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הגאפ"ד נכנס לפית המדרש ואני מקפל את בניו. כיפדתי אותו לעמוד 
ולהתבלל אצל הסטנדר שלי. הגאפ"ד ראה שזה הסטנדר והכסא שלי, 

ואמר לי שזה לא מכופד ואין זה כפוד הציפור שהרפ יתן לי את מקומו... 
אמרתי לו שאינני יכול לשפת על מקומי כאשר הוא נמצא שם והוא ישפ 

פצד, שכן יהיו לי על ידי זה פזיונות גדולים ויסתכלו עלי כמשוגע... 

 הגאון רפי שלמה זלמן ברידמן שליט"א אפ"ד סאנטופ ליקווד, 
על אצילות אורחותיו של מרן הגה"ק רפי יצחק טופי' ווייס זי"ע

"ְוָשַׁמְרָּת ִמְשַׁמְרּתֹו ְוֻחֹּקָתיו" )דפרים י"א, א'(

מיר  פישיפת  למד  שליט"א  דופ  מאיר  הרפ  שפני  השנים  פמשך 
פארץ ישראל, זכה להסתובף רפות פצילא קדישא של מרן הגאפ"ד 
מרן הגה"ק רפי יצחק טופי' ווייס זי"ע, ופמיוחד פעת סעודת רעוא 
דרעוין מדי שפת פשפתו, ואף התלווה אליו אחר מעריפ ל"הפדלה" 
כמה  זכיתי  ישראל,  פארץ  פשהותי  אני  ואף  קודש.  נאוה  פפיתו 

בעמים להסתובף פסעודה שלישית אצל מרן הגאפ"ד זצ"ל.
אכן  סעודות",  שלש  "רעפישע  ערך  לא  שהגאפ"ד  היא,  האמת 
שם  היה  לא  אפל  נכפד,  קהל  שלישית  פסעודה  אצלו  השתתבו 
בארענצ'עס ולא היה שם דוחק גדול, כמו"כ היה אומר דפרי תורה 
ואמרים נעימים פטופ טעם ודעת, אפל לא היה "א וועלט'ס מגיד".

עם כל זאת הגאפ"ד משך אצלו אנשים הרפה שהיו קשורים אליו 
פעפותות של אהפה, ומה שמשך אותם הוא "עצם המציאות שלו!". 
וטהור,  גדול  אדם  שעומדים פמחיצת  הרגישו  כשעמדו פמחיצתו, 
א ריינער מענטש! הרגישו טוהר ורוממות! נקיות פכל התחומים, 
ישראל!  ואהפת  אידישקייט  טופות  ומדות  שמים  יראת  תורה, 
כל  היום,  כל  עליו  חובף  שהשכינה  הרגישו  אמותיו  פד'  כשעמדו 
וכל כולו מדות  יראה, כל כולו אהפת ישראל  כולו תורה, כל כולו 

טופות עד להבליא!

היה  מאידך  אפל  אמיתי,  ועניו  פרך  שבל  הגאפ"ד  היה  אחד  מצד 
פדפרים  מדופר  כשהיה  פדעתו  תקיף  והיה  דקדושה,  עזות  לו 

שפקדושה.

מספרים סיפור נורא הוד: בישיבת 'שניידער' בלונדון, למדו הרבה 
הדור.  מגדולי  להיות  עתיד  להם  שהיה  ביותר,  מובחרים  בחורים 
קשה  היה  הוא  חלש,  שהיה  אחד  בחור  לישיבה  שם  נכנס  פעם 

צילום: שוקי לרר
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קליטה, ולא הבין את לימודו על בורייו.
מזמנם  להקדיש  שיואילו  מהבחורים  הישיבה  מנהלי  כשביקשו 
עבור הבחור החלש, הצטדקו שאין להם זמן להתעסק עם הבחור, 
באמרם שהם צריכים ללמוד לעצמם – וחבל על הזמן שלהם – הם 

צריכים לצמוח לגדולי הדור, וכל שניה יקרה מפז.
ברם, בישיבה שם היו שני בחורים, שהם כן הסכימו להתמסר אליו 
והבחור  פנוי,  רגע  להם  שהיה  פעם  בכל  עמו  למדו  והם  ביותר, 
שהוא  מה  כל  ושינן  נפלאה,  בשקידה  וישב  מאוד  השקיע  מצידו 
לומד בהתמדה גדולה, עד שעם הזמן נפתחו לו מעיינות החכמה, 
גבוהה  לדרגה  ונתעלה  ועלה  מעצמו,  להבין  בס"ד  כבר  והתחיל 
עבור  משלהם  שנתנו   – הלב  טובי  האלו  הבחורים  לשני  הודות   –

הבחור.
לימים ראו דבר נפלא מאוד, מ"כל" אותם הבחורים שהתנערו ולא 
 – הדור"  "גדולי  להיות  צריכים  שהם  מפני  הבחור  עם  ללמוד  רצו 
מהם – כמעט אף אחד אינו יודע, הם נשארו עלומים בשמם וזכרם 
לא נשאר עמנו, אולם שני הבחורים הללו ש"לא" חסו על זמנם – 
הם זכו וצמחו לגדולי הדור בדורינו – הלא המה הגאונים הגדולים 
מרן גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה ווייס זצוק"ל, ויבלחט"א מרן 

ראב"ד ירושלים רבי משה שטרנבוך שליט"א!... 

סיפר לי בני הרב מאיר דוב שליט"א, מה שסיפר לו הגאב"ד זצוק"ל 
בעצמו לפני כמה שנים, בעת שלמד בישיבת מיר בארץ ישראל - 
והיה מסתופף הרבה בצילו )ובמיוחד בעת רעוא דרעוין מדי שבת 
בשבתו(, והתלווה אליו הביתה במוצש"ק להבדלה( - וכך סיפר לו 

הגאב"ד:
"יום אחד נכנס אלי משגיח מאחת הישיבות, ואמר לי שהוא רוצה 
לזרוק איזה בחור מהישיבה, וביקש את הסכמתי. המשגיח אמר לי 
את כל הצדדים למה הוא רוצה לזרוק את הבחור מן הישיבה, ואילו 
לזרוק  מספקת  סיבה  זו  שאין  התעקשתי   - הגאב"ד  אומר   - אני 

בחור מישיבה.
"כששמע המשגיח את דבריי, הוא התרגז עלי והגיב: 'א ישיבה איז 

נישט קיין שפיטאל' ]'ישיבה' היא לא בית חולים[...
מספר הגאב"ד: "כששמעתי את דבריו, הייתה לי סייעתא דשמיא 
נפלאה, ומיד נזכרתי בסיפור שאירע לפני כחמישים שנה, וסיפרתי 

להמשגיח את הסיפור הזה על אתר, וכך סיפרתי לו:
"לפני כחמישים שנה הגיע אדם גדול לגייטסהעד )הגאב"ד הזכיר 
את שמו של הגדול הזה( ונשא מדברותיו, ואני השתתפתי בדרשתו, 
האספיטאל"  א  איז  ישיבה  "א  דרשתו,  את  הלה  התחיל  וכך 

)hospital( ]ישיבה היא בית חולים["...
הזה,  הסיפור  את  למשגיח  "כשסיפרתי  לספר:  הגאב"ד  ממשיך 
חוורו פניו עד למאוד. הסתכלתי עליו כמה רגעים, ושאלתי אותו 
מה הוא אומר על זה, והשיב לי המשגיח, שהוא תלמידו של האדם 

גדול הזה...
השיב  עכשיו?",  יהיה  מה  "נו!   - הגאב"ד  אומר   - אותו"  "שאלתי 

המשגיח, "אני לא אזרוק את הבחור מהישיבה!"...

סיפר הג"ר דוד ברגמן שליט"א, אחיו של בעל המחבר ספר "רבינו 
הגדול אמרו" – סיפורים ועובדות שסיפר כ"ק מרן גאב"ד ירושלים 
זצוק"ל, על גדולי ומאורי הדור שהיה לו עמם קשר - ביניהם ראשי 
ישיבות ואדמורי"ם גדולים ומפורסמים – שהשמיע אותם בעיקר 
ולשאוף  קצת  לטייל  הגאב"ד  שיצא  ובעת  שב"ק  סעודות  בעת 
אויר צח לצורך בריאותו ]ורובם הם ממה שרשם הנ"ל[, שכשיצא 
לאור הספר הנ"ל, והביאוהו אל הגאב"ד שישים עינו עליו לטובה, 
הבחין הגאב"ד ששם הספר הוא "רבינו הגדול אמרו", וראינו שהוא 
נהנה מאוד מכך, ונענה ואמר "אוי איז דאס א שיינע נאמען – רבינו 

הגדול אמרו".
הדבר היה לפלא בעיני השומעים, שכן "רבינו הגדול אמרו" נאמר 
והגאב"ד  רב,  האמורא  על  ועוד(  ע"ב  ל"ה  דף  סוכה  )מס'  בחז"ל 
מזה  שיהנה  לו  מתאים  לא  זה  ענוותנותו,  במידת  מיוחד  שהיה 

שכותבים עליו "רבינו הגדול אמרו".
אך עד מהרה הובן מה היא שמחתו של הגאב"ד, שכן בתוך דבריו 
התבטא ואמר "שם הספר כל כך נכון, שכן מה שכתוב כאן בשמי 
הלא הם דברים ששמעתי מרבותי"... לא עלה על דעתו כלל על 
דבר  לו  היה  אמר,  שהוא  דברים   – אליו  שהכוונה  הגדול"  "רבינו 

פשוט שהכוונה לרבותיו הגדולים שהוא אמר דברים בשמם...

הרבה  לפני  שליט"א:  מבראד  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מחותני  לי  סיפר 

גליון 'לקראת שבת'  יו"ל בחסות 
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ  02-6715501

--------------------------------
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה 

לעי"נ הרה"ח פנימין ב"ר דוד צפי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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נותרה אבוא הפעיה השניה... איך יכול נכדו של רפי יוסף חיים זוננבלד, 
הלוחם הראשי כנגד מוסד הרפנות מטעם השלטון הכברני פארץ ישראל 

– לקפל על עצמו משרת רפנות מעין זו? ופכן, פאשר לטענה זו, השיפ 
ה'סטייבלער' חד וחלק: "אם רפי יוסף חיים היה חי היום – הוא היה אומר 

לך להיות רפ!"

