
צוויי שבתים  פרשה 
ויברך ויקדש  

ימים  "ששת  פרשה  די  אין  שטייט 
יהיה  לא  שבת  השביעי  וביום  תלקטוהו 
בו". פון איין זייט איז שבת די שוואכסטע 
טאג פון די וואך, זי האט נאר וואס מ'האט 
'מי  אינדערוואכן,  פון  צוגעגרייט  איר 
שטרח בערב שבת יאכל בשבת', פרישע 
שפע קומט נישט אריין שבת. אבער פון 
די אנדערע זייט, דורעך שבת קודש האט 
וואך,  קומענדיגע  די  פאר  'שפע'  די  מען 
שבת קודש איז די מקור השפע פאר די 
ספרים  די  ווי  וואך,  קומענדיגע  גאנצע 

הקדושים זאגן.
דער  פרעגט  ויקדש,   - ויברך  שטייט 

דאס  )בראשית(,  ישראל  אוהב  הייליגע 
זאכן,  פארקערטע  צוויי  דאך  איז 

פון  אפגעשיידט  מיינט  'קדושה' 
אז  מיינט  דאס  וואס  וועלט,  די 
ס'קומט נישט אריין קיין פרישע 

שפע, און 'ברכה' איז פארקערט אז 
עס איז יא דא שפע.

אסור  איז  שבת  אז  מסביר  ער  איז 
איז  אינדרויסן  פון  מלאכה,  א  טוהן  צו 
שבת  פארקערט  שפע,  קיין  ניכר  נישט 
וואך,  פונעם  די שפע  צו  צוקומען  דארף 
אבער פון די אנדערע זייט איז שבת דער 
וואך,  קומענדיגע  די  כלפי  השפע  מקור 
וועלן  וואס די מלאכות  'ברכה'  די גאנצע 
וואך,  קומענדיגען  דעם  ארויסברענגען 
איז  שבת  שבת.  פונעם  אלעס  איז  דאס 
כאילו ווי אינדערמיט, נעמענדיג אריין די 
שפע פון די גאנצע פריערדיגע וואך, און 
געבענדיג עס ווייטער פאר די קומענדיגע 

וואך.

שתי שבתות  
'אלמלי  ע"ב(  קיח  )שבת  זאגט  גמרא  די 
משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד 
נגאלים', די ספרים הקדושים רעדן אסאך 
ארום וואס זענען די צוויי שבתים, מ'קען 
פאראויס  שבת  די  ס'מיינט  אז  טייטשן 
א  הייסט,  דאס  נאכדעם,  שבת  די  און 
יעדער וואך איז דאך ארום גענומען מיט 
א שבת פון פארדעם, און מיט א שבת פון 
נאכדעם, די שבת פון פאראויס ברענגט די 

שפע פאר די קומענדיגע וואך, און די שבת 
די  )דורעך  שפע  די  אריין  נעמט  נאכדעם, 
הכנה פון פריידטאג(, וואס צוזאמען זענען זיי 

א שלמות פון א 'שבת'. א שבת וואס האט 
אין זיך ביידע חלקים, די חלק ההשפעה, 

און די חלק המקבל.
געווארן,  באשאפן  איז  וועלט  די  ווען 
זיך זונטאג אנגעפאנגען די וועלטס  האט 
באשאף, אבער די השפעה האט זיך שוין 
)כמבואר  ביפאר  שבת  א  פון  אנגעפאנגען 
בספרים(, און פון די השפעה פון דעם שבת, 

פון דעם האט דער אייבישטער באשאפן 
די זעקס טעג, און דערנאך דער צווייטער 
אייבישטער  דער  האט  דאן  וואס  שבת, 
זענען  שבתים  צווי  דאזיגע  די  גערוהט. 
זאגן  חז"ל  וואס  שבתים  צוויי  די  כעין 
'אלמלי משמרין שתי שבתות מיד נגאלין', 
כעין ווי די צוויי שבתות וואס איז נתבאר 
געווארן, דער ערשטער איז משפיע שפע 
נעמט  צווייטער  דער  און  וואך,  די  פאר 

אריין די שפע פון די וואך.
דער  איז  באשאף,  וועלט  די  ביי 
פאר'ן  פון  נאך  געווען  שבת  ערשטער 
באשאף, שבת אליין איז נאך נישט געווען 
שבת  יעדער  אויך  אזוי  שפע,  די  ניכר 
איז אזוי, אז שבת אליינס איז נאך נישט 
ניכר, זי ווערט ערשט ניכר זונטאג. און די 
שוין  זיך  פאנגט  שפאלטענעס  ערשטע 
אן מוצאי שבת, וועגן דעם איז מען עוסק 
מיטן  ברכה,  עניני  די  אין  שבת  מוצאי 
און  כחול',  ירבה  וכספינו  'זרעינו  זינגען 

ווייל די השפעה פון  'ויתן לך',  מיטן זאגן 
'ויברך ויקדש' הייבט זיך שוין דעמאלטס 
אן, און דערנאך צוטיילט זי זיך אויף זיבן 
חלקים פון די קומענדיגע וואך, און אויך די 
קומענדיגע שבת באקומט איר שפע פון די 

זעקס טעג, און פון דעם פרוהרדיגן שבת.

