֹלֱק, כשנֹלחמו בתפיֹלה עסֱק רבנו, משה
ֹלאמונה, נהפכה מציאותו כֹל משה, ואצֹל אמונה, שֹל מעשה זה תפיֹלה כי יז,יב) (שמות

אמונה"! יִדיו "ויהיו אומר שהפסוֱק עִד

צריך, שאִדם הצרכים עֹל הבֱקשה ֹלא הוא תפיֹלה, שֹל הענין שכֹל אמר, מֱקעֹלם הסבא
ֹלאמונה. ֹלהגיע אמצעי מאשר יותר ֹלא היא תפיֹלה

נֱקראת תפיֹלה ֹלמה ועוִד, ֹלו, ֹלומר צריך וֹלמה צריכים, אנחנו מה ֹלבִד יוִדע עוֹלם, בורא
ה', עבוִדת נֱקרא זה וכי עוֹלם, מבורא ומבֱקש ועומִד פרנסה, צריך אחִד אם "עבוִדה",

גבוה". צורך "העבוִדה חז"ֹל שאמרו ובפרט

ומשום יתברך! מה' ,שהכֹל ֹלפניו ציור ֹלאִדם ֹלו שיהיה היא, התפיֹלה עיֱקר הסבא, מבאר
אינה ִדהתכֹלית עבוִדה, נֱקראת התפיֹלה וֹלכן ותחנונים, רחמים מבֱקש ֹלהיות צריך זה
שֹל העבוִדה ִדרך תפיֹלה!! שֹל העבוִדה עצם היא, התכֹלית ֹלֱקבֹל, שצריך הצרכים
כֹל שהוא עצמו, את ֹלהזכיר אֹלא אינו צרכיו, שמבֱקש "ומה מאמין! נעשה הוא תפיֹלה,

עכ"ִד. יתברך" ביִדו ורגע רגע

הצער, עֹל מתפֹלֹל הוא הצער, את מרגיש כשהאִדם צרה בשעת מֱקעֹלם, הסבא אמר עוִד
בשעת אבֹל אמצעי, אֹלא ִדאינה בעצמה, התפיֹלה ענין מחמת ֹלהתפֹלֹל צריך ובאמת
ֹלצרה" תפיֹלה אִדם יֱקִדים "ֹלעוֹלם אמרו וֹלכן האופן, זה עֹל ֹלהתפֹלֹל ֱקשה צרה,

מִד:). (סנהִדרין

ית', בו המאמין כי הֱקב"ה, ֹלפני האמונה גִדוֹלה כמה פ"ב) האמונה (נתיב המהר"ֹל כתב
כי הכֹל, בו נכנסין שאין עֹליון בשער נכנס אמונה ובעֹל סוף, ואין ֱקץ אין עִד ומגיע בו ִדבֱק
אמונה "גִדוֹלה מאחז"ֹל שם ומביא העֹליון, בעוֹלם וִדבֱק הגשמי, העוֹלם מן יוצא הוא
ישיר אז - בה' "ויאמינו שנאמר, שירה" ואמרו שכינה עֹליהם שרתה אמונה שבשכר

תהיֹלתו". וישירו בִדבריו "ויאמינו ואומר משה",

בני ויצעֱקו - הֱקריב "ופרעה התפיֹלה כח ע"י התחיֹל הים שירת שֹל הענין כֹל והנה
הניסים כֹל את ֹלראות זכו תפיֹלה וִדרך תפיֹלה! עם התחיֹלו יִד,י), (שמות ה''' אֹל ישראֹל
עבִדו" ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם וייראו כו' הגִדוֹלה היִד את ישראֹל "וירא הים. עֹל
גם ומעיֱקרא בשֹלמות, אמונה ֱקבֹלו בה''' "ויאמינו הגִדוֹלה היִד את כשראו ,ֹלא) יִד (שם
הביאה התפיֹלה ִדרגה, בכזו ֹלא אבֹל ִד,ֹלא) (שם העם" "ויאמן כִדכתיב מאמינים היו
ואמרו הֱקוִדש רוח עֹליהם ושרתה ֹלגמרי, מֱקושרים שהיו עִד בשֹלמות, ֹלאמונה אותם

שירה.

ואכן בעוֹלם, כפירה רוח תרִד הימים שבאחרית שנה, ממאה יותר ֹלפני אמרו עוֹלם גִדוֹלי
כפירה! מרגישים ברחובות היום

תפֱקיִדו מה אותם שואֹל היה אחִד וכֹל ישראֹל, בעם נביאים היו פעם אמר, הגר"א
במה כשרואים העבוִדה, עיֱקר מה ֹלִדעת אפשר נבואה, שאין כהיום אבֹל בעוֹלם,
משֹלי בהגר"א (עי' ֹלעבוִד. צריך מה עֹל ֹלִדעת אפשר הנפיֹלות, ומתוך ביותר! שנכשֹלים

טז,ִד)

שאין אֹלו עֹל מִדברים אנו ואין הכפירה, מחֹלת היא הימים באחרית המחֹלה עיֱקר והנה
שייכות!! כן ֹלהם שיש אֹלו עֹל אֹלא ֹלאמונה, שייכות ֹלהם

כמה ועִד פשוט! ֹלא זה פשוטה, באמונה בה', ומִדובֱק מֱקושר ֹלגמרי ֹלהיות בזמננו,
מבורא ומבֱקש אחר, משהו צריך הוא ופה זה, את צריך הוא פה נצרך, מרגיש שהאִדם

מאמין. איש ונעשה בה', ִדבוֱק נעשה הוא גופא, זה ִדרך עוֹלם,

באמת המשגיח, אמר השמש, את העמיִד גוריון בן שנֱקִדימון כ:) (תענית בגמרא מסופר
זה במצב וכשנמצאים עוֹלם, ֹלבורא פשוטה ֱקירבה רֱק חיִדושים, שום שם היה ֹלא
אוִדות ישראֹל ֹלכֹלֹל אחריות רגש עם המֱקִדש, ֹלבית נכנס נֱקִדימון שצריך, מה מבֱקשים
הוא זו, פשטות עם ואכן צריך, שהיה מה וביֱקש כביכוֹל, ֹליִדו ועמִד שֱקנה, המים בורות

חמה. שהעמיִדו משֹלשה ֹלהיות זכה

עובִדים ֹלא ואם בה', ואמונה ֹלה', והתֱקרבות בה', ִדבֱקות מֱקבֹלים תפיֹלה שע"י וִדע
כי ֹלהם, חסר שזה הרבה יש וֹלִדאבוננו, וֹלצערנו באמונה, חסר אז בתפיֹלה, כראוי
ויתעֹלו אמונה, יֱקבֹלו וִדאי בתפיֹלה, נכון יעבִדו אם בתפיֹלה! עובִדים ֹלא

בהכֹל. ויצֹליחו

הימים אחרית מחֹלת

ה' ומציאות היות השונים, הנבראים את מהכרתנו שונה הינה בהֱקב"ה, והאמונה ההכרה
כֹל וֹלכן הייתיו. יִדעתיו איֹלו החכם וכמאמר הנבראים, אצֹל ונתפסת מושגת אינה ית'
ההכרות כשאר ית"ש, מציאותו והכרת הבנה מצִד כֹלֹל איננה האמונה, עניין עם עסוֱקינו
הכרתינו כֹל אֹלא במגע, באים אנו איתם העניינים שֹל ויכוֹלותיהם בכוחותיהם
ֹלכֹל והסיבה יתברך שהוא פעוֹלתו מתוך יִדיעתינו מצִד אך היא ית', ממציאותו
איננה זו יִדיעה גם אוֹלם ומבינים. תופסים אנו הבורא שהוא זו והכרה ויִדיעה הנמצאים,
אשר תוכנם את וֹלא פעוֹלותיו מֱקצת את אך אֹלא כבורא, ית' פעוֹלותיו את מֱקיפה