הגאון רפי שלמה קניפסקי שליט"א ראש ישיפות 'קרית מלך' 'תבארת ציון', על דור דור ודורשיו

"ַלֲעֹמד ִלְבֵני ד' ְלָשְׁרתֹו" )דפרים י', ח'(

הזדמנתי  כאשר  בהזדמנות,  שמעתי  אותו  נפלא  בסיפור  נפתח 
מאיר  יעקב  רבי   – המקום  של  רבו  את  ופגשתי  'רכסים',  ליישוב 

זוננפלד שליט"א.
זוננפלד, תלמיד חכם בעל שיעור קומה כשלעצמו, הינו נכדו  הרב 
של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, וחתנו של הגאון רבי אליהו 
הרב  של  פטירתו  לפני  חסידים.  כפר  של  רבה  זצ"ל,  משקובסקי 
את  ימלא  כי  וביקשו  זוננפלד,  הרב  לחתנו,  קרא  הוא  משקובסקי, 
מקומו ברבנות הישוב. למעשה, כך אירע. אולם ההחלטה על קבלת 
המשרה, כלל לא היתה קלה עבור הרב זוננפלד, וזאת משתי סיבות 

מרכזיות:
לצעירים,  חסידים  כפר  ישיבת  כראש  כיהן  זוננפלד  הרב  ראשית, 
וראשות  היישוב  רבנות  מקבילות,  משרות  שתי  כי  חשש  והוא 
אף  למלא  לו  תאפשרנה  ולא  לזו,  זו  בסתירה  תעמודנה   – הישיבה 
אחת מהן כראוי... הוא רצה להמשיך לעשות את מה שהוא עשה 
עד כה, להרביץ תורה לצעירי הצאן, ולעשות זאת על הצד היותר 
יותר מהרבנות,  לדידו, היתה חשובה הרבה  טוב... הרבצת התורה, 

על הכבוד והמשכורת המכובדת הכרוכות בה...
אולם מעבר לכך, היתה לו בעיה נוספת. הוא הלא היה נכדו של רבי 
יוסף חיים זוננפלד, אשר היה ממתנגדיו הבולטים ביותר של מוסד 
ה'רבנות מטעם', עד שביום בו הוקמה הרבנות הראשית בישראל – 
הכריז על יום צום ותענית! ובכן, אמר לעצמו הרב זוננפלד: "הכיצד 
על  משכורת  אקבל  זוננפלד,  חיים  יוסף  רבי  של  נכדו  שאני,  ייתכן 
כדבר  היישמע  מטעמה?  בישראל  רב  ואהיה   – הרבנות  תפקיד 

הזה?"...
אשר  הגדול,  השווער  של  מצוותו   – מחד  קשה.  היתה  ההכרעה 
היא ממש בבחינת 'מצוה לקיים דברי המת', ובפרט כאשר מדובר 
הלא  מאידך,  אולם  זצ"ל...  משקובסקי  אליהו  כרבי  גדול  אדם  על 
השיקולים שכנגד, אף הם כבדי משקל! כיצד ניתן להכריע לכאן או 

לכאן?
ישנה רק דרך אחת להכריע: ניגשים לשאול את גדולי ישראל!!!

של  בחדרו  זוננפלד  הרב  התייצב  מכן,  לאחר  ימים  מספר  ואכן, 

לדברים,  האזין  ה'סטייפלער'  ספקותיו.  את  והציג  ה'סטייפלער', 
ותשובתו היתה חד משמעית: יש לקיים את מצוות השווער, ולקבל 

את עול הרבנות!
השיב   - הראשון  לחשש  באשר  ובכן,  החששות?  לשני  באשר  ומה 
ה'סטייפלער' נחרצות ואמר: "אני מברך אותך ששני התפקידים לא 
זוננפלד, הבעיה  זה לזה!". באותו הרגע, מבחינתו של הרב  יפריעו 

הזו ירדה מעל הפרק... הסיפור נגמר. 
חיים  יוסף  רבי  של  נכדו  יכול  איך  השניה...  הבעיה  אפוא  נותרה 
זוננפלד, הלוחם הראשי כנגד מוסד הרבנות מטעם השלטון הכפרני 
בארץ ישראל – לקבל על עצמו משרת רבנות מעין זו? ובכן, באשר 
לטענה זו, השיב ה'סטייפלער' חד וחלק: "אם רפי יוסף חיים היה חי 

היום – הוא היה אומר לך להיות רפ!".
לכאורה, הספק נפשט, הסוגיה הוכרעה. אולם הרב זוננפלד עדיין לא 
היה רגוע... היות והוא למד אצל רבי יושע בער בריסקער זצ"ל, בנו של 
הבריסקער רב, הוא ביקש לשמוע גם את עמדתו בנושא. את החשש 
הראשון, אודות הסתירה בין שתי המשרות התורניות – לא מצא הרב 
זוננפלד מקום לשוב ולציין, שהרי משניתנה לו ברכתו של ה'סטייפלער' 
לכך ששתי המשרות לא תפגענה זו בזו – כבר לא היה מקום לחשש... 

אולם את השאלה השניה, הוא שטח בפני רבי יושע בער.
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"היה זה פיום הפר מצווה של פני פכורי, הרפ יעקפ הי"ו, לבני קרופ לשני 
עשורים. נכנסנו אל הרפי מטאהש זצ"ל כדי לפקש את פרכתו, פתוך 
הדפרים סיבר לו פני שהוא לומד פאובן עצמאי את מסכת סוכה, כדי 

לסיים פפר המצווה שלו..."

סיבורה המובלא של תוכנית הלימוד של מסכת 'סוכה' פארגון 'תורתי', והנגיד הגאון רפי 
אהרן דרייזין מקנדה, שיזם את התוכנית כדי לעודד את פנו ללמוד פימי פין הזמנים... 

אליעזר )לייזר( רוט 

של  במעונו  באב,  עשר  חמישה  שישי,  ביום  שררה  גדולה  שמחה 
הנגיד הדגול רבי אהרן דרייזין. בתו של הרב דרייזין התארסה בשעה 
טובה ומוצלחת, שידוך נפלא, ענבי הגפן וענבי הגפן. שמחה עצומה 
בכיתה  הראשונה  לא  היא  הכלה  שכן  והידידים,  המכרים  מי  לכל 
וכמה שנים שבהן  ולמעשה היא בשידוכים כבר כמה  שמתארסת, 
הרגע  ב"ה  שהגיע  עד  ומורדות,  עליות  הרבה  המשפחה  חוותה 

המיוחל, בסימן טוב ובמזל טוב. 
'ווארט', כל הנוכחים מאושרים. על  כמובן שכמו תמיד כשסוגרים 

אחת כמה וכמה כשהשמחה באה אחרי כמה שנות ציפייה.
אבל הפעם הסתתר מאחורי הסיפור סוד גלוי שכולם יודעים עליו, 
רבי  הכלה,  אבי  של  המיוחדת  ההשקעה  סוכה...'.  'מסכת  ושמו 
חמישה  מיום  דווקא  שמתחיל  סוכה,  מסכת  בלימוד  דרייזין,  אהרן 
זו שהביאה את הברכה  עשר באב מדי שנה בשנה, היא ללא ספק 
ימים  "אורך  חייבת:  נשארת  לא  הקדושה  התורה  כי  המיוחדת. 

בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד". 
ואכן, לפני שבועות אחדים פרסמנו ב'לקראת שבת', שיחה מרתקת 
יוטקובסקי  אליעזר  הג"ר  הנפלא  המישרים  מגיד  עם  שקיימנו 
שליט"א, שסיפר בין היתר על תוכנית מיוחדת שהוא עורך במסגרת 
ארגון 'תורתי', ללימוד מסכת 'סוכה' על ידי רבבות תלמידי הישיבות 

ואברכי הכוללים, החל מחמישה עשר באב, ועד חג הסוכות. 
שביקר  בעת  לדרך  יצאה  שהתוכנית  גם,  מספר  יוטקובסקי  הרב 
במעונו של הנגיד הגאון רבי אהרן דרייזין, מחבר הספרים הנפלאים 
גדו"י,  עם  מכתבים  וחלופת  השבוע,  פרשיות  על  לאברהם"  "חסד 
ייחודי  פרויקט  קידום  לצורך  מאוד  נכבדה  תרומה  להרים  שניאות 
והפעם  שנה,  מדי  מממן  הוא  אותו  פרויקט  סוכה,  מסכת  ללימוד 
יחד עם הנגיד הנכבד הר"ר יוסף קורנרייך והנגיד הנכבד הר"ר דוד 

גרינברגר שליט"א. 
עשר  חמישה  מיום  החל  רבים  אלפים  לומדים  התוכנית,  במסגרת 
הם  וכך  שבתות,  כולל  לא  סוכה,  ממסכת  אחד  דף  אב,  בחודש 

מסיימים את המסכת כולה בימי חול המועד של חג הסוכות. 
הנלמדת  המסכת  את  רק  ללמוד  שמעוניינים  הישיבות  בחורי 

בישיבתם, מרכזים את הלימוד לבין הזמנים.

המשתתפים בתוכנית נכנסים להגרלות על פרסים כספיים גדולים 
דבר  הסוכות,  בחג  סוכה  מסכת  את  לסיים  זוכים  ובעיקר  במיוחד, 

שנותן להם הרגשה אחרת ושונה במיוחד בחג הסוכות. 
באותה הזדמנות סיפר לנו הרב יוטקובסקי על סיפורו המיוחד של 
חבר נעוריו, שחזר לעסוק בתורה הקדושה אחרי שנים של ניתוק, 
וזאת הודות לקשר המיוחד שהיה לו עם מסכת סוכה, ושבה נתקל 

בביקור אקראי בבית כנסת בשכונת בורו פארק שבניו יורק. 
שקישר  הסיפור  הוא  מה  פתורה:  בלתי  נותרה  אחת  שאלה  אבל 
את הרב דרייזין עצמו אל הלימוד של מסכת סוכה באופן מיוחד? 
מדוע בחר הנגיד מקנדה לעודד דווקא את הלימוד במסכת זו מכל 

מסכתות הש"ס, ולמה דווקא בחמישה עשר באב??? 
ביקשנו מהרב יוטקובסקי שיקשר אותנו עם הרב דרייזין, ואכן לאחר 

כמה ניסיונות הצלחנו בכך, וירדנו לשורשו של הסיפור. 
על  שלא  לנו  התברר  הדברים  שבתוך  רק  נציין  שנתחיל  לפני  אבל 
מסכת סוכה לבדה מתקיים הפרויקט המיוחד, אלא גם על מסכת 
פסחים, וזאת בבין הזמנים של חודש ניסן, כפי שנצטט בהמשך מפיו 

של הנגיד הרב דרייזין בעצמו. 
בסיפור  לפתוח  רוצה  אני  סוכה,  מסכת  על  מדברים  אנחנו  "אם 
מעניין שהיה לנו עם הרבי הקדוש מטאהש זכותו תגן עלינו", אומר 

הרב דרייזין בפתח השיחה. 
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"היה זה ביום הבר מצווה של בני בכורי, הרב יעקב הי"ו, לפני קרוב 
לשני עשורים. נכנסנו אל הרבי מטאהש כדי לבקש את ברכתו, והוא, 
שעוד היה אז בשיא כוחו, לא הסתפק בברכה בלבד. הוא ביקש מבני 
לתאר בפניו כיצד נראה סדר היום שלו, באיזו שעה הוא קם, כמה 
זמן לוקח לו להתארגן לתפילה, איפה הוא מתפלל, מתי הוא מגיע 