שבו איש תחתיו  
א  תחתיו',  איש  'שבו  זאגט  פסוק  די 
גאנצע וואך גייט מען ארויס צום פעלד צום 
ארבעט, שבת זאל מען בלייבן אינדערהיים 
אין רוהן אונטער זיך. 'מלאכה' קומט מיט 
די תנועה פון ארויסגיין, ארויסברענגען די 
תנועה,  פארקערטע  א  איז  'שבת'  כוחות, 
פון  תנועה  א  צוריקגיין,  פון  תנועה  א 
רוהן אויפן פלאץ. ביים ארויסגיין צום 
אסאך  דא  איז  אינדרויסן  פעלד 
די  ארויסברענגען  ביים  שפע, 
ווערט  מלאכה,  דורעך  כוחות 
אבער  שפע,  אסאך  נתגלה  אויך 
מגלה  פון  זמן  קיין  נישט  איז  'שבת' 
זיין שפע. טאקע אמת אז שבת ברענגט 
די השפעה פאר די קומענדיגע וואך, אבער 
באהאלטן,  שפע  די  איז  אליינס  שבת 
אדרבא שבת אליינס דארף צוקומען צו די 

השפעה פון די פריהרדיגע וואך.
די  אין  שוין  דאס  שטייט  באמת  און 
הדברות,  עשרת  די  ביי  עזרא  )אבן  ראשונים 
שו"ת הרשב"א ח"ה סימן א', און באריכות אין רבינו 

פי  על  מזל שבתאי  די  בענין  יח,  פרק  דברים  בחיי 

די גמרא שבת קנו( אז שבת איז בעצם זייער 

א שוואכע טאג בדרך הטבע, ס'איז נישט 
קיין טאג פון הצלחה, וועגן דעם האט די 
און  רוחניות,  פאר  באשטימט  עס  תורה 
וועגן דעם האט משה אויסגעוועלט דעם 
טאג פאר א רוה טאג )אבודרהם שבת שחרית 

ביי ישמח משה(.

און דאס איז די נאמען פונעם טאג 'שבת' 
מלשון 'שביתה', פון איין זייט טייטשט עס 
'צושטערן' און 'חורבן', ווי די טבע פון איר 
'מזל', 'מזל שבתאי'. און פון דער אנדערע 
זייט איז 'שבת' פון די לשון 'רוהן', א טאג 
צו מנוחה,  וואס דערהייבט דעם מענטש 
א טאג וואס ברענגט שפע אויף ווייטער, 

אויף די קומענדיגע וואך.

צום פינטל
משיעורי הרב שלום לאנגסאם שליט"א | בהוצאת מכון מישרים

 גליון יג
פרשת בשלח תשפ"ג

שבת  איז  זייט  איין  פון 

די  פון  טאג  שוואכסטע  די 

וואך, זי האט נאר וואס מ'האט איר 

'מי שטרח  אינדערוואכן,  פון  צוגעגרייט 

בערב שבת יאכל בשבת', פרישע שפע קומט 

זייט,  אנדערע  די  פון  אריין שבת. אבער  נישט 

דורעך שבת קודש האט מען די 'שפע' פאר 

די קומענדיגע וואך, שבת קודש איז 

די מקור השפע פאר די גאנצע 

קומענדיגע וואך



די פלא'דיגע ענוה פון רבי חיים   לומדים את ר' חיים 
ענוה מדרכי הנימוס  

'דרכי  די  דא  ס'איז  חלקים,  צוויי  האט  'ענוה'  פון  מידה  די 
מענטשן,  צווישן  אויפצופירן  זיך  ס'קומט  ווי  וועג  די  הנימוס', 
פיל מיט  מ'איז  ווי  מ'פילט באמת  אז  ענוה בעצם,  דא  ס'איז  און 
חסרונות. מענטשן זענען שטארק צוגעוואוינט צו 'ענוה' מדרכי 
פון  רעדט  מענטש  א  אז  דערשראקן  שטארק  מ'ווערט  הנימוס, 
זיך, ס'איבלט זיי צו הערן ווי איינער דערציילט ווי גוט ס'גייט אים, 
ביי די ביזנעס, אדער מיט די קינדער וכדומה, זיי שפירען אז ס'איז 
נישט 'מדרכי הנימוס', ס'פאסט נישט זיך צו גרויסן אפענער הייט 

און פארנט פון א צווייטן. 

און דאס איז באמת גאר א ריכטיגע און א שיינע מידה, אבער 
דאס האט נישט מיט די מידה פון 'ענוה' גארנישט, דאס הייסט 
א  איז  'ענוה'  פון  מידה  עצם  די  הנימוס'.  'דרכי  מענטשלכקייט, 
די  נעמט ארום  וואס  געפיל  כללות'דיגע  א  אזא,  געפיל  געוויסע 
צו  נישט דארט  די פרטים מאכן  וואס  געפיל  א  גאנצע מענטש, 
סאך אויס. געפילן וואס חזר'ן זיך טויזענטע מאל א טאג, געפילן 
וואס דרייען די גאנצע קאפ, ביי אזעלכע געפילן מאכט נישט צו 

סאך אויס די אלע פרטים פון 'דרכי הנימוס'.

די חז"ל זאגן אז א 'בעל תפילה' און א 'בעל קורא' זאלן 
הנימוס',  'מדרכי  איז  טעם  די  מתחילה,  זיין  מסרב 

די מהלך פון 'ענוה' וואס פארלאנגט זיך צווישן 
הערן  צו  ליב  נישט  האבן  מענטשן  מענטשן. 

יענעמס הצלחות אויף א ברייטן אופן, אויך 
יענער  ווי  זעהן  צו  ליב  נישט  מען  האט 
פעסט,  און  שטארק  ארויס  זיך  שטעלט 
מענטשן  אויב  הנימוס'  'מדרכי  איז 
זיך  מען  דארף  ליב,  נישט  עס  האבן 
און  גרויס'ן  נישט  זיך  און  איינהאלטן, 

פארנט פון אנדערע. 

