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 הגליון נא לשמור על קדושת -מצוה להפיץ ולצלם לבתי כנסיות 

 
 

 ,בגודל החיוב להרבות בכבוד השכינה בימים אלו
 להיות מעשרה הראשונים בבית הכנסת ובכללו

 ומדברי וכתובים נביאים : מדבריאור( תורה פרק )מסכת תעניתכתב השל"ה הקדוש    
 על להתאבל המוטל החיוב גודל נתבאר, ובזוהר ובמדרשים בתלמוד ל"ז רבותינו

 מפני כי, השכינה כבוד מפני הוא הענין וטעם. גלותה ועל המקדש בית חרבן
 וגבר, גבירתה תירש והשפחה, בגלות השכינה וכביכול, מארצנו גלינו חטאינו
 הנבואה ופסקה, זבח ואין עולה ואין נשרף' ה בית וכבוד, ס"א הק' מצד האויב

 ולחרב לדבר נתנו הישראלית אומה' ה ועם, נתפשטה טומאה ורוח, הקודש ורוח
, ובבוז בחרפה הזאבים בין ככבשה האומות בין הם היום ועד, ולבזה ולשבי עבולר
 , עכ"ל.השם חילול הוא זה וכל

הובא, דהמשגיח הגה"צ רבי נתן וויכטפוגל זצ"ל  )עמ' ס"ו('לקט רשימות'  ובספר   
היה מעורר, דבכדי להיות משתתף בצער השכינה צריך שיהיה שייכות לשכינה, 

מי בין המצרים', ראוי להרבות במעשים המגדילים כבוד ולכן בימים אלו 'י
מכלל וז"ל:  )להגאון רבי אליהו מני זצ"ל, רבה של העיר חברון(וכתב בספר 'שיח יצחק' -   השכינה.

כי כל בי 'כבוד השכינה' להשתדל להיות מעשרה ראשונים לקבל פני שכינה, 
 עכ"ל. נה להיות ממתנת,ואינו כבוד לשכי, )ברכות ו, א( עשרה שכינה קדמא ואתיא



דבימים אלו 'ימי בין המצרים', ראוי להשתדל ביותר להשכים מעשרה נראה,  ל כןוע   
ובפרט שהם  הראשונים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, כדי להרבות בכבוד השכינה.

א, מראה על וא"כ בזה שמקדים לב )עיין יחזקאל יא, טז; ומגילה כט, א(קרויים "מקדש מעט" 
 .או לשכינה, ולבית המקדש הגדול שיבנה במהרהשייכות

 

 ספר 'שער המלך' שעורר ע"כ במפורשדברי 
"ויהי דבר ה' אלי  )ירמיהו א, יא(ירמיהו הנביא, התנבא על יהודה וירושלים  הנה   

, ו בד"ה קהלת יב)לאמר מה אתה רואה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה", וכתב רש"י 

 ת חניטתו עד גמר בישולומה סימנו של שקד זה, משע :(כג 'איכה פ)בשם המד"ר  וינאץ(
שבו נשרף תשעה באב לעד שבו הבקעה העיר יום, כך מי"ז בתמוז  עשרים ואחד

 כ"א יום.הבית, 
, אחר בלהגה"ק רבי מרדכי אבדק"ק ווילקאטש זצ"ל)ח"ב שער ג' פ"א(  ובספר 'שער המלך'   

בימים אלו, להיות מהעשרה הראשונים שהאריך לבאר דרשת חז"ל בזה, כתב דיש להזהר 
, ויזכור הפרי יאמר האדם בלבו שזמן חנינתו אלו עשרים ואחד יוםבבית הכנסת. וז"ל: 

שהוא מן השקדים, השוקדים על דלתי בתי כנסיות ובתי מדרשות לבכות על חטאיו 
וכל איש ואיש יזרז את עצמו שיהיה מן העשרה הראשונים בבקר שחטא מראשית השנה, 

  רב בבית הכנסת.ובע
צריכין באלו הימים להיות מן השקדים השוקדים לבתי כנסיות הוסיף שם וז"ל:  ועוד   

שהמה מקדש מעט, ולבכות על חורבן בתי מקדשות, זה הוא שקדים המרים, כי המר 
 , עכ"ד עיי"ש.שדי לנו בעונותינו הרבים

 

 עשרה הראשונים מקרבין הגאולה
לפי מש"כ  ,אלו להיות מעשרה הראשונים להזהר בימיםעוד לבאר הטעם שיש  ונראה   

 וז"ל:  (גד"חופת אליהו רבה עמוד תע)אלנקאוה הקדמון לר"י  'מנורת המאור'בספר 

בעשרה ארבעה קנינים נקראו בעולם, תורה, שמים וארץ, וישראל ובית המקדש וכו', ואף 
 ."זכור עדתך קנית קדם" ב()תהלים עד, , שנא' יראי שמים שמשכימין לבית הכנסת נקראו קנין