לחיידר וכו'. 
"בתוך הדברים סיפר לו בני שהוא לומד באופן עצמאי את מסכת 

סוכה, כדי לסיים בבר המצווה שלו. 
מסכת  'לימוד  לנו:  ואמר  מרובה  רוח  ובקורת  בסיפוק  הרבי  "הגיב 
מסוככת  היא,  כן  כשמה  המסכת  מאוד,  חשוב  לימוד  הוא  סוכה 

ומגינה על העוסק בה מכל פגע רע'. 
ייתכן  "אבל  דרייזין,  הרב  מוסיף  בוודאות",  לומר  יודע  לא  "אני 
שהמשפט הזה ששמעתי אז מהרבי, נתן לי דחיפה להידבק דווקא 

במסכת סוכה. 
"בכל אופן, זה היה שנה או שנתיים אחר כך, הגיע בין הזמנים, הבן 
15 היה לומד בקביעות עם החברותא  14 או  שלי שכבר היה אז בן 

שלו, שגם לו קראו יענקי, כמו לבן שלי. 
"אני מאוד נהניתי מכך שהם לומדים בקביעות, וכדי לעודד אותם, 

החלטתי לאתגר אותם לסיים את כל מסכת סוכה עד חג הסוכות. 
ליום, מחמישה עשר באב  דף  בדיוק  יוצא  אז חשבון שזה  "עשיתי 
טובים  וימים  שבתות  מורידים  אנחנו  אם  הסוכות,  חג  אמצע  ועד 

מהחשבון, שאז קשה יותר לשמור על סדר היום של ימות החול. 
ולשמחתי  ביעד,  יעמדו  הם  אם  מאוד  יפה  מתנה  להם  "הבטחתי 

הרבה הם אכן עמדו ביעד ותגמלתי אותם בהתאם. 
מאוד  ומהר  בחורים,  כמה  עוד  ליוזמה  צירפנו  כבר  כך  אחר  "שנה 
זה הפך להיות נחלת הכלל אצלנו במוטנריאול. כל הישיבות בעיר 
מצטרפות למהלך, שש ישיבות, כולל בעלזא, סאטמאר, סקווירא, 

המתיבתא ועוד. 
"למעשה לא כל הבחורים משתתפים, רק מי שרוצה, אבל הישיבות 
כ-120 בחורים את  וכך מסיימים מדי שנה  משתפות אתנו פעולה, 

מסכת סוכה כולה. 
ואליו  שלי,  בבית  ומכובד  גדול  מאוד  סיום  עושים  גם  "אנחנו 
לומדים,  הם  שבהן  הישיבות  רבני  עם  יחד  המסיימים  כל  מגיעים 
וכן  תלמידיה  בשם  הסיום  את  שיעשה  נציג  בוחרת  ישיבה  כל 
של  נפלא  מעמד  יש  וכך  במעמד,  קצרים  דברים  שיישא  נציג 
גדול  סיום  חוגגים  ואנחנו  והקהילות,  הישיבות  כל  בין   אחדות 

ביחד. 
"בדרך כלל היינו עושים את הסיום בחול המועד סוכות, אבל השנה 
אז  יתברך,  בעז"ה  הקודש  בארץ  הסוכות  את  לחגוג  מתכוון  אני 
נעשה את הסיום אחרי סוכות, ויש בזה גם תועלת שיש יותר זמן, 
וממילא יותר בחורים ואברכים יוכלו לסיים את המסכת ולהשתתף 

בהגרלות וכו'". 
את  שנה  מדי  ללמוד  ממשיך  יעקב,  ר'  שבנו  מציין  דרייזין  הרב 
מסכת סוכה, גם כיום, וגם אביו נוהג כמותו... "הוא יודע מצוין את 
המסכת, על בוריה, בלי עין הרע. אבל אני צריך עוד ללמוד... אני 

מסיים כל שנה את מסכת סוכה, אבל עדיין לא הגעתי לרמת הידע 
הנדרשת...". 

אליעזר  רבי  הגאון  ידידי  אותי  לבקר  הגיע  אחדות,  שנים  "לפני 
יוטקובסקי", מספר הרב דרייזין את הסיפור מזווית הראייה שלו... 

יוטקובסקי אולי מבין על מה אני מדבר. הוא  "מי שמכיר את הרב 
מתיישב מולי, ומסביר לי שאני חייב, אבל חייב לפתוח איזו תוכנית 

לימוד חדשה, להביא התחדשות לעולם התורה... 
אחד  הוא  יוטקובסקי  והרב  גבוהות,  מאוד  ציפיות  לו  יש  הוא  "נו... 
שבעצמו עשה כמה וכמה מהפכות לא קטנות הן בתוכניות לימוד, 
בתוכניות  החרדי,  הציבור  של  הדיור  מצוקת  לפתרון  בעזרה  הן 

לילדים, עזרה לישיבות ומה לא... 
"אמרתי לו שאני לא יודע מה זה אומר לייסד תוכנית חדשה... אני 
כבר יש לי תוכנית, ואם הוא מעוניין לקחת אותה ולהרחיב אותה גם 

לארץ הקודש אני מוכן לעזור בכך. 
עשר  מחמישה  סוכה  מסכת  שילמדו  רוצה  שאני  לו  "כשאמרתי 
באב ועד חג הסוכות, הוא קפץ ממקומו בשמחה, ומאותו רגע הכל 

היסטוריה. 
זינק  במונטריאול  בחורים  מ-120  הקודש,  בארץ  נכנסה  "התוכנית 
מספר הלומדים לכמה עשרות אלפים בלי עין הרע, ועוד היד נטויה 

בעזרת ה'.
ולכן  יותר,  הרבה  גבוהות  גם  כזאת  תוכנית  של  שהעלויות  "כמובן 
צירפתי לעניין את ידידי, בני הדודים של הרב יוטקובסקי, הלא הם 
הרב יוסף קורנרייך והרב דודי גרינברגר שליט"א, שמאז הם שותפים 
מלאים איתי בכל הפעילות הזאת, וכך אנחנו ביחד עושים את זה, 

וזוכים להגדיל תורה ולהאדירה. 
"כמובן שמסכת סוכה היא לא המסכת היחידה בש"ס, והרעיון שלי 

"אפל אז קרה דפר מדהים! מוישה 
החליט ללמוד עוד דף אחד, 
ולאחריו עוד אחד. הדף הראשון 
נתן לו כל כך הרפה סיבוק שהוא 
לא הצליח להבסיק. הפחור הזה 
הגיע לחתונה שלו אחרי שנפחן 
יותר מ-800 דבים פעל בה"!!!
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היה מלכתחילה לעודד את הבחורים ללמוד בימי בין הזמנים, ולכן 
הרחבנו את המפעל גם לחודש ניסן, אז לומדים רבבות את מסכת 
פסחים, כשהם יכולים לבחור איזה פרק שהם מעוניינים, ומסיימים 
פרק אחד או שניים מפרקי המסכת, באותה הדרך ואותו אופן לימוד 

שלומדים בחודשי אב -  תשרי את מסכת סוכה". 
הרב דרייזין מספר שהמסיימים זוכים, חוץ מהפרסים הכספיים, גם 

בתעודות יוצאות דופן שעליהן חתומים כל גדולי הדור. 
גדולי  כל  את  הללו  התעודות  על  להחתים  דואג  יוטקובסקי  "הרב 
מקורב  להיות  שזכיתי  הדור  מגדולי  כמה  גם  מביא  ואני  הרבנים, 
אליהם, וכך מקבל כל נבחן תעודה יפהפייה, מעוצבת בחן ובהדר, 
האדמו"רים,  וחשובי  הגדולים  כל  של  החתימות  מתנוססות  ועליה 
טיסה  השקלים,  אלפי  על  והמתנות  מההגרלות  חוץ  כמובן  וזה 

לראדין עם גדו"י ועוד.
משתתפים,  מרובה  סיום  מעמד  גם  בארץ  עושים  אנחנו  כן  "כמו 
כ-1,200 איש מבין המסיימים היו בפעם האחרונה, היה מעמד מאוד 
מרשים של כבוד התורה, ובין היתר נערך שאלון עם 'קליקרים' על 
גדולים.  כספיים  פרסים  חולקו  נכונה  העונים  כשבין  סוכה,  מסכת 
הפרס הראשון והגדול ביותר היה על סך של עשרת אלפים שקלים, 
ומלכות,  בשם  שהחיינו  ובירך  לבמה  שעלה  כולל,  אברך  בו  זכה 

כשהתבשר על הזכייה המשמחת". 
ההשקעה  אחרי  אם  דרייזין,  הרב  את  ששאלנו  לציין  מעניין  אגב, 
המרובה כל כך במסכת סוכה, הוא מרגיש אחרת בחג הסוכות, אבל 
אותנו  שמלמד  מה  בעניין,  ישירה  תשובה  לנו  לענות  מסרב  הוא 

שאכן יש דברים בגו. 

אותו  דרייזין,  הרב  מאת  ששמענו  אחד  סיפור  לכאן  נביא  לסיום 
שמע מפי הרב יוטקובסקי, וממנו אפשר להסיק עד כמה גדול כוחה 

של הפעילות המדוברת. 
לקדם  כדי  ברק,  בבני  לישיבה  יוטקובסקי  הרב  הגיע  אחד  "יום 
הבחורים  את  לעודד  שמטרתה  'תורתי',  ארגון  של  התוכנית  את 
ללמוד ולהיבחן על הדפים שלמדו 'שקלא וטריא'. התוכנית עובדת 
בישיבות רבות, פעם או פעמיים בשבוע מגיע בוחן מטעם הארגון, 
שלו,  ההספק  לפי  אחד  כל  שלמדו,  הדפים  על  נבחנים  ובחורים 
הנהלת  של  בהסכמתה  כמובן  להיבחן,  בוחר  שהוא  מסכת  ובאיזו 

הישיבה הרוחנית. 
היתה  מדברים,  אנחנו  שעליו  המעשה  אירע  שבה  ישיבה  "אותה 
לפני  עמדה  הישיבה  המעטה.  בלשון  וזאת  חלשה,  מאוד  ישיבה 
סביב  רציניים  מאוד  מאוד  דיונים  והיו  זמן,  סוף  היה  זה  סגירה, 
השאלה אם להמשיך עוד שנה, או לסגור את הישיבה ולפרק אותה 

עד היסוד. 