גאר  ס'איז  אפילו  אלעס  דאס  אבער 
וויכטיג, האט עס גאר נישט מיט די עצם 
מידה פון ענוה, כלפי די עצם מידה פון 

אזוי  ווי  אויס  סאך  צו  נישט  מאכט  ענוה 
מ'האט זיך יעצט בפרטיות אויפגעפירט, צו 

צו  הנימוס',  ב'דרכי  געגאנגען  מען  איז  יעצט 
יעצט איז מען מיטגעגאנגען מיט די מהלך פון 

'ענוה', אדער נישט. 

ווען ס'קומט צו ענוה בעצם, דארטן איז די נושא, ווי אזוי 
זענען  וואס  מחשבות,  זיינע  מיט  זיך,  מיט  לעבט  מענטש  דער 
זיינע עיקר מחשבות, באמערקט ער גאר שטארק זיינע מעלות, 
זיינע שוואכקייטן, פילט ער  גאר שטארק  אדער באמערקט ער 
זענען  אנדערע  ווי  אלץ  ער  פילט  אדער  אנדערע,  ווי  מער  אלץ 

מער פון אים. 

זצ"ל  סטייפלער  פונעם  ווערטער  הייליגע  די  ציטירן  לאמיר 
די טאטע פון רבי חיים אין זיין ספר שם עולם )פרק כז, און לאמיר 
געדענקן אז די סטייפלער איז געווען א נובהרדוק'ער תלמיד( "ודע כי מי 

וציור מעניינה  זכה למדת הענוה אין לו אפילו שום מושג  שלא 
כל  לקבל  ארץ  כענוי  בפועל  שיתנהג  ג"כ  ויתכן  וכו'  ענוה  של 
ולא  וקיימת,  שרירה  בלבו  קבורה  וגאותו  ובהכנעה,  בנחת  אדם 
עוד אלא אפילו מי שזכה באיזה זמן למדת הענוה ושפלות הרוח 
ואח"כ איבדה על ידי היסח הדעת או איזה החטא ר"ל שוב גם הוא 
שוכח ונעלם ממנו מהותה של ענוה עד שאין לו כמעט שום מושג 

וציור כלל במהות מדת הענוה כידוע ליודעים".

לא תתני ענוה דאיכא אנא  
און לאמיר ציטירן פון די ווערטער פונעם ספר 'להדבק בדרכיו 
של רבינו חיים קנייבסקי זצ"ל' )חלק א דף 352( און זיך אויסקלארן 

אביסל, וואס איז די געפיל פון ענוה, וואספארא הרגש איז ענוה.

א  מיט  געווען  איז  רבינו,  ביי  ענוה  פון  מדה  "די  לשונו  וזה 
פון  בלעטער  די  געליינט  האט  ער  אופן,  משונה'דיגע  מורא'דיגע 
קופת העיר, ווען זיין בילט דערהייבט זיך דארט מיט מופלא'דיגע 

תוארים, פון רשכבה"ג און שר התורה. ער איז אריבער געגאנגען 
זיי זענען מתאר בפרטות  וואס  זיינע הנהגות,  אויף די ספרים פון 
יעדער ריר פון זיין הנהגה מיט בילדער, ער האט אריינגעקיקט אין 
ספרים וואס פארציילן מיט פחד און רעדה זיינע מופתים וואס ער 
האט געפוילט. ער האט געלערנט אין ספרים וואס ווערט געברעגט 
דארט זאכן פון אים בחדרת קודש, אבער ביי אים איז נישט דא קיין 
שום זיז ולא זע, אלעס גייט אריבער ביי אים, אלעס זעהט ער מיט 

א שויון נפש, כאילו מ'רעדט גאר פון עפעס איינעם אנדערשט".
אין מסכת סוטה )דף מט ע"א( האבן מיר געלערנט 'משמת רבי 
בטלה ענוה', און אין די גמרא דארטן )עמוד ב( 'אמר ליה רב יוסף 
צו  פרעגט  עולם  דער  און  אנא',  דאיכא  ענוה  תתני  לא  לתנא, 
די  אין  דעם  אויף  דערציילט  ווערט  איז  ענוה?  הייסט  דאס  דען 
ספר פניני רבינו הגרי"ז )עמוד יז( אז א תלמיד חכם האט א מאל 
גרי"ז גענטפערט  גרי"ז, האט דער  געפערגט דעם שאלה פונעם 
מיט א התרגשות, נישט איך ווייס וואס איז ענוה, נישט איר ווייסט 
)ר' מתתיהו  ענוה  איז  וואס  ווייסט  ר' מתת'  נישט  ענוה,  איז  וואס 

דייוויס בעל מתת מלך, וואס איז דארט געשטאנען(.

דער תלמיד חכם האט זיך נישט בארואיגט און ער איז געפארן 
קיין בני ברק פרעגען דעם חזון איש, און דער חזון איש האט אים 
איז  ענוה  דבר שכלי,  קיין  נישט  איז  ענוה  גענטפערט: 
אז די הארץ איז אזוי... און ער האט ארויף געלייגט 
זיינע הייליגע הענט אויף זיין ריינע הארץ מיט 
א תנועה פון אראפנידערן... דאס איז ענוה, 

אז די הארץ איז כפוף!
בעצם אסאך ספרים פרעגען די דאזיגע 
אזוי  ווי  היתכן?  יוסף,  ר'  אויף  קשיא 
'דאיכא  ווערטער  די  מען  פארשטייט 
אנא', און ס'איז דא וואס פארענטפערן 
פשוט'קייט,  מורא'דיגע  א  מיט  עס 
אונץ  אז  זיין,  מקדים  מ'דארף  נאר 
גארנישט  נישט  בכלל  מיר  פארשטיי 
אין די הייליגע אמוראים, אונז שמועסן 
נאר אויס פאר אונז זיך צו קענען עפעס 