המוגבֹל. שכֹלינו יִדי עֹל נתפסים אינם

בווִדאות יוִדעים שאנו כוונתינו ית"ש, במציאותו מאמינים שאנו אומרים אנו כאשר וֹלכן
וכִדברי בורא, ֹלבריאה שיש מכירים אנו זה ומצִד ֹלבריאה, בורא שֹל מציאות שיש
ִדומה, הִדבר ֹלמה משֹל שמבאר, הבנים, בין ִדוִדי כן היער עצי בין כתפוח עה"פ המֹלבי"ם
שהוא בווִדאות יוִדע הנך הבושם את רואה שאינך אף שהנה נעים, ריח המפיץ ֹלבושם
כך ריחו, ע"י רֱק וניכר העֹלים בין המסתתר הזה התפוח וכן אותו, מריחים שהרי נמצא
בווִדאות ֹלנו המבאר "ריחו", מצִד אך אֹלא ֹלנו מוכר ואינו מסתתר ֱקֹל שהוא הֱקב"ה גם
פעוֹלותיו א. יסוִדות משני מורכב זה וריח ֹלהשיגו. יכוֹלים שאיננו אף ֹלבריאה בורא שיש

ההשגחה. ענייני הוא השני היסוִד ב. ֹלבריאה, שיש המחייבות

הינה בבריאה, הבורא מציאות שהכרת הרמח"ֹל רבינו מבאר ה', בִדרך הראשון בפרֱק
ֱקיים אֹלא נברא שאינו בורא ֹלבריאה שיש המחייב השכֹלי ההֱקש עֹל מושתתת
שייך היה ֹלא זה שבֹלעִדי בבריאה, והפעוֹלות הנמצאים ֹלכֹל הסיבה שהוא עצמו מצִד
הבורא, שהוא באמונה בניית אוֹלם ֹלבריאה, מציאות ֱקיום כֹלֹל
היא אֹלו מיִדיעות באחִד חסרון אשר שם, רבינו מבאר אותם יסוִדות ֹלששה מתחֹלֱקת
התנאים הינם הֹלֹלו היסוִדות ששת ית"ש. בו המחויבת השֹלימה בההכרה חסרון
אינו מהם אחת מעֹלה אף שנחסר ומי נברא, וֹלא בורא שהוא ממי הנִדרשות והמעֹלות
אי ִדבר שֹל פירושו הֹלֹלו היִדיעות מששת אחת יִדיעה שֹל חסרון וֹלכן בורא, ֹלהיות יכוֹל
ועֹל העוֹלם, באי כֹל מחויבים בה הבוי"ת, במציאות האמונה ביסוִד ואמתית נכונה הכרה
"בראשית שֹל השֹלמה ההכרה אוֹלם חשובה, היא עצמה בפני יִדיעה שכֹל שברור אף
בחינה רֱק אֹלא כפשוטו, "בורא" זה אין כן [שֹלֹלא הֹלֹלו, היִדיעות בששת תֹלויה ברא"

ח"ו]. הבריאה ביצירת השתתפותו שֹל מסוימת

אצֹל ֱקיומם אימות ב. אותם, וֹלהבין ֹלִדעת א. צריכים, אנו הֹלֹלו היסוִדות ששת את
אצֹל ומציאותם ֱקיומם הֹלֹלו היסוִדות שכֹלֹל הרמח"ֹל רבינו כותב שם ובפ"א הֱקב"ה,
הכירו כוֹלם הֱקִדמונים, הפיֹלוסופים כֹל ואכן שכֹלי, בהֱקש ומוכרחים מתחייבים הֱקב"ה
הנבואה. מִדרגת ֹלמטה עִד שהגיע אריסטו עֹל שכתב הרמב"ם וכִדברי הֹלֹלו, ביסוִדות
ההֱקש יִדי עֹל בִדווֱקא והכרחם ֹלהבנתם ֹלהגיע זֱקוֱקים איננו ישראֹל עם אנו אוֹלם
בתורתינו כתובים הֹלֹלו היסוִדות וכֹל היות וֱקשה, מפותֹל הוא שמטבעו השכֹלי
היִדיעות בכֹל שֹלימה באמונה מאמינים אנו ממיֹלא אמת, תורת שהיא ומכיוון הֱקִדושה,

וארץ. שמים כבורא יתברך בו ֹלהכרה הנצרכות

השכֹלי ההֱקש עֹל בנויה ג"כ אמת, עניניה וכֹל השמים מן שהיא בתורה ההכרה אכן
שאין ִדבר הוא העם, ֹלכֹל נבואיים בגיֹלויים התורה נמסרה שבו סיני הר שמעמִד שברור
אכן האמונה שבאמת כך ֹלחינוך, ובהֱקִדמה הכוזרי, שביאר וכפי וכֹלֹל, כֹלֹל בו ֹלהסתפֱק
יִדיעת בחיִדוִד ֹלנו ִדי התורה ֹלומִדי ישראֹל עם שאנו רֱק השכֹלי, ההֱקש עֹל מבוססת
הוא שהֱקב"ה האמונה ביִדיעת מושֹלם באופן שנכיר בכִדי סיני הר מעמִד אמיתות

ית"ש. הבורא

והמתחייב הבורא מציאות בשאֹלת האמת בירור בשביֹל רֱק אינה האמונה עניין והנה
יתברך, עֹליו ההשענות הוא האמונה מצוות עניין עיֱקר אֹלא הֱקִדוש, רצונו ֹלֱקיים מכך
אֹלא ושֱקר, אמת במונחי מתפרשת אינה האמונה, מיֹלת שֹל הפשוטה המשמעות שהרי
ֹלא מים אכזב "כמו בירמיהו הפסוֱק ֹלשון את שמצאנו, וכמו והאמונה, האכזבה במונחי

נאמנו".

האמונה תחיֹלת והנה יתברך. עֹליו ההשענות שעניינה, השי"ת כֹלפי האמונה גם וכך
המושֹלמת, ה' הנהגת עֹל שֹלו הכֹלֹליות ביִדיעות האִדם אצֹל נוצרת ֹלהשענות, המביאה
במֱקרים אף ֹלכן בבריאה, הכֹלֹלית המושֹלמת ההטבה מיִדת את ורואה שיוִדע ומכיון
מ"מ שבכך, הטוב את ֹלעצמו ֹלבאר ויכוֹל יוִדע ואינו בבריאה או אצֹלו המתרחשים
וזהו ֹלטובה. נפעֹל שהכֹל ובטחון ֹלהשענות אותו מביאה השי"ת בטוב ֹלו שיש היִדיעה

המעֹלות את המגִדירים היסוִדות ששת את יוִדע הוא כאשר האִדם אצֹל שנוֹלִד הפרי
שפועֹל הבורא עֹל ההשענות את אצֹלו בונות אֹלו שיִדיעות מהבורא, הנִדרשות
איתנו הנהגתו עֹל גמור בבטחון ֹלהשען ֹלנו שמאפשר מה בשֹלימות הכֹל את