"הרב יוטקובסקי נכנס לבית המדרש, אסף את הבחורים והציע להם 
ללמוד דפים ולהיבחן בעל פה. ומה הבחורים עשו? גיחכו. הם צחקו 
עליו, הם היו בחורים שהדבר האחרון שעניין אותם באותו רגע זה 

לצבור ידע של דפי גמרא. 
"הוא עמד ודרש וסיפר סיפורים ועשה דרמה גדולה, אבל הוא הרגיש 

שזה לא פועל כלום. אף לא אחד מבחורי הישיבה נרתם לעניין. 
לפנות  יוטקובסקי  הרב  החליט  הדברים,  פני  הם  שכך  "כשראה 

לבחור שעשה את עיקר הליצנות מדבריו. קראו לו מוישה ג. 
"איך קוראים לך?", הוא שואל, "מוישה". "תגיד, למה אתה צוחק, 
אתה כל כך בטוח שאתה לא יכול ללמוד גמרא ולהיבחן? למה? אין 

לך שכל? אתה מסכן? תסביר לי למה אתה לא יכול???". 
"ואז בא הרב יוטקובסקי והפיל פצצה: "אם אתה נבחן שקלא וטריא 
'תורתי', אתה  על הדף הראשון של מסכת קידושין אצל בוחן של 

מקבל 50 שקלים! דף אחד, 50 שקלים. מה אתה אומר?". 
"הבחור מאוד התלהב. זאת ישיבה קטנה, בחורים צעירים, 50 שקל 
כמה  אחת  על  מבוגר,  לאדם  אפילו  מבוטל  סכום  לא  בהחלט  זה 

וכמה כשמדובר בנער צעיר. 
"הוא למד את הדף הראשון של קידושין, נבחן אצל בוחן של 'תורתי' 
בעצם  ובכך  לו,  שהובטחו  השקלים   50 את  קיבל  הוא  מצוין.  וידע 

הסתיימה העסקה לשביעות רצונם של שני הצדדים. 
אחד,  דף  עוד  ללמוד  החליט  מוישה  מדהים!  דבר  קרה  אז  "אבל 
ולאחריו עוד אחד. הדף הראשון נתן לו כל כך הרבה סיפוק שהוא 
שנבחן  אחרי  שלו  לחתונה  הגיע  הזה  הבחור  להפסיק.  הצליח  לא 

יותר מ-800 דפים בעל פה!!! 
"אבל זה עוד לא כל הסיפור", ממשיך הרב דרייזין, "החלק הכי חשוב 
בסיפור הזה הוא שאותו מוישה היה כל כך מאושר מההצלחה שלו, 
שהחברים שלו ראו והחליטו לנסות גם. הם התחילו ונבחנו דף ועוד 
דף, כל הישיבה נדבקה ב'חיידק' הזה. זה עבר מאחד לשני והישיבה 
הפכה  היא  סגירה,  לפני  שעמדה  מישיבה  המלך.  דרך  על  עלתה 

לאחת הישיבות הטובות ביותר בבני ברק! 
שהשתתפו  ומהבחורים  הישיבות  מראשי  גם  זה  את  שומע  "אני 
אחת,  מסכת  של  הלימוד  איך  מספרים  כולם  הם  בתוכנית.  בעבר 
דוחף אותם לעוד ועוד מסכתות, סיומים וחזרות בעל פה. ופתאום 
לעזור  כי  מהכל,  יותר  חשוב  וזה  עצמם,  את  מכירים  לא  כבר  הם 
לבחור לסיים מסכת זה דבר ענק, אבל לתת לו את החשק והרצון 
לסיים עוד ועוד מסכתות, זה הרבה יותר גדול וחשוב, ואני מודה לרב 
יוטקובסקי שנתן לי את הזכות לקחת חלק בפרויקט הנפלא הזה". 

פמערכת  הן  הנלמד,  הדף  על  להיפחן  וכן  הלימוד  על  לדווח  ניתן 
'נדרים בלוס' פפתי הכנסת והן פאמצעות מפחן טלבוני על ידי ארגון 

'תורתי' – 0733-83-83-80. 
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רפי יהושע סיבר שפהיותו כפן עשר ניגש אל אפיו הגה"צ רפי אפרהם אפלי 
לאחר תבילת שחרית, ושאל פתמימות: "אפא, כמה בעמים מוזכר 'אפיי' 

פכל הש"ס?". בני הספא רפי אפרהם אפלי הרצינו והוא שקע פהרהורים

הגה"צ רפי ישראל גרוסמן, על הגאון הצדיק רפי אפרהם אפלי קוסופסקי זצ"ל

"ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם" )דפרים י"א, י"ט(

סיפר הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל: אבי זקני הגאון הצדיק רבי 
העיירה  של  כרבה  בקודש  שימש  זצ"ל,  קוסובסקי  אבלי  אברהם 
בירושלים,  התיישב  ישראל  לארץ  כשעלה  ברוסיה.  ווילקוביסק 
התורה  על  ישב  ובהסתר,  בצנעה  להתהלך  הצליח  ארוכה  ותקופה 
ועל העבודה יומם ולילה. אבל כבר אמרו חז"ל "כל הבורח מן הכבוד 
הכבוד רודף אחריו"; בהשגחה עליונה התגלגל מאורע שבגינו עמד 
של  גדלותו  על  זצ"ל  מקוטנא  יהושע  רבי  רענן"  ה"זית  בעל  הגאון 
סבי ובקיאותו בכל מכמני התורה, והפציר בו לקבל עליו לכהן פאר 

כראב"ד בבית דינו.
סיפר מדהים הממחיש את גדלותו בתורה ובקיאותו העצומה בכל 
הש"ס, שמעתי מדודי הרב יהושע קוסובסקי ז"ל מחבר סדרת ספרי 
עשר  כבן  שבהיותו  סיפר  יהושע  הש"ס. רבי  על  ה'קונקורדנציה' 
ניגש אל אביו הגה"צ רבי אברהם אבלי לאחר תפילת שחרית, ושאל 
בתמימות: "אבא, כמה פעמים מוזכר 'אביי' בכל הש"ס?". פני הסבא 
רבי אברהם אבלי הרצינו והוא שקע בהרהורים, את ארוחת הבוקר 
כבר לא אכל באותו יום. הסבא החל לצעוד לאורכו ולרוחבו של בית 
המדרש, פניו בערו כאש וכל כולו היה בעולם אחר, צלל ושייט בים 
התלמוד, לאחר קרוב לשעתיים נעמד על מקומו, קרא לבנו יהושע, 

ואמר: כך וכך פעמים מוזכר שמו של אביי בכל הש"ס...!
הילד יהושע לקח עפרון ומחברת, נכנס לבית הכנסת, הוציא מארון 
הספרים מסכת ברכות והחל לדפדף דף אחר דף, וכך ציין כל פעם 
היכן שמוזכר אביי. כשסיים מסכת ברכות הוציא מסכת שבת,  הילד 
לא התעצל ומשך כמה שעות ישב וציין כל פעם שנתקל בשם אביי. 
לאט לאט נצטברו על השולחן כמה מסכתות, השעות נקפו, הגיעה 
והנה הגיע לבית הכנסת "השרף  שעת בין הערביים סמוך למנחה, 

מבריסק" – הגאון הנודע רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. 
ומסביבו  הגמרא  על  רכון  היושב  בילד  מבריסק  הרב  כשהבחין 
ערימה גדולה של גמרות, ניגש אליו הרב ובנימה של קפידה הביע 
תרעומת על סחיבת הגמרות. עלינו לדעת כי בימים ההם ש"ס היה 
עושים  היו  הכנסת,  לבית  שלם  ש"ס  תרם  לב  וכשנדיב  ערך.  יקר 
ספר  שמכניסים  כמו  ובמחולות,  בתופים  ש"ס"  "הכנסת  מעמד 
גם  מובנת  היתה  מבריסק  השרף  של  שהקפדתו  כך  חדש.  תורה 
לילד. הצטדק הילד בפני הרב וסיפר גופא דעובדא: בשעות הבוקר 
שאל את אביו כמה פעמים מוזכר שם אביי בכל הש"ס, והאבא ענה 

לו כמה, וכעת הוא בודק אם המספר נכון. הרב מבריסק שאל מה 
המספר שנקב האבא, ולשמע התשובה התיישב הרב מבריסק על 
מקומו, ישב וחשב, לאחר זמן קצר ניגש לילד ואמר: אביך קלע אל 
השערה ואמר את הסכום המדוייק! ובלשון קדשו: "דיין טאטע האט 

גיטראפין פונקט אויף אהאר"!
הבן היניק יהושע'לע לא הביע התפעלות, חזר לעבודתו, והוציא עוד 
גמרא מהארון. ניגש אליו שוב הרב מבריסק ושאל: "הלא אמרתי לך 

שאביך צדק ולמה אתה ממשיך לחפש?."
ענה הילד תשובה חריפה ושובבה ואמר: "רבי יש לי ק"ו!", הרב הרים 
שאאמין  מדוע  האמנתי,  לא  לאבי  "אם  ואמר:  המשיך  והילד  גבה 
לרב...?". הרב מבריסק צבט לילד על לחייו, חייך ואמר לו: "יש לי 
הצעה בשבילך. בחר איזו מסכתא שאתה רוצה, ואני אגיד לך כמה 
תוכל  נכון  שכוונתי  תראה  ואם  זו,  במסכתא  אביי  מוזכר  פעמים 
להקיש מכך על ידיעותי בשאר המסכתות". הצעת פשרה זו מצאה 
חן בעיני הילד וכך עשה: הצביע על מסכתא מסויימת, ותוך דקות 
ספורות קיבל תשובה מהרב. הילד בדק גמרא זו ונוכח בצדקתו של 

הרב מבריסק...
מסיפור כגון זה צריכים אנחנו לקחת מוסר השכל: לא יאמן לאיזה 
דרגות בלימוד הגיעו אבותינו! לזכור כמה פעמים מוזכר אביי בכל 
הש"ס!! להשגות כאלו בלימוד לא מגיעים אלא מתוך התמדה רבה 

ויגיעה עצומה.

)מתוך הספר לב ישראל(
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הפחנתי פכדור אש ענק, וספור הייתי כי מדופר פבצצה אטומית תת 
קרקעית. כפר לאחר הזעזועים הראשונים יצאנו החוצה, שם ניגש אלי אחד 

השכנים היהודיים ושאל: "יצחק, איזו פרכה יש לומר על רעידת אדמה?"

הגה"צ רפי יצחק זילפר זצ"ל, על מה שפאמת מחזיק את העולם...