לערנען.
האט  יוסף  רב  אז  באקאנט  דאך  ס'איז 
פארגעסן זיין תורה דורעך א קרענק, און אביי 
זיין תלמיד פלעגט אים עס דערמאנען. קען מען 
אין  יוסף  ר'  פון  די שפלות  א משהו פארשטעלן  זיך 
אזא מצב, איז ממילא די ווערטער 'דאיכא אנא' ממש פשוט, 
אז ס'האט אזוי שטארק ארויסגעשריגן זיין שפלות צווישן זיינע 
חברים און תלמידים, אז די ווערטער ווערן ענדערשט באטראכט 
ווי א התחזקות, און בכלל נישט אין די קאטעגאריא פון 'גאוה'. )און 
כעין זה איז אויך די ווערטער פון ר' יוסף אין מסכת פסחים 'אי לאו האי יומא 

וואס  גלייך די טיפע התחזקות  יעדער פילט  וואס  יוסף איכא בשוקא',  כמה 

ליגט אין די ווערטער(.

ענוה און א צוקלאפטע נפש  
יעצט צוריק צו די הייליגע ווערטער פון חזון איש א 'ענוה' איז א 
הרגש אזא, ס'איז טאקע שווער מגדיר צו זיין וואס איז דאס 'ענוה', 
אבער ווי איינער זאגט גיי קריג דיך מיט א הרגש. ס'איז דא אזא 
סארט מציאות אינעם נפש, א הרגש אינעם הארץ וואס פילט א 

הרגש פון שפלות. 
טבעיות'דיגע  געוויסע  א  איז  גאוה  אז  מ'פארשטייט  ווי  אזוי 
גאנצע טאג צו טראכטן פון  וואס טרייבט א  הרגש אינעם נפש, 
זיך ווי מוצלח מ'איז, און ס'בלאזט אויף די הארץ, די זעלבע זאך 
איז ענוה א געוויסע טבעיות'דיגע הרגש, א הרגש פון איינער וואס 
לופט  איבריגע  קיין  נישט  האט  און  חסרונות,  זיינע  פון  טראכט 
אין הארץ, די הארץ ווערט אביסל נידריגער, ווי די לשון המשנה 
א 'שפל רוח', און ווי דער חזון איש האט געוויזן אויף זיין הייליגע 

הארץ, ס'ווערט אביסל כפוף.
ס'איז יתכן צו זאגן, אז היינטיגע צייטן וואס ס'איז אזוי באקאנט 
די מיטשענישן בעניני הנפש, אז כמעט יעדער האט שוין א מאל 

דאס 
איז באמת 

גאר א ריכטיגע און א 
שיינע מידה, אבער דאס 

האט נישט מיט די מידה פון 
'ענוה' גארנישט, דאס הייסט 

מענטשלכקייט, 'דרכי הנימוס'. 
די עצם מידה פון 'ענוה' איז 

א געוויסע געפיל אזא, א 
כללות'דיגע געפיל וואס 
נעמט ארום די גאנצע 

מענטש



באגעגענט א מענטש וואס מיטשעט זיך, איינער וואס פילט ביי 
געווען,  מצליח  נישט  האט  ער  ווערט,  גארנישט  איז  ער  אז  זיך 
און ער וועט שוין נישט מצליח זיין. איז ממילא היינטיגע צייטן 
דארף מען קענען פארשטיין 'ענוה' מיט פשוט'ע ווערטער ממש, 
די שאלה וועט נאר איבערבלייבן, צו די מענטש האט די כוחות 
באהאלטענע  דער  דאס  איז  וואס  נושא,  עצם  די  אבער  דערצו, 

מושג "ענוה", דאס קען זיין היינטיגע צייטן גאנץ קלאר.
געב א קוק, פון ווי קומט דאס אז א מענטש קען אריין פאלן 
אין א שפלות'דיגע הרגש, אין א הרגש אז ער איז נישט מצליח אין 
גארנישט, דאס איז באמת א עצמות'דיגע הרגש אינעם מענטש, 
אליינס,  זיך  ביי  שפירט  מענטש  יעדער  באמת  וואס  הרגש  א 

אזוי  מענטש  יעדער  פון  טבע  די  איז  דאס  וואס  הרגש  א  ס'איז 
מצליח,  זענען  וואס  מענטשן  געווענטליכע  ביי  נאר  שפירן,  צו 
ווערט די דאזיגע געפיל פארדעקט מיט זייער הצלחה, אבער ביי 
וואס איז נישט מצליח, קומט עס ארויס כמו שהוא,  א מענטש 
און צומאל עד כדי כך, אז ס'שלעפט אים אריין אין נפשיות'דיגע 

שווערעקייטן ה"י.
איז מיט דעם קען מען פארשטיין 'ענוה' אויף א פשוט'ע וועג, 
'גאוה' וועט הייסן, אז מ'פארדעקט אינגאנצען די דאזיגע געפיל, 
די עצמיות'דיגע געפיל אינעם מענטש איז פארמאכט אינגאנצען, 
און 'ענוה' איז אז די דאזיגער געפיל איז אפן, אויב איז עס אביסל 

אפן, איז עס אביסל ענוה, און אסאך אפן, איז אסאך ענוה.