המוגבֹל. בשכֹלינו ונתפסת מובנת אינה אם אף

הבורא

בורא

הפשוט

השֹלמה ההכרה

אמונה מעשה התפיֹלה עבוִדת

אמונה מעשה התפיֹלה עבוִדת

מאמינים אנו במה השֹלימה ההבנה
גינסברגר יוסף גינסברגרהרב יוסף הרב

האמונה מצות בענין - בראשית פרשת

הציון הציוןשער שער

תש"ע תשרי כ"ח תש"עערש"ֱק תשרי כ"ח האמונהערש"ֱק במצות אוה"ע חיוב

אבינו אברהם שֹל התבוננותו

מאמינים אנו במה ההבנה

רשימות ֹלֱקט
זצ"ֹל וכטפויגֹל נתן רבי הגה"צ

המטונפות במבואות באמונה הרהור
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יתחייב שמזו עע"ז נח בן עם מֹלהשתתף ויזהר ֱקנו, סי' באו"ח השו"ע כ'
מֱקיֹלין ויש כ' הרמ"א ובהגהת פיך. עֹל ישמע ֹלא משום ועובר שבועה ֹלו
נשבעים בזה"ז הגויים שאין משום בזה"ז הגויים עם שותפות בעשיית
אֹלא וארץ, שמים ֹלעושה כוונתם מ"מ הע"ז ִדמזכירים ואע"ג בע"ז,
ֹלא עור ֹלפני משום בזה שיש מצינו וֹלא אחר, וִדבר ש"ש שמשתפים
אבֹל [נ"ב: ע"כ. וכו' השיתוף עֹל מוזהרים הגויים אין ִדהרי מכשוֹל, תתן

כאֹלהות.] נביאם את גם שמזכירים הנוצרים אצֹל כן אינו בזמננו

אֹלא האמת כפי אינו וכו'" הע"ז ִדמזכירים "אע"ג הרמ"א ֹלשון והנה א.
מיניה וכִדמוכח הגויים), (מאימת הרמ"א ע"י מכוון ֹלשון חיסור הוא
סותר ואיך בע"ז, נשבעים שאין מכיון הוא ִדההיתר כ' ֱקוִדם ִדהרי וביה,
השו"ע: בהגהת כאן צ"ֹל וכך ֹלנכון איתא בִדרכ"מ אך תכ"ִד. עצמו
שכתב הע"ז [והיינו הנוצרי ֹלישו וכוונתם שמים שם ִדמזכירים "ואע"ג
ואע"ג וארץ, שמים ֹלעושה כוונתם וגם ע"ז שם מזכירים אין מ"מ בכינוי]
סנהִדרין בתוס' והמֱקור בִד"מ, כִדכ' רי"ו מִדברי [והוא וכו'". שמשתפים

הצנזורא)]. שינויי יש שם גם (וֹלפנינו שם בתורא"ש וכִדאי' סג:

כן מזכירים ֹלא מ"מ ֹליש"ו ִדכוונתם ִדאע"פ ורי"ו התוס' וממש"כ ב.
אחר הנמשכים שֹל העבוִדה ִדענין מבואר וכו', כוונתם וגם בִדיבורם

זה. ֹלהיתר הוצרכו כן ועֹל זרה, עבוִדה נחשב האיש אותו אמונת

בפ"ט הצנזורא) מאימת הושמט שֹלא (בספרים ֹלהִדיא הרמב"ם וכ"כ
מ"ג, פ"א ע"ז ובפיה"מ ה"ז, מאכ"א מהֹל' ובפי"א ה"ִד, ע"ז מהֹל'
(סוִד"ה המס' בריש שם המאירי כשי' [וִדֹלא (ח.), שם במאירי וכִדהועתֱק
מהֱקִדמונים רֱק הם א' ביום איִדם שיום שהנוצרים שחיִדש מֱקשים) יש
והשערי (סכ"ב) צִדֱקה המעיֹל וכ"ִד ע"ש]. נבוכִד-נצר ֹלמֹלכם שעבִדו
וגם סֱק"ב), (א"א הפמ"ג וכ"כ השֱקֹל, במחצית שהו"ִד (סכ"ִד) אפרים

ועוִד. צִדֱקה ֹלמעיֹל ציין רעֱק"א

יש אחר, וִדבר ש"ש שמשתפים ִדאע"ג ורי"ו התוס' שסיימו ובמה ג.
האיש ֹלאותו גם שבכוונתם כיון בזה חסרון אין שֹלכאו' ִדאע"פ ֹלבאר
האמינו ֱקוִדם כבר שהרי השבועה, מחמת בִדעתם חיִדוש אינו וכיו"ב,
בֹלבם, האמונה מתחזֱקת השבועה ִדע"י התוס' ִדסברי י"ֹל אך בזה,

וִדו"ֱק.

והיינו שיתוף, ֹלהם ֹלגרום איסור ִדאין מכיון מותר ִדמ"מ כתבו זה ועֹל
ֹלשתף, ֹלהם נאסר ֹלא מ"מ כנ"ֹל, ע"ז היא הנוצרים שאמונת ִדאע"ג

וכשם
וכיו"ב. רציחה מחשבת עֹל הוזהרו שֹלא

צוה) תורה ִד"ה הברכה, וזאת (ר"פ חכמה המשך מ"ש עפ"י הענין וביאור
כמו מצוותיו, ֱקיום עֹל ֹלהם המצוה ה' פי ושמעו ראו שֹלא נח ִדבני
בא ֹלא ישראֹל, ֱקהֹל ע"י ֹלהם סופר רֱק סיני, הר במעמִד זכו שישראֹל
נימוסי ֹלִדת ֱקרוב הסִדר שמירת היא ומצוותם במוחש, האמיתות ֹלהם
ֹלגביהם וכפייה ציווי שייך ֹלא כן ועֹל ומופת. נביא ע"י הביטוֹל ֱקֹל שהוא
ֱקסט (או"ח תשובה התעוררות בשו"ת ועי' עי"ש. זה, עֹל בשכֹל ֹלהאמין
ִדרכנו וֹלפי העוֹלם. יישוב משום רֱק נצטוו ב"נ מצוות ִדז' גם) והנה ִד"ה

וֱק"ֹל. הזרות, ֹלאמונת העבוִדה בין ב"נ גבי חיֹלוֱק יש ִדמה"ט ֹלמִדנו

עֹל מוזהרים אוה"ע ִדאין ורי"ו התוס' בִדברי ממש"נ ֹלמִדים נמצינו ִד.
עֹל הוזהרו ִדֹלא שיתוף] [ע"י במֱקצת שיבוש ֹלי ִדמה ית', בבורא האמונה

בעיֱקר. שיבוש ֹלי ומה כנ"ֹל, זה

ורעֱק"א) ופמ"ג במחה"ש (שהובא צִדֱקה המעיֹל מש"כ ֹלפי אך ה.
עֹל ִדֱקאי ופי' וכו' אחר וִדבר ש"ש שמשתפים ִדאע"פ התוס' סו"ִד בכוונת
הֱקִדושים את בשבועתם מזכירים שהגויים מינה ֹלעיֹל התוס' מש"כ
הא ִדמ"מ מֱקשו זה ועֹל אֹלהות, בהם תופסים שאין אֹלא שֹלהם
[ועי' כך. עֹל ב"נ הוזהרו ִדֹלא כנ"ֹל ותירצו ביחִד, וִד"א ש"ש שמזכירים
שער שבתשו' בפי' שפ במחה"ש וע"ע וצ"ע. וי"ֹל במחה"ש, ע"ז משה"ֱק
בסתם ושאני וכפירה. שיתוף עֹל הוזהרו שֹלא ראיה אין וֹלפי"ז אפרים].
כֹלום בִדעתו נתחִדש ֹלא מ"מ האיש ֹלאותו שכוונתו ִדאע"פ הנשבע גוי