"ֶאת ָּגְדלֹו ֶאת ָידֹו ַהֲחָזָקה ּוְזֹרעֹו ַהְּנטּוָיה" )דפרים י"א, פ'(

בשנת תשכ"ו התחוללה בטשקנט רעידת אדמה חזקה.
לפני שנעה האדמה הבחנתי בכדור אש ענק, וסבור הייתי כי מדובר 
בפצצה אטומית תת קרקעית. גם אשתי חשבה כך. למעשה ייתכן 
לא  שהרי  מלאכותית,  סיבה  בשל  פרצה  האדמה  שרעידת  מאוד 
יכולנו לבדוק את רמת הקרינה הרדיו-אקטיבית בשטח. כך או כך, 
הקשה  באירוע  נפגעו  האלו  מהבניינים  אחוזים  וחמישה  שבעים 

ההוא!
הראשונים  הזעזועים  לאחר  כבר  בוקר.  לקראת  התחיל  האירוע 
יצאנו החוצה, שם ניגש אלי אחד השכנים היהודיים ושאל: "יצחק, 

איזו ברכה יש לומר על רעידת אדמה?"
"הוי!", נזכרתי בבהלה. "אפילו לא חשבתי על כך! 'שכוחו וגבורתו 

מלא עולם'!".
משיירי  היה  הצדיק  "שמעון  נאמר:  אבות  בפרקי  הראשון  בפרק 
כנסת הגדולה. הוא היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד: על 
התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים". בזמן הפורענות יכולתי 
לראות זאת במו עיני. דומה כי בכל רחבי ברית המועצות לא היתה 
כמו  תוססים  יהודיים  חיים  ובעלת  מלוכדת  קהילה  ימים  באותם 
בסתר,  מקוואות  כמה  גם  כנסת,  בתי  מספר  בה  פעלו  בטשקנט. 
בעיר,  היו  שוחטים  כשבעה-שמונה  רבים.  חסד  מעשי  בה  ונעשו 
מספר גבוה ביותר יחסית לזמנים ההם, שניים-שלושה מהם עמדו 
באופן קבוע בשוק. אחד מהם, בנימין השוחט, נהג להציע לשחוט 

חינם בכל עת בה ראה יהודי קונה עוף ופונה לשוחט גוי.
אפילו  זו,  מבחינה  במינה  מיוחדת  היתה  טשקנט  כי  ספק  כל  אין 
באופן  יותר.  קצת  חלשים  הדת  חיי  היו  לי,  נראה  כך  בסמרקנד, 
כללי – בקווקז שמרו היהודים על מסורת, אך אצלנו בטשקנט היו 
הלימודים רציניים יותר. אותי ואת בני – תושבי העיר פשוט הכריחו 

ללמד את בניהם תורה!
יותר, אירעה מספר שנים  רעידת אדמה דומה, ואף בדרגה חלשה 
אופקית  הרעידה  היתה  שם  כי  טענו  כי  ואם  באשחבד.  לכן  קודם 
ומסוכנת יותר מזו האנכית שאירעה בטשקנט, השאלה היא: מדוע 
שם היתה אופקית ופה אנכית? בפורענות באשחבד נהרגו למעלה 

מעשרת אלפי איש! ולעומת זאת, מה קרה בטשקנט?
ובכן, כבר בשעה שש בבוקר התחלתי לערוך ביקורים בבתי ידידי. 
וולף.  זוכר אני כיצד הגעתי לביתם של קרובי משפחתנו, משפחת 

אפרים, אבי המשפחה, עוד שכב במיטה, מסביבו היה השטח מלא 
בלבנים ואבנים, אך הוא יצא בריא ושלם, ללא כל פגע. כך עברתי על 
פני בתיהן של עשרות משפחות יהודיות, אצל כולן נגלו לעיני בתים 

הרוסים, אולם האנשים עצמם היו בריאים ושלמים!
בעיתונות פורסמו נתונים קשים על למעלה משבע מאות רעידות 
ביותר.  קשה  והיתה  ימים  מספר  נמשכה  האדמה  רעידת  משנה! 
ובכל זאת, עשרה אנשים בלבד נהרגו בעיר. אז הבנתי את משמעות 
המילים : "... העולם עומד, על התורה..." - התורה היא היסוד, ולכן 

אלו היו התוצאות.
הבריות אינם רוצים לראות ניסים, ומעדיפים לעצום עיניים בפניהם. 
הרמב"ן כותב בסוף פרשת בא, כי ניסים גלויים עוזרים לראות ניסים 
נסתרים. יסוד האמונה הוא להכיר בכך , שכל המתרחש בעולם – נס 

הוא.
קחו לדוגמא את מלחמת המפרץ הראשונה, שארעה בשנת תשנ"א 
)1991(. שלושים ותשעה טילי סקאד נשלחו בידי עירק לעבר ערים 
בישראל, כאלו המיושבות בצפיפות גבוהה. מלחמת העולם הוכיחה, 
כי הפצצת ערים גורמת למספר עצום של קורבנות, והנשק המודרני, 
הסקאדים, מסוכן עוד יותר. ובכל זאת, ולמרות הנזק האדיר מטילי 

הסקאד – מת רק אדם אחד מפגיעה ישירה!
מומחי צה"ל הכינו בעת המלחמה את בתי החולים לקליטת מאות, אם 
לא אלפים של נפגעים בכל התקפת סקאדים יחידה, הם שיערו את 
הנתונים על פי מלחמת אירן-עירק, בה כל טיל שנפל על טהרן הרג 
שמונה עד עשרה בני אדם, זאת מלבד המספר הגבוה של הפצועים 

המשך פעמוד 29
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בעם הוזמן מרן הגרא"מ שך זצ"ל לשאת דפרים פבני מורים פאיזה כינוס. 
הכינוס נועד להתקיים פשעה 4, ואכן פשעה המדויקת הגיע הרפ שך. 

כשנכנס לאולם הכינוסים נדהם הרפ שך לגלות שהוא ריק מאדם... 

 שיחה מרתקת עם ראש ישיפת 'תורת חיים' פפית שמש, הגאון רפי לוי גרוספרד שליט"א, 
 פמורשת ספו הגאון הגדול רפי צפי שרגא גרוספרד זצ"ל, שייסד את ישיפת בוניפז' לצעירים, 
והועמד פראש 'החינוך העצמאי' כאיש אמונם של גדולי התורה

אליעזר )לייזר( רוט

"ְוִשַּׁנְנָּתם ְלָפֶניָך" )דפרים ו', ז'(

שליט"א,  גרוסברד  לוי  רבי  הגאון  עם  שפרסמנו  לשיחה  בהמשך 
ראש ישיבת 'תורת חיים' בבית שמש, אודות סבו הגדול הגאון רבי 
אביב,  בתל  התורה'  'יסודי  ישיבת  ראש  זצ"ל,  גרוסברד  שרגא  צבי 
ברק,  בבני  לצעירים  פוניבז'  ישיבת  של  הרוחני  ומנהלה  מייסדה 
ולימים יו"ר 'החינוך העצמאי', אנו מביאים כאן ריכוז של הסיפורים 
ששמענו מפיו של הגר"ל שליט"א, אודות ניצול הזמן באופן מופלא 
אנו  ואילך,  מכאן  הקודם.  הדור  גדולי  ידי  על  דופן,  יוצאת  ובצורה 

מצטטים את דבריו של הגר"ל גרוסברד שליט"א:
מנהג מעניין היה לו לסבא זצ"ל, שכשהיה נוסע לחו"ל, תמיד היה 
מבקש מסוכן הנסיעות שישבץ אותו לשבת על יד גוי. "אם יש לך 
את רשימת הנוסעים תחפש שם של גוי, ושם תושיב אותי. לא על 

יד יהודי...". 
כמובן שכל סוכן נסיעות ששומע כזאת בקשה מפיו של אדם חרדי, 
זו  גוי. לא  יד  מרים גבה ושואל מה ראה על ככה לשבת דווקא על 
אלא  חרדי,  אדם  סתם  לא  הוא  זאת  המבקש  שהאיש  אלא  בלבד, 
אדם גדול בתורה, דמות רבנית מכובדת, ראש ישיבה נערץ לשעבר, 
ומנהל ראשי של מערך החינוך העצמאי כיום, אדם היוצא ובא בבתי 
והוא  וידידות,  קרבה  יחסי  של  שיח  עמו  שמנהלים  ישראל,  גדולי 

רוצה לשבת דווקא על יד גוי???
אבל סבא היה עומד על כך. הוא רוצה לשבת בכל טיסה דווקא ליד 

גוי. 
וכל כך למה? הוא היה מסביר: "אם אני אשב ליד יהודי, יש סיכוי גדול 
שהוא יפתח עמי בשיחה. מי אתה, לאן אתה הולך, ועוד. ואם יהיה 
זה יהודי חרדי, הוא הרי יתחיל לספר לי סיפורים על הרב הזה ועל 
הסבא ההוא, הוא ישתף אותי במה שהוא יודע על החינוך העצמאי, 

ובמה שכדאי לדעת על החינוך הממלכתי... 
"ואני, אני לא רוצה לפטפט! אני רוצה ללמוד. כשאני יושב על יד גוי 
- אני פותח את הגמרא ולומד מתחילת הטיסה ועד סופה בלי שום 
הפרעה מצדו. מקסימום כשהוא רוצה לצאת ולהיכנס אני מפסיק 
לרגע, זז ממקומי כדי לאפשר לו מעבר, ובזה נגמר העניין. אין שום 

שיחה, אין סיפורים, אין שאלות. יש רק גמרא!". 

פעם אחת הוא היה צריך לנסוע לחו"ל יחד עם יהודי עשיר ונשוא 
פנים. הם נסעו בשליחות משותפת, והפעם סבא לא יכול היה לבקש 
יהיה בזה משום פגיעה באותו גביר שמלווה  גוי. הרי  יד  לשבת על 
מישהו  ליד  לשבת  מבקש  הוא  עמו  לשבת  ובמקום  בנסיעה,  אותו 

אחר??? 
סבא התלבט מאוד בעניין וחיפש עצה כיצד לנהוג. הוא הבין שאם 
הוא יישב ליד אותו יהודי, הדבר עלול לגזול ממנו שעות ארוכות של 
לימוד, ומצד שני אי אפשר לפגוע ביהודי. עד שלבסוף מצא דרך: 
הוא התיישב על ידי היהודי הזה שאומנם לא היה יושב אוהלים, אבל 

הוא גם לא היה עם הארץ בכלל, והיה לו ראש חריף. 
והתחיל  כלשהי,  תלמודית  סוגיא  סבא  בחר  הנסיעה  בתחילת  מיד 
להסביר אותה ליהודי היושב על ידו. הוא הכניס אותו אט אט לסוגיא, 
הדיוקים  עם  רש"י  של  ההסבר  הגמרא,  של  וטריא  השקלא  קודם 
שיש לדייק, ולאחר מכן שיטת תוס', ואז הוא שאל שאלה על דברי 
רש"י, והגביר ניסה להשיב עליה אבל סבא תקף את התשובה שלו 
ממקום אחר, וכך הלך והתפתח לו דיון תורני שנמשך שעות ארוכות 
זורח  גביר  כשאותו  ליעדם,  הגיעו  והם  הסתיימה  שהטיסה  עד 
מאושר שהוא זכה ללמוד עם רבי שרגא גרוסברד את הסוגיא הזאת 
במשך שעות, וסבא היה מאושר שהוא לא נאלץ לבטל תורה מפני 
כבודו של העשיר, המלווה אותו בדרכו לבצע את השליחות שהטילו 

עליו גדולי ישראל... 