דער חיוב צו לערנען אלע אחרונים  כללים - כללי הפסק 
די וועג פון דער משנה ברורה ביים 

פסק'נען
א  דא  אלץ  איז  הפסק  כללי  אין 
איסתפקתא, צו מ'זאל גיין מיט די היינטיגע 
די  מיט  מער  גיין  מ'זאל  אדער  אחרונים, 
פריהר'דיגע, אלע יונגלייט זענען זיך כסדר 
מסתפק דערין. ס'איז באקאנט די לשון פון 
ומההיא(  בד"ה  קעד  סימן  )בתשובות  הגרעק"א 
וואס ער שרייבט פאר א שואל, דאס וואס 
די זאגסט אז אנדערע זאגען שוין דאס וואס 
איך האב מחדש געווען, איך האב נישט קיין 
צייט נאכצוזיכען זייערע רייד, און הלואי 'מי 
יתן' איך זאל האבן צייט צו לערנען און זיך 
פארטיפן גענוג אין ש"ס תוס' און ראשונים.

ס'קומט  ווען  למעשה  אז  כנראה  אבער 
צו הלכה איז יא ריכטיג צו זען וואס אלע 
אחרונים זאגן, ווי מ'זעט אין משנה ברורה 
איז  ברורה  משנה  די  ווי  הקדמה,  זיין  אין 
אז  ספר,  זיין  פון  ציל  די  מסביר  דארטן 
גאר  ארויסגעקומען  איז  לעצטנס  היות 

'חיי אדם' וואס  אסאך אחרונים, זייט די 
איז  פוסקים,  די  צוזאמגענומען  האט 

פרישע  אסאך  ארויסגעקומען  שוין 
צוזאם  זיך  צייט  דער  איז  ספרים, 
און  פריש.  פון  הלכות  די  נעמען 
ברורה'ס  משנה  דער  איז  דאס 

די  נעמען  צוזאם  ציל,  גאנצער 
און  אינאיינעם,  אחרונים  שפעטערע 

זיי ברענגען לידי הכרעה. 
אמאל מיינט א יונגערמאן אז דער 'שלחן 
ערוך הרב' איז נישט אזוי געווען, די שלחן 
ערוך הרב'ס גאנג איז מער צו גיין נאר מיט 
די פריהרדיגע, מיט די מגן אברהם וכדומה, 
אחרונים.  די  מיט  געגאנגען  נישט  איז  ער 
ס'איז נישט ריכטיג, ער האט זיך מורא'דיג 
שטארק גערעכנט מיט אלע אחרונים וואס 
ער האט געהאט, ער האט געהאט די פרי 
חדש און דער אליה זוטא, און ער ברענגט 
זיי כסדר, אויך שפעטער אין מהדורא בתרא 
רבה  אליה  די  געהאט  שוין האט  ער  וואס 
און תוספות שבת, זענען זיי ביי אים ווי א 
איז ער מציין  פמ"ג  )אויך דער  געהעריגע שיטה 
אין מהדורא בתרא(. אזוי אויך איז באקאנט  אז 
די  ווי  נאך מער מכריע  ער  איז  סידור  אין 
אחרונים )ס'קען זיין אז דארט האט ער שוין געזען 

מער אחרונים(.

אין  אז  דעם,  ווי  מער  מען  דארף  וואס 
הלכות פסח וואס ער האט געהאט די 'חק 
אדורעך  הרב  ערוך  שלחן  די  גייט  יעקב', 
איז  יעקב  חק  יעדער  יעקב,  חק  יעדער 

אלץ  און  אויסגעקנעטן,  און  אויסגעלערנט 
ברייט  אזוי  איז  הרב  ערוך  שלחן  די  וואס 
חק  דעם  נאר  דאס  איז  פסח,  הלכות  אין 
נישט  איז  ער  אפילו  פארדאנקן.  צו  יעקב 
געווען צו סאך פריהר פונעם רב, אף על פי 
געהעריגע  א  יעקב'  'חק  יעדער  ווערט  כן 
ווערט  שיטה אינדערווייניג אינעם רב, עס 
מגן  די  מיט  המשך  איין  אין  געלערנט 

אברהם אין די אלע פריהרדיגע.

די וועג פונעם פתחי תשובה
פתחי  ביים  אויך  מען  זעהט  אזוי  און 
תשובה אין יורה דעה אדער שערי תשובה 
אין אורח חיים אז זיי ברענגען אלע אחרונים, 
אלע ביז זייערע צייטן ועד בכלל, און גלייך 
ווען ס'איז ארויסגעקומען שו"ת חתם סופר, 
האט די פתחי תשובה גלייך מוסיף געווען 
זיינע פסקים, בסוגריים, ביים נעקסטן דריק. 
הלימוד  מהלך  די  איז  דאס  אז  איז,  פשט 

וואס  אחרונים  אלע  קענען  צו  בהלכה, 
מ'האט אלץ, און צווישן זיי אלע דארף מען 
קענען ברענגען די זאך לידי הכרעה, לפי די 

כללים פון 'גדול בחכמה ובמנין' וכדומה. 
א שטיקל  אין דעם  איז באקאנט  באמת 
מען  אז  האלט  ברורה  משנה  די  מחלוקת, 
ציילט די אחרונים מיט א 'פונקטליכע רוב', 
'רוב' אזוי איז מען  זייט מ'האט  וועלכע  צו 
מכריע )אזוי ווי ס'איז באקאנט פאר די וואס קענען 
ציילן(.  זיך  ער  זעצט  מאל  אסאך  ווי  ברורה,  משנה 
אבער דער חזון איש האלט אז ביי אחרונים 
אז  נאר  ממש,  ציילן  נישט  זיך  מען  זעצט 
'רוב' צו איין זייט, מאכט עס א  מ'זעהט א 
אזוי  רוב.  כללות'דיגע  א  אהין, מער  נטייה 
צו אזוי, אבער דאס איז זיכער, אז מ'דארף 
וויסן וואס די אחרונים זאגן, און לויט דעם 