ג']. באות ֹלעיֹל שכ' כִדוחֱק [וִדֹלר עי"ז

שזאת כ' ֹלבִדו, ה' בֹלתי אֹלהות ֹלהאמין שֹלא כ"ו במצוה החינוך ובס' ו.
בכֹלֹלן. העוֹלם בני כֹל שנצטוו מצוות שבע מכֹלֹל היא המצוה

סיים השי"ת, במציאות האמנה שֹל כ"ה במצוה גופיה החינוך ומ"מ
ֱקצת ומשמע ישראֹל. עם וזכות חֹלֱק ֹלו אין עֹליה והעובר בזה"ֹל,
מחשבה ִדִדוֱקא פשוט, בזה ֹלחֹלֱק והטעם ֹלישראֹל. רֱק שייכת ִדהמצוה
נח בן אין מאמין ֹלהיות משא"כ תטז) בסי' (כִדכ' נאסרה ֹלע"ז המביאה

חכמה. המשך עפ"י ֹלעיֹל שנתבאר ומטעם מחוייב,

בפ"א משנה סִדר בס' כתבו בע"ז ֹלאמונה אמונה בין הזה והחיֹלוֱק
אֹלא ֹלט, אות א סי' אמונה ה' מצוות בס' [והובא יסוה"ת מהֹל'

וכנ"ֹל. בחינוך משמע הכי שנת' וֹלמה ִדבריו] עֹל שם שתמה

ִדֹלא
הִדעות, ושיבוש זרה אמונה עֹל וֹלא זרה עבוִדה עֹל אֹלא הוזהרו

שהיה ֹלאחִד משֹל יצחֱק רבי "אמר ֹלך), ֹלך פ' ריש (ב"ר המִדרש ִדברי יִדועים
בֹלא זו שהבירה תאמר אמר ִדוֹלֱקת אחת בירה וראה ֹלמֱקום, ממֱקום עובר
שהיה ֹלפי כך, הבירה. בעֹל הוא אני ֹלו אמר הבירה, בעֹל עֹליו הציץ מנהיג,
ראה וארץ, שמים [ראה מנהיג, בֹלא הזה שהעוֹלם תאמר אומר, אברהם אבינו
כזה גִדוֹל ִדבר שיהא אפשר אמר, מאירין, וכוכבים בֹליֹלה וירח ביום שמש
בעֹל הוא אני ֹלו ואמר הֱקב"ה עֹליו הציץ המִדרש], עֹל -רש"י מנהיג בֹלא

העוֹלם".

כוֹלו, העוֹלם מכֹל היה אברהם שֹל שהתבוננותו רש"י בִדברי מבואר הנה
השמים. גרמי מתנועת היה התבוננותו שעיֱקר נראה הרמב"ם מִדברי ואמנם
התחיֹל אבינו] [אברהם זה איתן שנגמֹל "כיון ה"ג), (פ"א ע"ז בהֹלכות וז"ֹל
היאך תמיה והיה ובֹליֹלה ביום ֹלחשוב והתחיֹל ֱקטן והוא בִדעתו ֹלשוטט
אי כי אותו, יסבב ומי מנהיג, ֹלו יהיה וֹלא תמיִד נוהג הזה הגֹלגֹל שיהיה אפשר
באור מושֱקע אֹלא ִדבר מוִדיע וֹלא מֹלמִד ֹלו היה וֹלא עצמו, את שיסבב אפשר
והוא כוכבים עובִדי העם וכֹל ואמו ואביו הטפשים כוכבים עובִדי בין כשִדים
הצִדֱק ֱקו והבין האמת ִדרך שהשיג עִד ומבין, משוטט וֹלבו עמהם, עובִד
הכֹל ברא והוא הגֹלגֹל מנהיג והוא אחִד אֹלוה שם שיש ויִדע הנכונה, מתבונתו

ממנו". חוץ אֹלוה הנמצא בכֹל ואין

הגיע ממנו אשר ע"ה א"א שֹל התבוננותו שעיֱקר הרמב"ם בִדברי ומבואר
יום בכֹל מחִדש ובטובו ... חשך ובורא אור "יוצר ענין עֹל היה האמת ִדרך ֹלהשיג
ִדמֱקורו נאמר [אם רש"י כִדברי פירש ֹלא ֹלמה וצ"ב בראשית". מעשה תמיִד
וֹלמה מנהיג, בֹלא תאמר הוא הֹלשון שהרי ִדיִדן], במִדרש הוא
בהן שברא הנפֹלאים הענינים כֹל עֹל ההתבוננות ענין את הרמב"ם פירש ֹלא

עוֹלמו. את ית' הבורא

מֹלשון הוא ענינו שבמִדרש "מנהיג" שהֹלשון ֹלמִד שהרמב"ם ֹלומר, ויתכן
היה אאע"ה שֹל שהתבוננותו פירש כן ועֹל ג), ו ב (שמואֹל העגֹלה" את "נוהגים
ֹלו יהיה וֹלא תמיִד נוהג הזה הגֹלגֹל שיהיה אפשר שאי הגֹלגֹל, הנהגת בענין
פטרון מֹלשון ענינו כאן שבמִדרש ה"מנהיג" ִדענין ֹלמִד רש"י [ואמנם מנהיג.

העוֹלם]. עניני שמנהֹל

במִדרש אֹלא הֹלֹלו, המִדרש בִדברי הרמב"ם שֹל מֱקורו שאין נראה יותר אמנם
עִד ואומר, בִדעתו משוטט "והיה וז"ֹל ֹלך, ֹלך פ' ריש הגִדוֹל במִדרש הובא אחר,
מאירה שהיא השמש את וראה חזר וכו'. יִדינו, ֹלמעשה משתחוין אנו מתי
שראה כיון ֹלה, אֹלא ֹלהשתחות ראוי אין אמר, צמחים, המגִדֹלת והיא ֹלעוֹלם
הכוכבים ואת הירח את וראה חזר אֹלוֱק. זה אין אמר שוֱקעת, שהיא אותה
השחר עמוִד שעֹלה כיון ֹלהשתחוות. ראוי ֹלאֹלו אמר, בֹליֹלה, מאירין שהן

אֹלוֱק. זה אין אמר כוֹלן, בטֹלו
ֹלומר צריך ואין הרמב"ם, כִדברי כאן ומבואר עיי"ש. וכו'

כרש"י. ִדֹלא המ"ר את פירש שהרמב"ם

אֹלא ִדר"א פרֱקי זה [אין ט"ו) (פרשה ר"א משנת במִדרש שמצאנו ובאמת
בפרטי טובא האריך ששם אֹלא במִדרש שֹלפנינו כֹלשון שכתב אחר], מִדרש
מש"כ את מחזֱק וזה רש"י, כִדברי ֹלהִדיא שם ומבואר א"א, שֹל התבוננותו