הר ציון " )שם(' , שנאב"ה שכינתו לציוןקשבזכותן נגאלין ישראל, ומחזיר הולא עוד אלא 
 , עכ"ל."זה שכנת בו

נראה לבאר טעמא דמילתא, דע"י שמשכימין )מהשל"ה ועוד( מה שנתבאר לעיל  ולפי   
הם, ולכן בזכותן לביהכ"נ, מראים בזה דכבוד בית הכנסת וכבוד השכינה חשוב בעיני

שכינתו לציון. ובנותן טעם יש להוסיף לזה,  הקדוש ברוך הואנגאלין ישראל ומחזיר 
דמכיון שעשרה הראשונים נקראים 'קנין' וגם ביהמ"ק נקרא 'קנין, ע"כ במדה כנגד מדה 

 .דבית המקדשע"י העשרה הראשונים שנקראו קנין, יחזיר לנו הקב"ה את ה'קנין' של 

                                                           
 עזיבת על היה החורבן שרה, שכתב וז"ל שם: סיבת חיי פרשת שועיב' )תלמיד הרשב"א( אבן י"ר בספר 'דרשות שוב ראיתי א

 היו שלא להיהתפ עזיבת בסיבת כי עםהודי ועוד, וגו'" נמכרתם בעוונתיכם "הן שאמר )ישעיהו נ, א( כמו, התורה
 יהא אמן: נוטריקון איש במדרש ואמר, וגו'" איש ואין באתי )שם, ב( "מדוע שאמר כמו גלותם סיבת היתה' י מתקבצים

 וקראם, ושרה אברהם אבותיהם מעשה שיקחו, בצרות מעונים שהם פי על אף בגלות כי מזהירו היה זה ועל, רבא שמיה
 התורה אחר רודפים הם זה כל עם, והתשחורות המסים מכובד רדופים בגלות שישראל פי על אף כי ,לומר, צדק' 'רודפי

 עכ"ל.שכינה,  פני ומקבלים כנסיות בבתי לותיבתפ' ה את ומבקשים, לשמעה וחפצים אותה ולומדים צדק הנקראת
 , ונדמ"ח בירושלים תשנ"ז(.ש' )ספר זה י"ל לראשונה בזאלקווא תקל"ד 022-מגדולי חכמי פולין לפני למעלה מ ב
 ומקורו מ'פרקא דרבינו הקדוש' המיוחס לר"י הנשיא. ג

הנה מה משנה ט'(, וז"ל: ו "פ)לר"י אלאשקר על אבות  'מרכבת המשנהי"ל עוד הטעם דנקראים 'קנין', לפי מש"כ בספר ' ד 
, מה שאין כן לשום אומה, ה בהםועוד שהיתה שכינה דבקכו', , הוא הטעם שיצאו מגדר הטבעי ו'קנין'שנקראו ישראל 



 

 הזוכים לקרבת השי"ת, מעשרה הראשונים בימים אלו הרודפים להיות
כל רודפיה ")איכה א, ג( נאמר , כתב וז"ל: '(ליקוטים לאבות פרק ב) ו'עבודת ישראלבספר '   

, פירוש כל רודפי י"ה, השיגוה, כי הבורא יתברך יוצא לעזר ולסעד "השיגוה בין המצרים
אלו כ"א יום שבין ימטריא כ"א. אהי"ה אשר אהי"ה, ג )שמות ג, יד(לנו, כמו שכתוב 

לכך קל להתקרב עצמו אל הבורא יתברך בימים אלו . המצרים אהיה עמם בעזרתם
, כדוגמא ומשל כשהשר יושב בפלטין שלו אז אינו בקל לבוא אצלו מחמת משאר ימים

השומרים הסובבים אותו וגם צריך להביא לו תשורה גדולה לראות פניו, אבל כשהשר 
בוא אצלו וגם תשורה מועטת נחשבה בעיניו בדי גלוסקאות או בחלה יפה יוצא לדרך קל ל

ומקבל אותו בסבר פנים יפות מחמת שהוא בדרך. והחילוק הוא בין הרואה אותו בביתו 
 לרואה אותו בדרך, כי הרואה אותו בביתו יכול לראות אותו כשהוא מופשט מבגדיו,

, אבל מכל מקום לראות אותו בדרך והרואה אותו בדרך רואה אותו כשהוא מעוטף בבגדיו
  , עכ"ל.יותר קל, אך אותה ראיה אינה מצוחצחת כמו שהוא רואה אותו בביתו

ולפי זה  :)בעמח"ס 'גם אני אודך' ועוד(וכתב לי ידידי הרה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א    
ה להיות מעשר ה, ר"ת י' ה'ראשונים, מי שרודף-ה, הנה י-כל רודפי יי"ל בס"ד 