מכריע זיין. 
איז  דאס  יונגערמאן,  א  מאל  א  טראכט 
גדולי  די  וואס  צייטן,  זייערע  און  געווען 

תשובה  פתחי  פונעם  זמן  אינעם  אחרונים 
זענען געווען גאר גרויס, מ'רעדט פון דער 
נודע ביהודה מיט די חתם סופר, אדער די 
גדולי אחרונים וואס דער שלחן ערוך הרב 
האט געהאט, און אפילו די גדולי אחרונים 
וואס די משנה ברורה האט געהאט, אבער 
די  צו  צו,  נישט  אוודאי  דאך  קומט  דאס 
היינטיגע אחרונים וואס, זיי זענען דאך ווי 

מ'זאגט די 'תחתונים' וכו'. 
אבער באמת דארף מען וויסן, אז אין די 
קומענדיגע דור וועלן זיי ווערן די 'אחרונים', 
און די דור דערנאך, וועט זיין די 'תחתונים'. 
ווי למשל די אחרונים פונעם לעצטן דור, די 
אגרות משה און די מנחת יצחק וכו', ווי מער 
און  מער  זיי  ווערן  יאר  א  אדורעך  ס'גייט 
מער חשוב'ער, הגם אין זייערע צייטן גופא 
איז געווען אזעלכע וואס האבן געקענט זיי 
פארעכענען אלץ 'תחתונים'. נאר וואס דען 
אזוי איז די טבע הבריאה, אז ווי מער ס'גייט 
אריבער א יאר, ווערן זיי מער און מער פון 
די פריהרדיגע, דארף מען אריין חאפן, און 
נישט זיין אונטערשטעליג, אז ס'קומט 
זיי  וואס  זעהן  דארף  ספרים,  ארויס 
נאך  סטעפ  א  גיין  מ'וויל  אז  זאגן, 

זיי.
ס'איז דא א שטארקע חילוק צו 
מ'וויל דורעך טוהן א סוגיא, אדער 
דורעך  מ'וויל  אויב  פסק'נן,  מ'וויל 
טוהן א סוגיא, דאן קען מען זיך ערלויבן 
דוקא נישט צו קוקן אין אחרונים, אדרבא 
מען  האט  אחרונים  אין  נישט  מ'קוקט  אז 
ארויסצוברענגען  אליינס  כח  מער  אמאל 
אן אייגענע חידוש, כעין ווי די הייליגע אור 
החיים הקדוש זאגט אין זיין הקדמה. אבער 
אז מ'וויל פסק'נן, איז כדאי מ'זאל יא קוקן 
איז  פסק'נען  צו  ווייל  אחרונים,  אלע  אין 
נישט קיין לייכטע זאך, אמאל פארזעט מען 
א  ס'איז  עצה,  א  מען  דארף  אמאל  עפעס, 
געוואלדיגע אחריות צו פסק'נען, איז כדאי 
אז מ'זעהט אלעמען, דאן קומט מען אסאך 

לייכטער אהן צום פסק. 
די  פון  ביי אסאך  ס'איז באקאנט  ווי  און 
אלעם  דעם  מיט  אז  רבנים,  פריהר'דיגע 
וואס זיי האבן אליינס דערגרינטעוועט אין 
די תורה הקדושה, אבער אלץ האבן זיי זיך 
בפרט  אחרונים,  ספרי  מיט  געווען  מחיה 
ווען זיי האבן געשריבן תשובות, האט מען 
אחרונים,  ספרי  די  הילף  צו  גענוצט  אלץ 
פסקים,  די  זיי  דורעך  אויסברייטערנדיג 

כידוע.

אבער 
כדאי  איז  פסק'נן,  מ'וויל  אז 

ווייל  אחרונים,  אלע  אין  קוקן  יא  מ'זאל 
אמאל  זאך,  לייכטע  קיין  נישט  איז  פסק'נען  צו 

פארזעט מען עפעס, אמאל דארף מען א עצה, ס'איז 
א געוואלדיגע אחריות צו פסק'נען, איז כדאי אז 

מ'זעהט אלעמען, דאן קומט מען אסאך 
לייכטער אהן צום פסק



די גאנצע שטאט איז מקיים הכנסת כלה   נישואין 
די גאנצע שטאט האלט מיט  

א איטערעסאנטע נקודה זעט מען, אז די גאנצע שטאט פריידט 
זיך מיט די חתן וכלה, ווי מ'זעט די לשונות אין חז"ל 'מזמין לכל 
העיר', ענדליך ווי מ'טרעפט ביי לבן הארמי וואס ער האט געמאכט 
א סעודה פאר די גאנצע שטאט. אזוי אויך זאגט מען 'עוד ישמע 
בערי יהודה ובחוצות ירושלים', א נבואה אז די שטאט ירושלים וועט 
צוריק אויפלעבן מיט שמחת חתן וכלה, א ישועה פאר די שטאט 

דוקא. 
געוויסע קרייזן,  ביי  אויך טרעפט מען א אינטערעסאנטע מנהג 
אז ווען ס'איז דא א חתן אין שטאט, זאגט מען נישט קיין תחנון אין 
די גאנצע שטאט )ישועות יעקב סימן קלא סק"י, נימוקי אוח סימן קלא סק"ו 
בשמו(, אזוי איז מען מער צוגעוואוינט אז מען זאגט נישט קיין תחנון, 

ביי די דאזיגע מנין ווי די חתן דאווענט. אבער די פוסקים האלטן אז 
די חתן פטר'ט די גאנצע שטאט. זעט מען ווייטער די הגדרה, אז די 