הגאון הגדול רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל
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 פכפיש ירושלים-תל אפיפ
למזלו של סבא, באותן שנים לא היו עדיין טלפונים סלולאריים, כך 
שבדרכים לא ניתן היה לעבוד ולסדר עניינים דחופים, והוא יכול היה 

להקדיש את הנסיעות ללימוד תורה. 
שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  הגדול  שהגאון  מסוימת,  תקופה  היתה 
ידע  הוא  בירושלים.  בבריסק  לומד  והיה  ברק,  בני  התגורר  זצ"ל 
יום מביתו שבבני ברק למשרדי החינוך העצמאי  שסבא נוסע מדי 

בירושלים, וביקש להצטרף לסבא בהלוך ובחזור. 
בתורה  גדול  שהוא  וידע  שולזינגר  הגרמ"מ  את  שהכיר  סבא 
רבי  הגאון  נוסף,  חכם  תלמיד  יהודי  הצטרף  אליהם  כמובן.  הסכים 
וגן  בית  בשכונת  אמשינוב  בישיבת  ר"מ  שהיה  זצ"ל,  גוטליב  יוסף 

בירושלים, והתגורר גם הוא בבני ברק. 
לסבי היה רכב עם נהג מהחינוך העצמאי, וכך הוא היה נוסע כל יום 
לירושלים עם שני הגאונים שאותם הוא לקח 'טרמפ', ואחר הצהרים 

הם גם היו חוזרים אתו לבני ברק. 
הסדר היה, שבנסיעה בבוקר היה הגר"י גוטליב מרצה בפניהם את 
היה  ובחזור  היום,  באותו  בישיבה  למסור  מתכוון  שהוא  השיעור 
יום  באותו  למד  שהוא  מה  את  בפניהם  מרצה  שולזינגר  הגרמ"מ 

בבריסק, בסדר קדשים. 
בריתחא  לצד  מצד  נע  הרכב  היה  ובחזור  בהלוך  הדרך  כל  וכך, 
בכה  טוען  זה  בלימוד  מתווכחים  הגאונים  כששלושת  דאורייתא, 
וזה טוען בכה, וכל אחד מוסיף מה ששמע מרבותיו ומסברא דיליה, 
והנהג היה צריך להתאמץ שלא להיסחף אחריהם, כי עליו היה מוטל 

להביא אותם בבטחה אל מחוז חפצם... 
בהקשר זה של ניצול הזמן, היה סבא זצ"ל מספר שפעם הוזמן מרן 
העצמאי  מהחינוך  מורים  בפני  דברים  לשאת  זצ"ל  שך  הגרא"מ 
להתקיים  נועד  הכינוס  אביב.  בתל  להם  שעשו  כינוס  באיזה 
בשעה ארבע אחר הצהרים, ואכן בשעה המדויקת הגיע הרב שך. 
כשנכנס לאולם הכינוסים נדהם הרב שך לגלות שהוא ריק מאדם... 

המשתתפים איחרו... 
בו במקום סב הרב שך על עקבותיו ושב לישיבת פוניבז' בבני ברק, 
ולאחר שעה בדיוק התייצב פעם נוספת באולם הכינוסים שעכשיו 

כבר היה מלא מפה לפה. 
אמר הרב שך למורים שהשתתפו בכינוס שהוא תמה עליהם: "הרי 
דווקא  רבן,  בית  של  לתינוקות  תורה  מלמדים  אתם  מורים,  אתם 
לתלמידים  להעביר  כדי  מאוד,  עד  הזמן  את  לייקר  חייבים  אתם 
שלכם את התחושה וההבנה שהזמן הוא המשאב היקר ביותר שיש 

לאדם, ושחובה לשמור עליו ולנצל אותו כראוי". 

פשפיל זה לסגור גמרא?
כן נמנע, מחשש שתגרום  מעניין לספר על נסיעה שממנה הסבא 

לביטול תורה, אבל זה היה בצעירותו, ומעשה שהיה כך היה: 
סבי היה יתום מגיל צעיר מאוד, לאחר שאביו הק' הי"ד, נרצח בידי 
מקווה  לבנות  שדאג  על  אותו  שתפסו  ימ"ש,  הרוסים  העוולה  בני 

בשעת הגזירה. 

שלהם,  הדוד  היה  הצעירים,  היתומים  שני  על  אחריות  שלקח  מי 
הגאון רבי אבא גרוסברד זצ"ל, אחי אביו של סבא, שהתגורר באותה 
עת בריגה בירת לטביה, שם הנהיג ישיבה לפי בקשתו של הגרמ"מ 

זק זצ"ל. 
ע"ה,  מייטא  הרבנית  האלמנה  התגוררו  אביהם,  פטירת  לאחר 
במקומות  להתגורר  עברו  בהמשך  ויזאן.  בעיר  היתומים  ושלושת 
סוחרת  היתה  הסבתא  הילדים.  למדו  בהן  לישיבות  יותר  קרובים 
השתמשה  אף  ובהמשך  למקום,  ממקום  נוסעת  והיתה  גדולה 
בכספה בדרך של 'חכם לב ייקח מצוות' כשדאגה להציל משפחות 

של גדולי תורה מליטא. 
זצ"ל  גרוסברד  יהודה  שמואל  רבי  סבי,  של  הצעיר  אחיו  כשהגיע 
צבי  רבי  סבא  היה  כבר  ומצוות,  תורה  עול  בנועם  ונכנס   ,13 לגיל 
שיעורי  שומע  היה  שם  גרודנא,  בישיבת  המניין  מן  תלמיד  שרגא 
ובשמחת בר המצווה של  זצ"ל,  רבי שמעון שקופ  מפיו של הגאון 

אחיו שהתקיימה בוויזאן, הוא בחר שלא להשתתף. 
מדי  מבריח  היה  השכנה,  במדינה  כאמור  גר  שהיה  אבא  רבי  דודו 
פעם את הגבול ומסכן את עצמו כדי לבקר בויזאן שבליטא, ולפקח 
על גידולם וחינוכם של בני אחיו היתומים. כמו כן נסע כדי להשתתף 
בשמחת בר המצוה לאחיינו היתום, וכשראה שהאחיין היותר גדול, 
הסבא שלי, לא הגיע לבר המצווה - הוא חשש שמא אירע לו דבר 
מה, ולכן בדרך חזור לביתו הוא עבר דרך גרודנא, ונכנס לישיבה כדי 

לחפש את סבי. 
"מדוע לא באת לבר המצווה של אחיך?", שאל את סבא כשראה 
שהוא יושב ולומד והכל עמו כשורה. סבא הביט עליו בתימהון של 
ממש ואמר: "אני לא חשבתי שההשתתפות שלי בבר מצוה של אחי 

היא אירוע שצריכים לסגור את הגמרא בשבילו...". 
אגב, כשהגר"ש שקופ נחלש והפסיק למסור שיעורים, נסע סבי יחד 
עם כמה חברים נוספים ללמוד בישיבת קמניץ, אצל הגאון רבי ברוך 

כך הלך והתבתח לו דיון תורני 
שנמשך שעות ארוכות עד 
שהטיסה הסתיימה והם הגיעו 
ליעדם, כשאותו גפיר זורח 
מאושר שהוא זכה ללמוד עם 
רפי שרגא גרוספרד את הסוגיא 
הזאת פמשך שעות, וספא היה 
מאושר שהוא לא נאלץ לפטל 
תורה מבני כפודו של העשיר...
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 * תוכנית יומית מענייני דיומא 

   בהגשת הרב אברהם פוקס 

 * מידע כולל לנבחני דרשו על מועדי 

   המבחנים מסלולי הלימוד ועוד 

 * שיעורי משניות על מסכת 

   שביעית לתוכנית קניין שביעית

הכל במקום אחד 

בער זצ"ל. לימים אמר סבא שהוא זוכר בעל פה שיעורים שלמים הן 
מהגר''ש שקופ והן מה'ברכת שמואל' מקמניץ, ואף אמר שכשהוא 
כרכים  כמה  יכתוב  הוא  העצמאי  החינוך  כיו"ר  כהונתו  את  יסיים 
רצתה  כך  לא  אבל  הזיכרון,  מתוך  שמואל'  ה'ברכת  של  נוספים 

ההשגחה העליונה. 
בכל אופן, כשהוא למד בקמניץ, הגיעו אז ימים לא פשוטים. מלחמת 
העולם השנייה כבר פרצה במלוא עוצמתה, וקו החזית הלך והתקרב 
לקמניץ בקצב מהיר. המלחמה העסיקה את כל האנשים, על אחת 
הארורים  שהנאצים  שידעו  היהודיים  הישיבה  בחורי  וכמה  כמה 

ימ"ש ייטפלו קודם כל אליהם, ויבקשו לשלוח יד דווקא בהם. 
עמו  שבאו  חבריו  עם  יחד  סבא,  ישן  שבה  באכסניה  זאת,  עם 
ישיבת  וראש  רב  רבי אלי'ה מישקובסקי  מגרודנא, הלא הם הגאון 
וראש  גן  רמת  של  רבה  מרקוביץ'  צבי  רבי  והגאון  חסידים',  'כפר 
ישיבת קרלין, הם החליטו ביניהם, שבחדר שלהם לא יעסקו בכלל 
בענייני המלחמה ובענייני השעה האחרים, וכל השיחות שלהם יהיו 
היה  כולו  והעולם  יהום הסער  וכך כשבחוץ  בסוגיות הנלמדות,  רק 
את  להסעיר  אחר  דבר  לשום  נתנו  לא  האלו  הבחורים  כמרקחה, 

רוחם ולהעסיק אותם, חוץ מהוויות דאביי ורבא.

פחור אחד שהתלונן פבניו 
בפניו,  שהתלונן  אחד  לבחור  זצ"ל,  הסבא  שכתב  מכתב  בידינו  יש 
שמאוד קשה לו ללמוד בישיבה, בגלל שהיא לא בנויה במקום אחד 

וצריכים  מבנים,  בכמה  מפוזרת  אלא  אחרות,  רבות  ישיבות  כמו 
כדי  המדרש  לבית  ממנו  השיעורים,  לחדר  המדרש  מבית  לצעוד 
את  לאכול  כדי  אחר  למקום  לצעוד  מכן  ולאחר  מנחה,  להתפלל 

ארוחת הצהרים וכו'. 
בליטא  נעוריו  שנות  על  לו  מספר  הוא  שבו  במכתב  לו  ענה  סבא 
הרחוקה. הוא מספר שכשהוא למד בחו"ל, היה הרבה יותר מורכב 
מהבחינה הזאת, כי אפילו את האוכל אכלו בשני מקומות. הם היו 
אוכלים 'ימים' )טעג( פעם פה ופעם שם, ובדרך כלל היה לכל בחור 
מקום שבו היה מוזמן לאכול את ארוחת הבוקר ואת ארוחת הערב, 

ומקום אחר שבו היה מוזמן לאכול את ארוחת הצהרים... 
היו  והם  המדרש,  מבית  מרוחק  במקום  היתה  הלינה  שגם  כמובן 

צריכים לטייל בכל העיירה. 
אבל אדרבה, כך כתב סבא, לא התלוננו. ההיפך הוא הנכון. ההליכה 
ושאיפת  עצמות  לחילוץ  טיול,  במקום  באה  הנצרכים  למקומות 
אוויר צח, ובזמן ההליכה נוצל ללימוד בעל פה, חזרה ושינון, העמקה 