הרמב"ם. שֹל מֱקורו זה שאין

מֱקיש אבינו אברהם היה כך ..." .] ר"א המשנת מִדברי ֱקטן חֹלֱק כאן נעתיֱק
יכוֹל שמא ִדוֹלֱקת, בירה ומצא במִדבר מהֹלך היה אִדם אֹלו ואומר, בִדעתו
בֹלא וֹלשמים הזה ֹלעוֹלם אפשר אי כך בעֹלים, בֹלא הזאת שהבירה ֹלומר
הזאת החמה היתה אֹלו ואומר, בִדעתו מֱקיש היה ועוִד יוצר. ובֹלא מנהיג
שהיתה או יוצאה, אינה ופעמים ֹלעוֹלם, ומאירה פעם יוצאה היתה ברשותה,
מוציאה והוא יוצר, ֹלה שיש ביִדוע אֹלא המערב, מן ופעם המזרח מן פעם עוֹלה
הכוכבים היו אֹלו [ואומר], בִדעתו מֱקיש היה ועוִד ... כרצונו. ובֱקר בֱקר בכֹל
עֹל זה כובה אורן והיה נגֹלין, ופעמים נכנסין פעמים היו עצמן, ברשות האֹלו
שאו אומר, הוא וכן משמרותיהן. עֹל מסִדרן והוא יוצר, ֹלהן שיש ביִדוע אֹלא זה.
אֹלו ואומר, בִדעתו מֱקיש היה ועוִד וכו'. וכו' אֹלה. ברא מי וראו עיניכם מרום
חסר העוֹלם היה ֹלא עצמן, ברשות והעשבים, והאיֹלנות האֹלו, הבריות היו
אנכי שנאמר יוצר, ֹלהן שיש ביִדוע אֹלא כאן. ועִד בראשית מימי אחת בריה

בראתי". עֹליה ואִדם ארץ עשיתי

במה היה ֹלא שההתבוננות המִדרה"ג, מִדברי אחרת כאן ומבואר
ֹלעוֹלם אפשר "אי כוֹלו שהעוֹלם זה בעצם אֹלא עוֹלה וזה שוֱקע שזה
והירח ביום בֱקביעות מאירה השמש יוצר", ובֹלא מנהיג בֹלא וֹלשמים הזה
מורה זה כֹל הפֱקר, אינם הארץ סִדרי בֹליֹלה, בֱקביעות מאירים והכוכבים
העוֹלה הראשונה המסֱקנה אבֹל, ארץ". עשיתי ו"אנכי ֹלהן שיש ש"ביִדוע
אֹלא ֹלהם יש שבהכרח היה הגִדוֹל המִדרש שבִדברי ההתבוננות מאופן
מי כי יוצר, ֹלהם שיש שביִדוע ֹלמסֱקנה ִדבר שֹל בסופו מגיעים זו בִדרך שגם
שם שיש "ויִדע הרמב"ם שֹל וכֹלשונו היוצרן, ֹלא אם ֹלנהגן שבכחו זה הוא
חוץ אֹלוה הנמצא בכֹל ואין הכֹל והוא הגֹלגֹל והוא אחִד אֹלוה

ממנו".

מה ֹלאחר עכשיו ֹלנו מאירים ִדבריו אשר רש"י שֹל ֹלשונו את שוב נעתיֱק
שמש ראה וארץ, שמים ראה מנהיג, בֹלא הזה שהעוֹלם "תאמר שנתבאר,

כזה גִדוֹל ִדבר שיהא אפשר אמר, מאירין, וכוכבים בֹליֹלה וירח ביום
וִדו"ֱק. מנהיג". בֹלא

הזה שהעוֹלם

מפני הג ְמנַק ֹלהן יש אֹלמֹלי ואומר, מצטער והיה
עוֹלה, וזה שוֱקע זה מה

מהתנועה
מסוִדר,

יוצר",
הג, ְמנַק

ברא מנהיג

האמונה במצות העוֹלם אומות חיוב
פישר יעֱקב פישרהרב יעֱקב הרב

ע"ה אבינו אברהם שֹל התבוננותו
רוִדמן יעֱקב רוִדמןהרב יעֱקב הרב



יִדיעה או אמונה

חֱקירה או האבות ֱקבֹלת

שם שיש בה"א כ' יסוה"ת בהֹל' אך והוא בסה"מ הרמב"ם ֹל'
מ"ע... זה ִדבר בה"ו וכן ראשון, מצוי

האמתית היִדיעה ע"י המצוה שעיֱקר ֹלפי ֹלהאמין כ' ִדֹלא רֱקח המעשה ופי'
עי"ז אשר ועבִדהו, אביך אֹלֱקי את ִדע וע"ִד אע"ה אברהם שעשה כִדרך

בֹלבו. האמונה ממיֹלא תתחזֱק

מהאבות, בֱקבֹלה מבוררת ִדהאמונה באריכות ביאר סה"מ עֹל סופרים בֱקנאת
כ' בסה"מ אבֹל יִדיעה, ֹל' כ' בהֹלכות וֹלכן החכמה, ע"י אימות בה יש ובנוסף

המצוה. ֹלֱקיום מספיֱקה ֹלבִדה שהאמונה מפני ֹלהאמין

שהאמונה מפני יִדיעה ֹל' ִדנֱקט ביאר (בה"ו) הרמב"ם עֹל ירמיהו ובִדברי
האהבה כמו בנפש נשרשת והיא הישראֹלי בנפש בהחֹלט יִדיעה השֹלימה
חוֱקרים היו ֹלא ה', כבוִד עבור נפשם מסרו אשר הֱקִדושים שהרי ואמו, ֹלאביו

עי"ש. וה"ז ארצות, עמי מהם והרבה

הוא והרי "אמונה" זו ֹלמצוה מכנין ֹלמה הֱק' ה"ה) פ"ה תשובה (הֹל' עזרי באבי
"יִדיעה". אֹלא אמונה אינה וא"כ מנהיג, בֹלא ֹלעוֹלם שא"א פשוט מושכֹל
שכֹל שכֹלה ממֱקום מתחיֹל האמונה שחיוב הגר"ח בשם הגרי"ז ֹלו וביאר
השכֹל שאין מה עֹל היא שהאמונה בא) (ס"פ הֹלוי הבית שכ"כ והביא האִדם.

משיג.

מצות בֹלשון הרמב"ם פתח ִדֹלא שביאר א) (ח"ח הרִדב"ז בשו"ת עי' אמנם
ֹלהֱקִדים צריך היה וֹלפיכך ֹלחכמים, אֹלא יִדוע זה ִדבר "שאין מפני ֹליִדע, עשה

מאֹליה. ומובנת פשוטה אינה ִדהיִדיעה ומבואר ה'". יִדיעת מהו

מֹלומִדה, אנשים מצות והייחוִד האמונה שאין נה) (ח"ה בתשו' הרשב"א כ'
וֹלחֱקור ֹלשמוע חייבים אֹלא ֹלהאמין. יביאהו והרגיֹלוהו שֹלימִדוהו שהֹלימוִד

והחֱקירה. השמיעה אחר

בשכֹל ֹלעיין חיוב שיש שמא) ואמרתי ִד"ה (בהֱק' הֹלבבות החובת ִדעת ויִדועה
כח כפי בזה ֹלחֱקור שחייבים פ"ג היחוִד בשער בזה והאריך הייחוִד באמונת

ֹלראיה. מֱקראות כמה שם והביא וההכרה, ההשגה

מן מצוה בגִדר הוא אֹלא בֱקבֹלה, גם מתֱקיימת ִדהאמונה (כה) החינוך ושיטת
עי"ש. חֱקירה, ע"י שבאה באמונה המובחר

העבוִדת ִדֱקִדֱק וכו', ֹליִדע החכמות ועמוִד היסוִדות יסוִד שכ' הרמב"ם ובֹל'
וכעי"ז המופת. בִדרך החכמות ועמוִד האמונה, בִדרך היסוִדות ִדיסוִד המֹלך
את ֹלה ֹלצרף ויש מהאבות. הֱקבֹלה הוא היסוִדות ִדיסוִד השם, מצוות בס'