גאנצע שטאט פרייד זיך מיט.
און ווי ס'קוקט אויס איז טאקע אמאליגע צייטן געווען אזוי, די 
שמחה האט זיך אויסגעשפרייט אינעם שטאט, די חתונה איז נישט 
עטליכע  גענוצט  האט  מען  וכדומה,  זאל  א  אין  פארמאכט  געווען 
אביסל  מען  איז  נאטירלעך  ווי  און  שטאט,  אין  הייזער  גרויסע 
ארויסגעטאנצען אויף די גאסן, וואס דאס האט שוין אויטאמאטיש 
גיין  אריין  דארפסט  די  אז  ווייל  פון שטאט.  אלעמען  אנגעשלאסן 
אינעם חתונה זאל, טראכסטו צוויי מאל, יא ניין, אבער אז עס אביסל 

אינדרויסן אין די חצירות און אין די גאסן, איז אויטמאטיש 
יעדער בכלל. 

אויך זעט מען אין חז"ל אז מען האט באגלייט 
די כלה צום חופה מיט גרויס פאראד, ווי יעדער 

אין  גאסן  די  אויף  אפגעשטעלט  זיך  האט 
געווען  ס'איז  פאראדע,  די  געהאלטן  מיט 
לויטעט  הלכה  די  ווי  שמחה.  שטאט'ס  א 
טאקע אז 'מבטלין תלמיד תורה להכנסת 
ס'האט  אז  האלטן  וואס  דא  ס'איז  כלה', 
נישט קיין שיעור, יעדער מוז מיטהאלטן. 
אנדערע זאגן אז מען איז נאר מחיוב 'לפי 
זיך אויס ס'זאל  ווי סאך ס'פעלט  כבודה', 
אז  זאגן,  געוויסע  און  פילן בכבוד'דיג.  זיך 

ס'איז גענוג א מנין יידן וואס זענען מחויב צו 
גיין. 

הכנסת כלה פונדערווייטנס  
אין אבות דר' נתן )ריש פרק ד( שטייט א אינטערסאנטע 

און  זיצן  וואס  ביי הכנסת כלה, אז תלמידי חכמים  הגדרה 
לערנען, און ס'גייט דורעך א כלה צו די חופה, אויב איז שוין דא 
דארט 'לפי כבודה', דארפן די תלמידי חכמים נישט גיין, זיי קענען 
די  האלטן  מיט  און  לערנען,  און  פלאץ  זייער  אויף  שטיין  בלייבן 

'הכנסת כלה' פונדערווייטנס דורעכן נאכקוקן די כלה מיט לויב.
די  האלטן  מיט  טאקע  דארף  שטאט  גאנצע  די  אז  הייסט  דאס 
חתונה, אבער ס'איז דא אין דעם דרגות, נאנטע גייען צו צום חתן 
זעלבסט, מ'פריידט זיך מיט אים, אנדערע געבן 'מזל טוב' מיט א 
טוב',  'מזל  שוואכערע  א  מיט  אנדערע  היינט,  אין  קוועטש  גוטע 
אנדערע ווייזן נאר מזל טוב פונדערווייטנס, און א דריטער, מיט'ן 
עצם אנקוקן דעם חתן וכלה מיט כבוד, היות דאס פעלט זיך אויכעט 
אויס, איז ער מיט דעם גופא מקיים מיט דעם מצוות שמחת וכלה. 

אזוי ווי מ'זעהט אין גמרא, אז אפילו מיטן קוקן אויף די שיינע 
קליידער פון די כלה, קען מען מקיים שמחת חתן וכלה, די עיקר 
אז מ'איז זיי מחשיב מיט א גוטע בליק. איינער געט א שטערקערע 
מזל טוב, א שטערקערע קוועטש אין הענט, א צווייטער איז מכבד 
מיט קוקן אליינס, יעדער לפי קורבתו איז אים מכבד. די גאנצע 
און  נאנטקייט,  זיין  לפי  יעדער  זיי,  מיט  מיט  זיך  פריידט  שטאט 
אין די  אויך א חלק  פונדערווייטנס מיט כבוד, האט  אפילו קוקן 

שמחת חתן וכלה. 

אמאליגע צייטן האט זיך בעיקר ארויסגעברענגט די שמחה דורכען 
באגלייטן צום חופה, אבער היינט אז מ'באגלייט נישט אזוי, געט זיך 
דאס ארויס אויף אסאך אנדערע וועגן. ווי למשל דער חתן קומט און 
בית מדרש, יעדער איז אים מכבד, מ'קוקט אים נאך ווי ער גייט, ער 
קומט אריין אין בית מדרש צו מנחה, זאגט מען נישט קיין תחנון 
לכבודו, מ'זעצט אים אויבן אן, מ'בגלייט אים, די אויגען שטעלן זיך 
'כבוד' פארן חתן, אים  אפ נאכקוקן, דאס אלעס איז אין כלל פון 

משמח צו זיין מיט'ן הרגשה אז אלע זענען מיט אים.
ביים חופה, בשעת'ן אריבער גיין פונעם טאטן'ס שטוב צום מאן'ס 
שטוב, דעמאלטס איז די נקודת החתונה, דעמאלטס איז די שווערע 
הרגש אפטיילענדיג זיך פונעם טאטן'ס שטוב, דעמאלטס דארף מען 
במיוחד די באגלייטאונג, די גאנצע שטאט זאל זיי באגלייטן צו די 
חופה. אבער ברייטער גערעדט איז אין כלל המצוה אויך די גאנצע 