בשאלה וחיפוש אחר תירוץ הולם, ועוד כהנה וכנה. 
זאת לא סיבה להתלונן, אלא לקחת את הנתונים הללו ולראות איך 

מפיקים מהם את מקסימום התועלת האפשרית. 
הגישה הזאת, היתה חלק בלתי נפרד מחייו. הוא היה מנצל כל רגע, 
ודווקא הזמנים הללו של הליכה או נסיעה ממקום למקום, נחשבו 
היה  יכול  הוא  כי במהלכם  יקרים,  והכי  אצלו לרגעים הכי חשובים 

ללמוד ללא שום הפרעה.
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"עכשיו דנים אותי פשמים על מעשי, והגיעו למצווה אחת, שמאירה 
כזוהר הרקיע, ואמרו לי שאני לא מקפל עליה שכר, כי הסכמתי לתת 

לך את שכר אכילת המצה פאותו לילה קודר פמחנה. אני ממש מתחנן 
שתוותר לי על השכר של המצווה ההיא"

מסרים של חינוך פימי פין הזמנים, על חשיפותה של כל מצווה 
ועל השמחה שאנו צריכים לשמוח פקיום המצוות

הרפ עמרם פינעט 

הימים ימי בין הזמנים, וזה בדיוק הזמן שלנו להשקיע בחינוך הילדים. 
כמובן ש'חינוך' זה לא אומר שאנחנו צריכים לצעוק עליהם ולהכריח 
אותם להתנהג כראוי, אלא בעיקר להשפיע עליהם ולגרום להם שהם 

ירצו בעצמם ללכת בדרך הראויה. 
אם יורשה לי, אני רוצה להציע כיוון מסוים של מחשבה בחינוך, והוא 
אלא  יד,  כלאחר  המצוות  את  לקיים  לא  מצווה.  כל  ולהחשיב  לייקר 
להחשיב כל מצוה שאנחנו עושים. לפני שיושבים לאכול זה לא איזה 
טקס כזה שחייבים לעשות ששופכים מים על היד ומנגבים מיד בחזרה. 
יש מצוה שנקראת נטילת ידיים, היא אומנם מצוה מדברי סופרים ולא 
ימין,  ביד  הספל  את  מחזיקים  מאוד,  בה  מהדרים  אבל  מדאורייתא, 
מעבירים ליד שמאל וכו' וכו'. כל הגישה צריכה להיות בדרך של "הנה, 
אני מרוויח עוד מצוה". לברך במתינות ובכוונה, להכניס בבית אווירה 

של רצינות, אווירה של יראת שמים ושמחה בקיום המצוות. 
הרי אנחנו רואים בדברי חז"ל כמה וכמה דוגמאות לשכרן של מצוות 
וחשיבותה של כל מצוה, וגם אם יש קושי לקיים את המצווה אסור 
אגרא',  צערא  'לפום  חז"ל  אמרו  הרי  אדרבה,  ולהירתע,  להישבר 
שפסע  כך  על  נפלא  שכר  קיבל  הרשע  שנבוכדנצר  יודעים  ואנחנו 
שלוש פסיעות לכבוד בורא כל עולמים, ושמשה רבנו פחד מעוג מלך 
העצומה  והזכות  בשבי,  נפל  שלוט  כך  על  לאברהם  שהודיע  הבשן 
עם  כל  את  שמייצג  רבינו  משה  של  כוחו  על  לגבור  עלולה  הזאת, 

ישראל הנלחמים נגד עוג!!! 
התורה,  ולימוד  המצוות  קיום  נושא  לכל  הגישה  להיות  צריכה  זאת 
וככל שההורים יחיו את זה בצורה חזקה יותר בעצמם, כך הם גם יוכלו 
להשרות את האווירה הזאת בבית, ולהחדיר את המסר הזה בעצמות 

של ילדיהם. 

עסקה פפלוק האסירים 
אני רוצה לספר כאן סיפור שימחיש בצורה יוצאת דופן את הנושא 
של חשיבות המצוות, והערך העצום שיש לכל מצווה: יום אחד הגיע 
יהודי ניצול שואה אל הרבי הקודם ממכנובקא זצ"ל, שהיה איש קדוש 
מההנהגה  נפלאים  דברים  עליו  מספרים  אותו  שהכירו  ומי  מאוד, 

הייחודית שלו, וחכמתו הגדולה. 

אותו יהודי בא ובפיו שאלה מאוד קשה. מישהו מבקש ממנו שיוותר 
לו על מצווה, והוא מתלבט אם להסכים או לא. 

וכך היה המעשה שאירע בשנות הזעם באירופה. 
אותו יהודי החליט שלא משנה איפה הוא נמצא וכמה שחייו נתונים 
בלילה  מצה  כזית  אכילת  מצוות  על  מוותר  לא  הוא  נוראה,  בסכנה 

הראשון של חג הפסח, הלא הוא ליל הסדר. 
חיטה  גרעיני  אגר  להיערך,  התחיל  הוא  פסח  לפני  חודשים  מספר 
שהצליח למצוא, ובדרך לא דרך טחן אותם, הסיק כמה זרדים, ערבב 
את הקמח עם מעט מים ואפה לעצמו מצה קטנטנה שהיה בה בקושי 

כזית אחד בודד. 
הוא לקח את המצה הזאת, צרר אותה תחת בגדי האסיר המפוספסים, 
ופנה לחזור לבלוק שבו הוא התגורר יחד עם עוד כמה מאות אסירים. 
השומר הנאצי שראה שהוא מחביא משהו, דרש ממנו להראות מה 
הוא מסתיר, וכשהבחין במצב הוא זרק אותה על הרצפה, דרך עליה, 
וגם העניש את היהודי כדרכם האכזרית, ולאחר מכן שלח אותו הלאה. 
היהודי התאושש, חיכה מעט ולאחר מכן חזר למקום, אסף את שברי 
המצה, צרר אותם בחתיכת בד, ושמר אותם לליל הסדר כדי לאכול 

כזית מצה שנשברה, ושנדרכה על ידי ערל מתועב ואכזר. 
לאחד  וסיפר  התרגשותו,  את  להסתיר  הצליח  לא  הוא  פסח,  בערב 
האנשים שהיו במחנה, שיש לו שברי מצה שהוא עתיד לקיים בה את 

מצוות אכילת מצה. 
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מיוחסת.  אדמו"רים  למשפחת  בן  היה  הסיפור,  את  ששמע  האיש 
וירא שמים. כשהוא שמע על כך שחברו מחזיק בשברי  אדם חשוב 
מצה, הוא ביקש ממנו והתחנן על נפשו שייתן לו לאכול את המצה 

הזאת בליל הסדר. 
בהיגיון,  הוא טען  לכוון באכילת מצה",  הכוונות שיש  יודע את  "אני 
"ולכן אם תחליט לתת לי את המצווה, אני אקיים אותה בהידור גדול 

יותר". 
הטענה היתה טענה מאוד חזקה. האיש שאפה את המצה טען כנגד, 
הוא  נפש.  במסירות  מצה  אכילת  מצוות  את  לקיים  עומד  שהוא 
ידי השומר  התאמץ וסיכן את עצמו ואפילו נענש בעונש אכזרי על 
הנאצי, ועכשיו הוא יאכל את המצה דרך חירות, זה הרי חשוב מאוד. 

אבל האיש שכנגדו אמר: "המסירות נפש שלך תישאר שלך, אותה 
הרי אי אפשר לקחת ממך. ואתה יודע מה, אני אעשה איתך עסק, אני 
מוכן לוותר על השכר של אכילת המצה, ואני מעניק לך את המצווה 
רק  אני  תקבל,  אתה  האכילה  על  השכר  את  גמורה.  במתנה  הזאת 
רוצה לאכול מצה כדי לקיים מצוות מלך על עבדיו, בלי שום תועלת 

והנאה רוחנית מזה! את כל השכר אני מעניק לך במלואו!!!". 
הוא ראה שהיהודי החשוב הזה מתחנן כל כך על נפשו, ומאחר והיה לו 
לב רחום וחנון, הוא קיבל את ההצעה. האיש שאפה את המצה ויתר 
והירא שמים אכל אותה,  והיהודי הנכבד  עליה, עד הפירור האחרון, 
כיוון כוונות עילאיות ושמח בשמחה של מצווה, כשהוא מתכוון בכל 

לבו ומאודו שכל שכר המצווה ילך ליהודי שאפה את המצה. 
את כל הסיפור הזה מספר האיש לרבי ממכנובקא. "אני אפיתי את 

המצה", הוא מספר, "וחברי אכל אותה". 
עד כאן הכל טוב ויפה... 

אז למה הוא בא לרבי ממכנובקא? כדי לספר לו סיפור של מסירות 
נפש? לא ולא. מתברר שבלילות האחרונים היה לאיש הזה חלום. 

אותו חבר שאכל את המצה במחנה העבודה של הנאצים, בא אליו 
להתחתן  זכיתי  "לא  עולמו:  לבית  הלך  שהוא  לו  ומספר  בחלום, 
ולהעמיד משפחה", הוא מספר, "יצאתי מהעולם גלמוד ואין לי זרע 

אחרי. 
טובים,  מעשים  עשיתי  וב"ה  מעשי,  על  בשמים  אותי  דנים  "עכשיו 
אבל הגיעו למצווה אחת, שמאירה כזוהר הרקיע, ואמרו לי שאני לא 
מקבל עליה שכר. למה? כי הסכמתי לתת לך את שכר אכילת המצה 

באותו לילה קודר במחנה. 
כוונות,  וכיוונתי  מצה,  אכלתי  הרי  אומרת,  זאת  שמה  טענתי  "אני 
זה  שהסכם  לי  אמרו  אבל  מצווה,  של  בשמחה  המצווה  את  ועשיתי 
הסכם, ורק אם אתה מסכים לוותר לי, אני אקבל את השכר. לכן באתי 
אליך, ואני יודע שזה לא הוגן, כי אתה עמלת על המצה וסיכנת את 
על  לי  שתוותר  מתחנן  ממש  אני  בשאלתי,  נפשי  זאת  ובכל  עצמך, 

השכר של המצווה ההיא". 
עומד אותו יהודי לפני הרבי ממכנובקא ושואל אותו כדת מה לעשות. 
מצד אחד, ההוא ממש מתחנן והלב שלי לא נותן לי לסרב לו, מצד 
שני, למה שאוותר? לא די בכך שוויתרתי לו על עצם קיום המצווה 
עכשיו אני צריך לוותר גם על השכר? זה הרי שייך לי, אני הייתי זה 

שהסתכן בנפשו, אני הייתי זה שהרגיש את הפרגול הנורא ההוא על 
בשרו, למה שאוותר? 

ענה לו הרבי ממכנובקא: "אתה באמת לא חייב לוותר. אבל מן היושר 
שתוותר לו!". 

צריך  אני  למה  למה?  שאוותר?  היושר  "מן  ממקומו:  קפץ  היהודי 
לוותר???"