א). (מ"ע סופרים בֱקנאת ועי' החֱקירה, ע"י היִדיעה ִדהיינו החכמות" "עמוִד

יִד"ח יוצא אינו בה שנתגִדֹל שבאמונה (ב) הסמ"ג בביאור המהרש"ֹל וכ"כ
הרמב"ם בִד' שיֱק המהר"ם כ' וכעי"ז וראיה. במופת בֹלבו וֱקיבֹל כששמע אֹלא
הנסים וע"י המחֱקר ע"י האמונה אמיתות את ֹלברר שהמצוה (כִדֹלעיֹל)
בבירור ֹלו שיבורר עיניו נגִד שיעמוִד האִדם וצריך סיני, הר ומעמִד והנפֹלאות

נמצא. כֹל הממציא הוא שה' ממש

כי זו במחֹלוֱקת נפֱק"מ שום אצֹלנו אין ִדֹלמעשה מז,ט) (ח"ב בֱקוב"ש ועי'
ויראתם כריסם שמיֹלאו באנשים רֱק הוא המתירין ֹלִד' שגם פשוט הִדבר

ממֱקומם. יזיזום ֹלא שבעוֹלם רוחות וכֹל ֹלחכמתם ֱקוִדמת

התבוננות אבֹל הפיֹלוסופיא, בִדרך השכֹלית החֱקירה עֹל הם ִדבריו אמנם
עיניכם מרום שאו שנאמר כמו ראויה. חֱקירה ה"ז האמונה, עֹל כמופת בבריאה
ויִדעת בפס' ש"ב) א' ִדוִד (מגִדֹל הבתים בספר פי' וכך וכו'. אֹלה ברא מי וראו
ממעֹל... בשמים האֹלֱקים שהוא ֹלבבך, אֹל והשבות היום
בתנועה כי היום ויִדעת שבאר, שמעתי הגוֹלה ראשי הנשיאים מן אחִד "ובשם
בשמים אֹלֱקים שיש ִיָוִדע היומית

ממעֹל."

הכוונה אין פשוטה" ִד"אמונה בראשית ר"פ פינֱקוס) (ֹלר"ש תורה תפארת ועי'
מעֹלה אין ִדבזה וֹלחֱקור, ֹלחשוב בֹלי ֹלנו שמסרו במה בפשטות ֹלהאמין
את ֹלהאמין הוא הנכון המובן אֹלא ִדבר. ֹלכֹל יאמין פתי (יִד) במשֹלי כִדכתיב
שיש הפשוטה האמת שכך מבין ושכֹלו רואות שעיניו כמו בפשטות האמת

ֹלעוֹלם. בורא

בפר' יֱקר הכֹלי כמ"ש בֹלב עיֱקרה מ"מ בשכֹל גם שהאמונה אף אמנם
רֹל). עמ' (שמות אֹליהו בֹלב וכ"ה רי, חו"י ועי' עי"ש. (ו,יב) נח

ֹליִדע שנאמין...
ויִדיעת

והנפש. הֹלב בהרגשת ה' יִדיעת עֹל עִדות

ותחֱקור שתִדע

החינוך אבֹל "ֹליִדע" (א) הסמ"ֱק ֹל' וכן
"ֹלהאמין". כ' (כה)

העֹליר ר"ח בהגהות ועי'
ֹליִדיעה. גם ֹלתרגם אפשר הערבי שבמֱקור ֹלסה"מ

שמיעת ענינים: ג' כוֹלֹלת ישראֹל" "שמע ִדמשמעות ועי"ש
והשמיעה, הֹלימוִד שהוא היום ויִדעת הפס' ג"כ וביאר וֱקבֹלה. הֹלב, הבנת האוזן,

והֱקבֹלה. האמונה כוֹלֹל האֹלֱקים הוא ה' כי החֱקירה, - ֹלבבך אֹל והשבות

ֹלשער ֹלב פתחי בהֱקִדמת ועי'
ֹלִדורו, רֱק הוא החוה"ֹל שמ"ש ספרים מהרבה ֹלהביא שהאריך טוב) ֹלב (בפי' היחוִד

החוה"ֹל]. בִדרך היא ִדהחֱקירה הכרח אין הרשב"א בִד' [אכן בִדבר. איסור יש וֹלִדיִדן

היממה] במשך המאורות במהֹלך [כֹלומר

שכֹל ֹלבעֹל שברור כיון בראשית ברא אֹלֱקים נאמר ֹלא ִדמשו"כ [ועי"ש
וֹלכן בראשית. ברא אֹלֱקים ֹלכתוב צריך ֹלב ערֹלי ֹלגויים רֱק ֹלעוֹלם, בורא שיש ישר
ֹלפני הוא ואנכי), (אֹלֱקים הֱקב"ה שהוא העוֹלם שֹל שה"א" כיון בב' מתחיֹלה התורה

מאֹליו.] ומובן התורה

אמונה - בראשית

האמונה מצות

תעשה ֹלא מצות

המצוה גִדר

המצוה פרטי

בראשית מתחיֹלת הספורים יכֹלוֹל "והתורה ֹלבראשית, בהֱקִדמתו הרמב"ן כ'
האמונה." בענין בִדרך האנשים מורה הוא כי

נכתב השמים, תוֹלִדות אֹלה עִד שמבראשית פי"א) (מ"א העיֱקרים בס' וכ"כ
ֹלכֹל ברצון הפועֹל השי"ת, מציאות שהוא הראשון העיֱקר עֹל ֹלהורות

הנמצאות.

מנאה שהרמב"ם עשה, כמצות נמנה ֹלהאמין החיוב אם הראשונים נחֹלֱקו
וכ"ִד מנאה, ֹלא הבה"ג אבֹל מ"ע. ִדהיא כ' יסוה"ת בהֹל' וכן בסה"מ א' במצוה
זו שיטה ביאר ֹלסה"מ בהשגות והרמב"ן שם. שמח בֹלב כמ"ש עזרא האבן
ה' אור בס' מבואר ויותר המצוות. נוֹלִדו שממנו והשורש העיֱקר שהוא משום
שיש כשתאמר וא"כ ֶוה ְמצַק ֹלֹלא ִמְצָוה תתכן ִדֹלא ֱקרשֱקש, חסִדאי ֹלרבינו
ֹלכֹל ֱקוִדמת במציאותו שהאמונה וע"כ ֶוה, ְמצַק שיש הוִדיע כבר ֹלהאמין מצוה

המצוות.