, וזוכה להשיג זוכה להשיג קירבת ה', בימי בין המצרים ראשונים, השיגוה בין המצרים,
 , עכ"ל.והבן ,מי שזריז להיות מעשרה הראשונים מעלותיו הנפלאות של

קל להתקרב עצמו אל הבורא יתברך ולענ"ד יש להוסיף בזה בס"ד, דמכיון שבימים אלו    
מי שמשתדל בימים אלו להשכים , לכן ל'(ה'עבודת ישרא)וכמש"כ  שאר ימיםבמ יותר

, אע"פ שאינו מוסיף בהשראת השכינה יותר מבשאר ימים, לביהכ"נ מעשרה הראשונים
. ולכן בימים אלו כל המקדים מרבה הוא בכבוד השכינה המצויה עימנו בגלותינומ"מ 

 תהקב"ה, הוא זריז ונשכר ותפילתו מקובלת, וזוכה להשגון לפני לבוא להתפלל ולהתחנ
 גדולות ונפלאות.

 הגאולה הראשונים מסירה המקטרגים ומקרבת 'זריזות להיות מיה
פרק דרך  ,מסכת יומא)הקדוש של"ה עוד לענ"ד להוסיף בזה דברים נפלאים, לפי מש"כ ה   

, בן עזאי אומר, הוי רץ למצוה קלה )אבות פ"ד מ"ב(תנן , וז"ל: , אות קצד(חיים תוכחת מוסר
'סור מרע ועשה טוב' הוא הזריזות, להיות רץ במהרה ובהתעוררות  ובורח מהעבירה. עיקר

( א רנ, פקודי)הר ולמצוה, ויברח, כבורח מהמות, מהעבירה. וכן מתעורר למעלה, כמוזכר בז

כי בהיכל נוגה, יש מקום הנקרא תא הרצים, על שם שנכנסים שם מלאכים, שהם הרצים 
ים, ונוטלים בידם מגיני הזהב, שהם סוד החשמלים, אשר הם מגינים, וסייפין העליונ

ורמחים, ורצים להגן על ישראל מהאומות עובדי עבודה זרה, ועורכים עמהם מלחמה, 
 ןומתנקמים מהם תיכף ומיד בלי מתון. ולכך הם רצים, להציל הנצולים במרוצה, ואחר כ

 ם למטה.]הם שבים[ אל תא הרצים, ודוגמת תא הרצי

ולהיות, שגם זה לעומת זה עשה האלהים, יש רצים אחרים בסטרא אחרא, שרצים    
להרע לישראל, ולהכניע מזלם לשלוט עליהם. ולפעמים, שאלו הרצים הקדושים, קדמו 
לאלו החיצונים, ומבטלים כחם. וזהו סוד 'הרצים יצאו דחופים בדבר המלך וגו', והעיר 

                                                                                                                                           
)בראשית מו, ד(, ונתבשרו ג"כ בשכר הנצחי,  "אנכי ארד עמך מצריימה"וכמו שאז"ל )עי' בראשית רבה צד, ו( על פסוק 

, עכ''ל. ולכן )שם(, רמז שיעלה אותו ממצרים ויתחבר עם נפשות האבות "ואנכי אעלך גם עלה אעלך"והוא אמרו ליעקב 
שיוצרים את השראת השכינה, זוכים לדביקות מיוחדת בהקב"ה וכדכתיב )משלי ח, לה( "כי מוצאי  עשרה הראשונים, ע"י

 מצא חיים ויפק רצון מה'", ונקראים בתואר 'קנין' לה', וכיון שגרמו להשראת השכינה, בזכותן נגאלין ישראל.

 קבלו בברכה., הערות  והארות ית'ומשחרי ימצאונני' ולא הובא בספרנו בס"ד, אשתקדנתחדש  ה 
 זצ"ל.ישראל ב"ר שבתי הופשטיין גה"ק רבי 'מגיד מקוזניץ' הלה  ו



. ולפעמים שאלו קדמו לאלו, ואז 'הרצים יצאו טו( -יד ח,  )אסתרשושן צהלה ושמחה' 
. וכולם הם בסוד שוקין וירכין, אלו בקדושה ואלו )שם ג, טו(דחופים... והעיר שושן נבוכה' 

וכשהאדם רודף אחר המצוה ברגליו ושוקיו, נותן כח וחיל לאלו הרצים בסטרא אחרא. 
וכשחטאו ישראל, אז 'כל  .הקדושים, שימהרו מרוצתם, ויגברו על הרצים החיצונים

, ו'על צוארנו )שם ד, יט(, ו'קלים היו רודפינו מנשרי שמים' )איכה א, ג(רודפיה השיגוה' 
. ו'סוכת דוד )סוטה מט א(. ולכן, אין יום שאין קללתו מרובה מחבירו )שם ה, ה(נרדפנו' 