וואך, יעדער האלט מיט די שמחה אין זיין צייט.
שטייט אין ספר דברי ישראל פון מאדז'יץ, כלפי זיך צוקוקן צו 
די מזמרים, זאגט ער אז די קוקערס זענען אויכעט בכלל המצוה. 
און  פריילעך,  זיי  מען  מאכט  מזמרים,  די  אויף  מ'קוקט  ווען  ווייל 
אוטאמאטיש ווערט יעדער פרייליך, ווייל ווי מער צוקוקערס ס'איז 
דא, אלץ מער איז עס א מצב, און ווי לעבדיגער דער ארום ארום, 
אלץ לעבידיגער איז דער פינטל אינדערמיט, די חתן און כלה אליינס. 
איז ממילא אפילו ס'איז פונדערווייטענס איז עס אלץ בכלל שמחת 

חתן וכלה, וואס זענען אינדערמיט.
אזוי ווי מ'פארשטייט, אז מ'טראגט א ספר תורה, דארף 
זיך יעדער אויפשטעלן, א חלק באגלייטן די תורה 
ממש, און אנדערע באגלייטן מיט די אויגן, וואס 
ווייזט מען ארויס א חשיבות צו די  מיט דעם 
תורה. די זעלבע איז ביים חתונה מאכן, יעדער 
אופן וואס מ'באגלייט די זאך, אפילו פון דער 
ווייטנס, ווייזט עס ארויס חשיבות, און מ'איז 
חתן  שמחת  פון  מצוה  גרויסע  די  מקיים 
וכלה. אז מ'קומט נאך געלט פאר הכנסת 
כלה, איז אויסער די מסייע זיין צו הכנסת 
כלה, איז דא אין דעם שמחת חתן וכלה 
אז  חשיבות,  ווייזען  ארויס  מיט'ן  ממש, 

ס'איז ראוי זיי ארויס צו העלפן.

די גאנצע מדינה איז מכבד דעם מלך  
יעדער  נישט  איז  מלך,  א  מכבד  מ'איז  ווען 
דיירעקט,  מלך  דעם  זיין  צו  מכבד  זוכה  איינער 
גרויס התפעלות  אבער די גאנצע מדינה רעדט מיט 
פונעם מלך, און אויטמאטיש וועט שוין די כבוד אנקומען 
צום קעניג זעלבסט. די זעלבע זאך מיט דער חתן דומה למלך, די 
גאר נאנטע זענען מכבד דיירעקט, אנדערע מער פונדערווייטנס, די 
גאנצע שטאט יעדער פון זיין פלאץ, האלט עטוואס מיט, און סוף כל 

סוף קומט אלעס אן צום חתן וכלה זעלבסט.
און וועגן דעם איז די הלכה אז ס'גייט אויפן שטאט, די שטאט איז 
מחויב מבטל צו זיין פון תורה און מלאכה פאר הכנסת כלה, ווייל די 
גאנצע שטאט דארף מכיר אין די מלוכה פונעם חתן, סדארף זיך פילן 
ווי יעדער איז מיט אים, איינער מער איינער ווייניגער, יעדער איז 
מיט זיין מלוכה. צו למעשה איז מען מחויב צו גיין צו יעדער חתונה 
אין שטאט, זאל מען פרעגען א שאלה, מסתמא וועט די רב מקיל זיין, 
אבער דער עיקר נקודה איז אז יעדער זאל זיך מיט פרייען, ס'זאל זיך 

פילן אין די לופט ווי יעדער פריידט זיך מיט, יעדער פון זיין פלאץ.
און ס'איז יתכן מחדש צו זיין, אז אפילו אז מ'זאגט 'זאלסט וויסן 
היינט נאכט מאכט שמעון חתונה', דאס גופא קען שוין אויך הייסן 
אז  כלה'. דער עיקר  'הכנסת  געפריידט, עטוואס  זיך מיט  עטוואס 
גאנצע שטאט האלט מיט, מ'האט עס געמאלדן איבעראל, און ווען 
און ווי מ'טרעפט אים, אפילו מיט'ן רופן אויפן טלפון און מ'ווינטשט 
און מ'פריידט זיך מיט מיט אים, האט מען אויך א חלק אין די גרויסע 

מצוה. 

י  ד
שטאט  גאנצע 

פריידט זיך מיט די חתן וכלה, 
ווי מ'זעט די לשונות אין חז"ל 'מזמין 

לכל העיר', ענדליך ווי מ'טרעפט ביי לבן 
וואס ער האט געמאכט א סעודה  הארמי 
פאר די גאנצע שטאט. אזוי אויך זאגט מען 
'עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים', 
א נבואה אז די שטאט ירושלים וועט 

צוריק אויפלעבן מיט שמחת חתן 
די  פאר  ישועה  א  וכלה, 

שטאט דוקא

נא לא לקרוא הגליון בעת התפילה
בקול הלשון - הרב שלום לאנגסאם 16466550559 -  אויף אידיש 1, שיעורים מהתקופה האחרונה 1, דיבאטעס 2, יום יומי שיעורים 

3 )הלכה יומי-לומדות יומי-ביזנעס יומי-חיזוק יומי-נפש יומי-חינוך יומי(, על הפרשה 4,  משנה וגמרא 5, הלכה 6, מוסר וחסידות 7, 

סיפורי צדיקים 8, אינטערסאנטע טאפיקס 9, שבת 10, מועדים 11, נשואין 12 | נ"ך 2 - שיעורים על רוב תנ"ך
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לנדב הגליון, או לפרסם בו, וכן להזמין את הרב למסור שיעורים בישיבות ובכוללים, נא להתקשר למכון מישרים 845-274-3516