ֱקוִדמת שהיִדיעה הכי ס"ֹל ג"כ ִדהרמב"ם שביאר כה) (מצוה שיֱק מהר"ם ועי'
כ' וֹלכן ִדברים, ובירור כיִדיעה תהיה הזו שהאמונה המצוה אֹלא ֹלמצוות,
הרמב"ם בִד' כ,ב) (שמות המֹלבי"ם כ' וכעי"ז היא שהמצוה הרמב"ם

ברורה. ביִדיעה ֹלִדעת ֹלהשתִדֹל המצוה אֹלא מ"ע, אינה היִדיעה ִדעצם

ִדעת ובגִדרו א. מֹל"ת בסה"מ כמ"ש אחרים, אֹלהים ֹלך יהיה ֹלא הוא הֹל"ת
א) (ֹל"ת הסמ"ג וכ"כ שעובר (א,ו) יסוה"ת בהֹל' הרמב"ם

כ' (רמג) היראים אבֹל ה'. זוֹלתי אֹלוה שום שיש
[וגם אחרים. אֹלהים ֹלך יהיה ֹלא ִדכתיב... יוצר יִדי מעשה שהם אֹלהות
התורה בפי' הרמב"ן וכ"ִד בִדיבור]. הנעשים באיסורים ו') (בעמוִד כֹלֹלה

ה). (ֹל"ת ֹלסה"מ ובהשגות

המצוה הרמב"ם, עֹל הֹלאוין בהוספות נוסף ֹלאו ִדאיכא הרמב"ן ושיטת
אמרו והוא האֹלהות... אמונת ממנו אחִד ישכח שֹלא שנמענו הראשונה
האֹלהות עיֱקר נשכח שֹלא ו,יב) (ואתחנן
בֹל"ת הבה"ג וכ"ִד ֱקִדמון. ושהעוֹלם אֹלוה שאין ֹלומר בו נסתפֱק או ונכפור

(ֱקמה). ֱקעא

עֹל הוא אנכי בפס' ִדהציווי נֱקטו הראשונים רוב
אחִד אֹלוה ֹלעוֹלם שיש (כה) ובחינוך עי"ש. בסה"מ, הרמב"ם כמ"ש
["...כי התורה. את ֹלנו ונתן ממצרים הוציאנו הוא וכי הנמצא... כֹל שהמציא
שנאמין א) הֹלאוין (בשכחת הרמב"ן וכ"כ המציאות"]. עֹל תורה אנכי מֹלת
כ' ֹלתורה ובהֱק' היש. אֹל מוחֹלט מאין מוציאן הנמצאות כֹל פועֹל אֹלוה שיש

העוֹלם. בורא שהֱקב"ה האמונה ששורש

מחוייב הנמצא שהוא מורה הויה ששם המֹלבי"ם, בפי' כמ"ש בפס' נא' וכ"ז
ויהיה]. הוה [היה ִדבר ֹלכֹל הֱקִדמון ושהוא הוה, כֹל מהוה ושהוא המציאות,
הטובות יצאו ושמאתו ממנו, מושפעים הכוחות שכֹל מורה אֹלֱקים ושם

ורחמים]. [ִדין והרעות

שברא שאותו ֹליִדע שכ' היא ִדהמצוה משמע (א) ובסמ"ֱק
וכו' רוחות ובִד' ומטה מעֹלה מושֹל ֹלבִדו הוא וארץ שמים

התורה ֹלנו שנתן אותו כי ֹלהאמין שכ' ִדהיא (א) סמ"ג עי' אך
בשעה שאמר מה וזהו מצרים. שהוציאנו אֹלֱקינו ה' הוא מש"ר ע"י סיני בהר

אֹלֱקיך... ה' אנכי התורה את שנתן

הגִדוֹלה וכֹל היכוֹלת שכֹל כה החינוך כמ"ש במצוה, כֹלוֹלים האמונה חֹלֱקי כֹל
בֱקיום ההנהגה אמונות עניני כֹל ִדכוֹלֹל (שם) שיֱק מהר"ם ועי' עי"ש. וכו'

העוֹלם.

ֹלאִדם ששואֹלין ִדמה המשיח, בביאת האמונה כאן נכֹלֹלת (א) הסמ"ֱק וֹלִדעת
יש כך ממצרים שהוציאנו ֹלהאמין שיש שכשם בזה נצטוה

וֹלהושיענו. ֹלֱקבצנו עתיִד שהוא ֹלהאמין

תכֹלית היא מבואר ֹלסה"מ) והשגות כ,א (יתרו ברמב"ן
המצוה,

וכן ממטתו. כשעומִד מיִד האמונה ֹלֱקבֹל השֹל"ה כ'
השם, ירצה אם ֹלעשות שרוצה פעוֹלה כֹל עֹל שיאמר האמונה ִדביֱקות בכֹלֹל

עי"ש.

ה. ֹל"ת ֹלסה"מ הרמב"ן בהשגת וע"ע

שאח"כ והפר' השמים. מן ותורה הנבואה עֹל ֹלרמוז נכתב שההמשך ועי"ש
והשגחה. ועונש שכר עֹל ֹלֹלמִד

בספר התורה סיפורי שֹלימוִד ֹלשונו עֹל רגיֹל שהיה הח"ח עֹל ֹלמֹלך במעשי ומובא
בספר שחרית אחרי ֹלֹלמוִד [בזֱקנותו] כן נהג ובעצמו האמונה, ֹלחיזוֱק טוב בראשית

בראשית.

(ועי"ע
ויִדיעה). אמונה בענין ֹלֱק'

ֹלא וֹלכן התורה, כֹל עֹל כוֹלֹל ציווי שהוא הרמב"ם בִד' אסתר במגיֹלת וכ'
גאוה. עֹל ֹל"ת שהיא בהֱקִדמה סמ"ג ועי' מנאה.

צביון [ובביאור
והציווי השורש, היא אֹלא מ"ע אינה ית' מציאותו ִדעצם הבה"ג בשי' ִדבא כ' העמוִדים

המזֹלות.] ֹליִדי העוֹלם מסר וֹלא מושֹל שהוא ֹליִדע הוא

הסמ"ֱק כמ"ש ֹלייחִדו, השניה במצוה שפירשוהו משמע הראשונים ברוב אך
עומ"ש. ֱקבֹלת וזהו ישראֹל... שמע כִדכתיב הֱקב"ה שֹל שמו ֹליחִד (ב)

יג-טו) אמונה האותיות (שער

אנשי מח: בסוטה רש"י כִדכ' האמונה, מהנהגת היא ֹלמצוה ממון הוצאת וכן
הִדור ֹלנוי ממונם ֹלוותר ופירש"י בהֱקב"ה, שמאמינים - אמנה

וי"ט. שבתות וֹלהוצאת וֹלצִדֱקה מצוה

ֹליִדע.

ִדעתו. עֹל כשמעֹלה
ֹלא במחשבה ֹלהעֹלות שֹלא

תֱקבֹל

אֹלֱקיך... ה' את תשכח פן ֹלך השמר

ובבריאת במציאותו אמונה
העוֹלם,

בהשגחה, אמונה

ביצ"מ אמונה

ֹלישועה, צפית

שמים מֹלכות ִדֱקבֹלת

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

הציון שער הציון שער



והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח ניתן שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
gal200@neto.bezeqint.net

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

[עִד מתאימים ִד"ת
חמִד. שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה" "עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
א']. יום עִד בכת"י [ִד"ת בערב שֹלישי יום עִד שבוע בכֹל יתֱקבֹל חומר

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל',700 מֹלא שם בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

גשמים שאֹלת - נח
האורח ברכת - ֹלך ֹלך

ֹלמצוות מֱקִדימין זריזין - וירא
כסף ֱקנין - שרה חיי

האחים בין בכור - תוֹלִדות
כספים מעשר - ויצא

צרה בעת תפיֹלה - וישֹלח

(יב,ג)

(כב,ג)

כה,י) (כג,טז.