דוש ברוך תיד הק. לא כתיב 'נפלה', אלא 'נופלת', בכל יום ויום. ולע)עמוס ט, יא(הנופלת' 
ובזכות 'הוי רץ , ויקים סוכת דוד וגו' )ראה שיר השירים ב, ז( הוא ידלג על ההרים וגו'

]יש להוסיף ולציין, שמיד אחר דברים אלו, כותב שם  עכ"ל השל"ה.ה, למצוה' מתעוררין ז
שנים עשר גלגלים הזוהר )רנ, ב(, במעלת עשרה הראשונים, וז"ל )מתורגם ללשון הקודש(: 

והם )שה"ש ב, ט(  "משגיח מן החלונות"ובבים בתוך היכל זה, והם הנקראים שרפים וכו', מס
]השרפים[ עומדים להסתכל על כל אלו שמתפללים תפילתם, שמקדימים לבית הכנסת ונמנים 
מאלו עשרה ראשונים, אזי עולים ]השרפים[ וכותבים אותם למעלה, משום שאלו ]עשרת 

", חברים מקשיבים לקולך השמיעיני", זהו שכתוב )שם ח, יג( הםהראשונים[ נקראים חברים אלי
 עכ"ל עיי"ש[.

א"כ יש לומר, דבכדי להינצל מ'רודפיה השיגוה' כפשוטו, הנאמר על ימים אלו, שבהם    
"רודפיה יש לשונאים והמקטרגים של עם ישראל יותר שליטה מבשאר ימים. נקיים 

, ובזה להיות בבית הכנסת מעשרה הראשוניםהשיגוה" היינו לרוץ ולרדוף ל'מצוה קלה' 
 ממילא נקדים את מרוצתם של המזיקים והחיצונים ולא יהיה להם שליטה עלינו,

וכשהאדם רודף אחר המצוה ברגליו ושוקיו, נותן כח וחיל לאלו הרצים וכמש"כ השל"ה: 
הר ונזכה גם בזכות זה, שימ- .הקדושים, שימהרו מרוצתם, ויגברו על הרצים החיצונים

 הקב"ה וידלג על ההרים לגאלנו בגאולה שלימה.
 

 

 
 

 )זוהר רע"מ קעח, ב(המרבה כבוד השכינה אין ערך ותכלית לשכרו!  !!קורא יקר!
 

 לקט נפלא זה, הינו מתוך הספר

 
 .עמודים 0022-ב' כרכים וכ

 

ס"ד נתקבל ב ,שנים[ 02-]לאחר עמל רב של למעלה מאשר מאז י"ל בשלהי תשע"ו ותחילת תשע"ז 
בחיבה רבה בבתי כנסיות ובתי מדרשות רבים, בארץ ובעולם. וכן אצל רבים מגדולי דורנו 

 שלט"א.הגר"ח קניבסקי שליט"א, מכל העדות והחוגים, ובראשם מו"ר מרן שה"ת 
סיום ה'מהדורה הראשונה' של הספר ולקראת הוצאת וכעת שעומדים אנו בס"ד לקראת 

אשר בע"ה יופצו  מהדורה מקוצרת ומנוקדת' לתועלת צעירי הצאן[.]ובנוסף בל"נ גם ' ,'מהדורה שניה'
ניתנת בזאת האפשרות לכל אחד להיות שותף בזכוי בבתי כנסיות ובתי מדרשות בארץ ובחו"ל. 

 וליטול שכר כנגד כל אלו שיתחזקו בזה, והבאים אחריהם! ברבוי כבוד השכינה, - הרבים העצום
 
 

 ות לעצמך ולקרוביך זכויות רבות!אל תפספס הזדמנות מיידית זו להרב
 okmail.co.il@9335108דוא"ל:  054-845264טל': לפנה עוד היום 

 , אפשרויות הנצחה מגוונות! 23601980ניתן להפקיד בבנק הדואר מס' חשבון  וכן
 

 כוש את הספרים במחיר מיוחד!לרניתן , שעדיין אין את הספר ברשותם גבאי בתי כנסת
 .054-8452645, טל': 10שליט"א, הלל  איתמר חבשושאצל המחבר הרב  באלעד: 

 052-7655437/8טל':  31צדוק, סוקולוב   בבני ברק: 
 

 

רבי דוד אבוחצירא  ר הגה"צ"שליט"א ואדמוהגר"ח קניבסקי  שה"ת כמו"כ בהמלצת וברכת מרנן
  , בהלכה ובאגדה.שות ושיעורים במעלת עשרה הראשוניםדר ברחבי הארץ מתקיימיםשליט"א, 

 פרטים נוספים: בטל' ובדוא"ל הנ"ל.
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