(כח,כב)

(ֹלב,יב)

ֹלהיות חייב האִדם ימי שכֹל (כה) החינוך כמ"ש תמיִדית היא האמונה מצות
היא וֹלכאו' רס"א. הֹלכה ביאור ועי' ֱקמ). המוציא (ברכת האו"ז וכ"כ זו, במחשבה
ֹלומר שמותר וכמו בִד"ת, ֹלהרהר שאסור במֱקום כשנמצא גם ממש תמיִדית
כבר באמת אך נב]. ח"א צבי ארץ שו"ת [עי' מטונפות, ביִדיים אפי' אני" "מוִדה
הכסא בבית ֹלהרהר מותר אם פה סי' באו"ח שֹלמה החכמת בזה נסתפֱק
"תמיִד" בו שנאמר ציץ ֹלגבי ִדאמרינן שמותר, ז: מיומא והוכיח השי"ת במציאות
הכי ֹל"ֱק ואמאי עי"ש. הכסא, ֹלבית נכנס ִדהיאך משכח"ֹל ֹלא מצחו עֹל ִדתמיִד
כ' טעם [ועוִד בביה"כ. מותר ִדזה מוכח אֹלא תמיִד", ֹלנגִדי ה' "שיויתי מ"ש עֹל

טינוף]. בהם נתפס ֹלא ֱקִדושתם שֹלרוב ִדברים ִדיש המֱקובֹלים עפ"י

ֹלחשוב כגון בביהכ"ס ֹלהרהר שמותר ענינים בכמה ִדנו ִדהפוסֱקים ויֹל"ע
יחשוב ובשבת חשבונות, ֹלחשב ִדמותר כ' סֱק"ו) (פה והמ"ב האִדם, בשפֹלות
מ"ע, ויֱקיים ה' במציאות יהרהר ֹלא ֹלמה החכ"ש וֹלפי"ִד נאים. וציורים בבנינים

תמיִדית. מצוה שהיא כיון בזה מחוייב ִדהרי מזו ויתירה

שנחֹלֱקו מה עפ"י והוא באמונה, בהרהור איכא גווני תרי ִדבאמת ונראה
ובירור. חֱקירה ִדעיֱקרה או פשוטה אמונה היא המצוה עיֱקר אם הֱקִדמונים
ֹלהוכיח בבבריאה והתבוננות פשוטה אמונה ִדהיינו ֹלתרוויהו ִדבעי כ' והרבה
והיינו כנ"ֹל בעצם הוא התמיִדית המצוה ִדֱקיום י"ֹל וֹלפי"ז השכֹל. בִדרך
מֹלבִד אמנם המ"ע. מֱקיים זו מיִדיעה ִדעתו מסיח שאינו וכ"ז הפשוטה, האמונה
ראיות, והבאת וההתבוננות הבירור ִדהיינו , שֹל הרהור יש זה

שכֹלי. במופת האמונה את ֹלֱקיים החֱקירה את מֱקיים ובזה

הפשוטה, מהיִדיעה הִדעת היסח אין מ"מ בִד"ת, ֹלהרהר שאסור מטונף ובמֱקום
ה'. מציאות אצֹלו שברור במחשבה מציאות היא אֹלא בֱקו"ע מחשבה ואינה
שהוא שזוכר כשם מזה, ִדעתו מסיח אינו אחרים בענינים כשמהרהר אף [שהרי

היִדיעה

באמונה התעסֱקות

גם ותמיִדית מחוייבת ִדהיא וממיֹלא במפורש.] כך עֹל ֹלחשוב וא"צ וכו' אִדם
שצריך מי וֹלכן ִד"ת, מחשבת בכֹלֹל היא הרי באמונה התעסֱקות אבֹל בביה"כ.
ֹלחֱקור ִדאסור כיון בזה מחשבתו את ֹלהעסיֱק יוכֹל ֹלא בביה"כ מחשבות ֹלחשב

מטונפים. במֱקומות באמונה

ח:) (ברכות יונה רבינו בִדברי פה) (בסי' הפוס' שִדנו מה עפ"י בזה נראה עוִד
הברכה, יהרהר נֱקי שאינו במֱקום שעומִד או נֱקיות יִדיו ואין בברכה שהמחוייב
במֱקום ִדאינו ֹלאוֱקמיה ִדחֱק והב"י המחשבה. עֹל שכר ֹלו ֹליתן ֹלֹלבב יראה וה'
המֱקום אם ִדממ"נ הִדרישה ע"ז ותמה עי"ש. ֹלהרהר יכוֹל ִדמשו"כ ממש מטונף
שיהרהר הר"י כוונת ִדאין פי' וֹלכן בהרהור. גם ואסור טינוף מֱקום ה"ז נֱקי אינו
ֹלברך ותאותו שחשֱקו בֹלבו ויחשוב שיהרהר אֹלא אסור, ִדזה הברכה נוסח בֹלבו

עי"ש. כראוי, נפש ובכֹל ֹלב בכֹל

ומחשבת הִדיבור], [או המעשה חֹלֱקים ב' יש מצוה ֱקיום ִדבכֹל ִדבריו וביאור
ֹלמצוה השייך הִדיבור רֱק נאסר המטונפות ובמבואות ֹלעשותה. והרצון המצוה

אסורה, אינה המצוה שֹל הֹלב עבוִדת אבֹל

הֹלב, עבוִדת שהיא מכיון הכסא בבית באמונה ֹלהרהר ִדמותר נמי הכא וֹלפי"ז
כך הִדרישה, כֹלשון כראוי, ונפש בֹלב המצוות ֱקיום בחשֱק ֹלהרהר שמותר וכשם

ונפֹלאותיו]. השגחתו ראיית מתוך [אף ית' במציאותו ֹלהרהר מותר

ומסיֱק החכמ"ש עֹל שהֱקשו אחרונים מכמה שהביא ענ"ג) א סי' (חי"ג אֹליעזר ציץ ועי'
שיחשוב ֹלא אבֹל ביִדיעה, האמונה בֹלבו תֱקועה שתהא רֱק אֹלא המחשבה ֹלאסור שם

ממש. בה ויהרהר

הֹלוי ֹלר"י תורה בִדעת כ' הִדברים ויסוִד
"ואהבת שֹל המֹלים ֹלחשוב אסור ִדוִדאי בזה ציור והביא ֱקז) עמ' בהעֹלתך (פר' ממיר
בגִדרי שביאר מה עוִד [ועי"ש כזה. במֱקום גם מחוייב ישראֹל ֹלאהוב אבֹל כמוך", ֹלרעך

עפי"ז]. במצוות כוונה

שֹלא הוא אכן
הכי. ס"ֹל וֹלא יונה רבינו בִדברי שִדחֱק הב"י כִדעת

המטונפות במבואות באמונה הרהור
יוספי צבי יוספיהרב צבי הרב

בפתח חורף זמן

חברותא ֹלֹלא תשאר אֹל

אֹליך נחזור ואנו הוִדעתך השאר

עכשיו: 9141217התֱקשר

רב גברא האי ֱקמיה בעירנונשגר התווך מעמוִדי

שֹליט"א רבי רוטשיֹלִדהגאון אפרים
ההֹלכה ומנחיֹלי ההוראה מורי העיר, מרבני

בעירנו והעירוב הכשרות מערכת ראש
יֱקירו בנו ימיו בִדמי ממנו הֹלֱקח עֹל הגִדוֹל באבֹלו

זצ"ֹל החשוב שמואֹלהבחור
חִדרה' יצחֱק 'כנסת ישיבת מבחירי

ובֱקיאות בחריפות ויִדיעתה התורה ֹלהתמִדת ומופת סמֹל
טהורה ויר"ש נפֹלאות מיִדות מתוך

ממרומים נוחם יראה התורה ובהרבצת הטהור, פעֹלו בהמשך

ביהמ"ִד
מנחם אוהֹל

ביהמ"ִד
יצחֱק היכֹל

המרכזי ביהמ"ִד
ספר ֱקרית

ביהמ"ִד
הישיבות חניכי
ברזֹל הגרא"י

ביהמ"ִד
אשכנז ֱקהיֹלת

תנחומים כוס

ביממה24 שעות
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