השיב לו הרבי: "תקשיב טוב! היהודי הזה כבר עזב את העוה"ז, הוא 
ונכדים שיוסיפו לו זכויות. מה שהוא עשה  לא השאיר אחריו ילדים 
תוספת  שום  יותר  יקבל  לא  כבר  הוא  לו.  שיש  מה  זה  הזה,  בעולם 

זכויות אי פעם. זאת ההזדמנות האחרונה שלו לקבל תוספת. 
"אבל אתה? אתה הרי חי וקיים, תפתח תהילים ותתחיל לומר, תאסוף 
ים של מצוות. תוציא כמה פרוטות מהכיס ותיתן צדקה, הרווחת עוד 
ועוד מצוות. יש לך ילדים, יהיו לך נכדים, אתה מחנך את הילדים שלך 
ללכת בדרך התורה והמצוות, אתה תמשיך לקבל שכר בשמים עוד 

רבות בשנים. 
"אז נכון, בשביל המצווה הזאת התאמצת מאוד ובוודאי שהיא שייכת 
לך, אבל ראוי שתוותר עליה, כי אתה עוד ממשיך לייצר מצוות ולמלא 
אחרי  וגם  מרומים,  בגבהי  שלמים  עולמות  ולבנות  היכלות  לעצמך 
שתיפטר מהעולם כדרך כל הארץ, הילדים והנכדים שלך יאמרו עליך 
קדיש, ילמדו משניות, יתנו צדקה ויקיימו מצוות שיעלו אותך לגבהים 

עצומים בשמים". 
מצוות  על  לוותר  במקום  בו  והחליט  הדברים,  את  יהודי  אותו  קיבל 
אכילת מצה במחנה העבודה, ולהעניק אותה במלואה ליהודי שאכל 

את המצה בשמחה ובכוונה גדולה. 

קמצוץ אחד פשמונים שנה
עוד כדאי לספר בהקשר זה סיפור נפלא שמסופר על מרנא החפץ 

חיים זיע"א. 
הבחין  ולפתע  בראדין,  הכנסת  לבית  חיים  החפץ  רבינו  צעד  פעם 

בקהל שמתגודד מחוץ לבית הכנסת, וצוחקים צחוק גדול. 
כך,  כל  צוחקים  הם  למה  עושה,  זו  מה  לשמחה  חיים  החפץ  בירר 
והשיבו לו שהמשוגע של העיירה, הרי מאוד אוהב להריח טבק. הוא 
מונחת  היתה  שתדיר  הקהל  ונכבדי  מעשירי  לאחד  ניגש  היה  תמיד 
בכיסו קופסה מכסף מלאה עד גדותיה בטבק ריחני ומחייה נפשות, 

ומבקש ממנו קמצוץ טבק. 
העשיר נהג בו עין טובה, והשתדל בכל פעם לשמח את היהודי המסכן 

שדעתו השתבשה עליו, ולהעניק לו 'א שמעק טבק'. 
פעם אחת החזיק העשיר באמצע 'קריאת שמע', כשהמשוגע ניגש 
שמים,  ירא  יהודי  שהיה  העשיר  טבק.  קמצוץ  ממנו  וביקש  אליו 
כי בקריאת שמע הרי אסור  לו שימתין  ואפילו לא רמז  לו,  לא ענה 

להפסיק בכלל. 
אותו משוגע נעלב עד עמקי נשמתו, ויצא בסערה מבית הכנסת. ניסו 
למצוא אותו, רצו אחריו כדי להסביר לו שהעשיר הזה בסך הכל קורא 
טבק,  להריח  לו  לתת  ישמח  הוא  יסיים  שהוא  וברגע  שמע,  קריאת 

אבל המשוגע כבר אץ ורץ ונעלם מהעין. 
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ועכשיו  ימים, מספרים תושבי העיירה לחפץ חיים,  עבר מאז שבוע 
פתאום מופיע כאן המשוגע הזה, שולף מכיסו קופסת עץ ובה טבק 
ריחני, ומתהדר שהוא כבר אינו זקוק לטובותיו של העשיר שהעליב 

אותו. 
"ראיתי שהוא לא רוצה לתת לי טבק, החלטתי שאני לא מתחנן אליו", 
מספר המשוגע, "הלכתי ברגל, יצאתי מראדין, צעדתי וצעדתי במשך 
אפשר  בווילנא,  שם,  הבירה.  לווילנא  שהגעתי  עד  ימים,  שלושה 
ריחני,  בטבק  מלאה  מעץ  קופסה  לעצמי  קניתי  לרוב.  טבק  לקנות 
וחזרתי לפה כדי להראות לכם שאני לא צריך טובות מאף אחד. יש 

לי טבק משל עצמי!!!". 
בגלל זה צוחקים כולם, על המשוגע שנסע עד ראדין כדי לקנות מעט 

טבק. 
כששמע זאת החפץ חיים, החל לבכות: "אחי ורעי", הוא אמר לנוכחים, 
"מי יודע אם אנחנו לא נראים כמו אותו משוגע. ירדנו מהעולם העליון, 
הלכנו דרך ארוכה מאוד עד שירדנו לעולם השפל הזה, אנחנו מבלים 

כאן שבעים ושמונים שנה, ולאחר מכן נחזור לעולם העליון. 
"ומה נביא איתנו מהסיור בעולם הזה? א שמעק טבק!!! קמצוץ 
של טבק. במקום לנצל את הזמן להעמיס שקים מלאים באבנים 
זהב  במכרה  נמצאים  שאנחנו  להבין  במקום  ומרגליות,  טובות 
אנחנו  מה  זהב,  מטילי  ועוד  בעוד  להצטייד  כדי  הזמן  את  ולנצל 
עושים? אנחנו רודפים אחרי כסף והנאות טפשיות וחסרות טעם, 
שבעולם הבא אין להן חשיבות אפילו לא כמו 'שמעק טבק'. כלום 

הן לא שוות. 
ישאלו אותנו עם מה באנו? עם כמה מצוות מעטות שאפסנו למרות 

הכל... ועל דא קא ודאי קא בכינא!!! 

איחור יקר מאוד 
לשפת  להוריד  צריכים  הללו,  החשובים  המסרים  כל  שאת  כמובן 
וגם  מוחשית,  בדוגמה  גם  זה  את  לראות  צריכים  הילדים  המעשה. 

צריך לעודד אותם באותו כיוון. 
כך למשל, תפילה במניין. בבין הזמנים נוסעים ויוצאים מהשגרה, זה 

אומר שזמני התפילות הקבועים עלולים להשתבש. 
מניין  לארגן  אפשר  לפעמים  וכדו',  פארק  לאיזה  נוסעת  המשפחה 

בצד, לפעמים צריכים לנסוע במיוחד כדי להתפלל במניין. 
הכי  הצעד  לא  בוודאי  שזה  מניין  על  שמוותר  מי  על  מדבר  לא  אני 
חינוכי בעולם, אלא אפילו מי שכן מתאמץ ומתפלל במניין, איך הוא 
שזכיתי  יופי  "איזה  של  ובהרגשה  חיוך  עם  מגיע  זה  זה.  את  עושה 
להתאמץ כדי לקיים מצווה", או בתחושה של "אוף! חייבים להתפלל 

במניין ובגלל זה הפסדנו חצי שעה מהטיול...". 
להורים,  לבשר  רוצה  אני  שלך,  בלב  רק  שזה  חושב  אתה  אם  גם  כי 
שהילדים שלנו ב"ה לא טפשים בכלל. הם מבינים מצויין את הכיוון 
וההרגשה  זה,  לגבי  מרגישים  אנחנו  איך  בדיוק  יודעים  הם  הכללי. 
הזאת שאנחנו מרגישים, עוברת גם אליהם והם יישארו איתה כל ימי 

חייהם. 
כזאת  בצורה  במניין?  לתפילה  יתייחס  שלך  שהבן  רוצה  אתה  ככה 

של חוסר סבלנות וחוסר התלהבות מעצם הרעיון שהוא חייב בכלל 
להתפלל?

רק  לא  בשמחה,  הכנסת  לבית  ירוץ  שלך  שהבן  מעדיף  שהיית  או 
עכשיו אלא גם כשהוא יהיה בן 30 או 40 וגם כשהוא יהיה בן 80 ו-90?! 
בהקשר זה אני אשלים עם סיפור נפלא שקראתי, שפעם הגיע הרב 
מפוניבז' לישיבה, והראה לבחורים שיש בידו צ'ק עם סכום כסף גדול. 
הרב  למה  הבינו  לא  אבל  לישיבה,  כסף  שיש  שמחו  מאוד  הבחורים 
אדירים,  סכומים  גייס  הרי  הוא  הצ'ק.  את  להם  מראה  מפוניבז' 
בצ'ק  מיוחד  מה  שהקים.  והחסד  התורה  למוסדות  ענק  בנייני  ובנה 

הספציפי הזה?
סיפר להם הרב מפוניבז' שהוא נסע לחו"ל והתדפק על פתחי יהודים, 
והציע  זאת,  יעשה  בו שלא  זצ"ל הפציר  רוזנהיים  יעקב  אבל מורינו 
לו לקבוע מראש פגישות עם עשירים ונגידים שיהיו מסוגלים להרים 
הרבה  להרוויח  יהיה  ניתן  הזמן  באותו  וכך  במיוחד,  גדולות  תרומות 

יותר כסף להקמת הישיבה וביסוסה. 
"ואכן תיאמתי פגישות  "קיבלתי את ההצעה", סיפר הרב מפוניבז', 
עם עשירי המקום. אחת הפגישות נועדה להתקיים בשעות הבוקר, 
ואני עשיתי חשבון שכדי להגיע לפגישה הזאת בזמן אני חייב להספיק 

את הרכבת של השעה 7:45 בבוקר. 
למרות   7:00 בשעה  קמתי  באיחור.  התעוררתי  שלמחרת  "אלא 

שהתוכנית שלי היתה לקום הרבה יותר מוקדם. 
להגיע  שכדי  חשבון  עשיתי  מאוד.  ונבהלתי  שלי,  בשעון  "הצצתי 
את  ולסיים  בזריזות  להתפלל  עלי  הרכבת,  לתחנת   7:45 בשעה 

תפילתי בתוך פחות מחצי שעה. 
צדקה  לצורכי  בכסף  כאן  מדובר  הרי  ברירה.  שאין  חשבתי  "בלבי 
וכי אני צריך להפסיד את הכסף של צדקה בגלל שאני רוצה  וחסד. 

להתפלל בנחת?
"אבל אחרי מחשבה קלה שיניתי את דעתי: 'הרי העיקר זה התפילה', 
תרומות  ומבקש  רגלי  את  מכתת  שאני  'הסיבה  לעצמי,  אמרתי 
מאנשים, היא רק בגלל חובת ההשתדלות. ובכן, אני אתפלל ולאחר 
ואסע  הרכבת  תחנת  אגש  כרגיל,  ובכוונה  בנחת  להתפלל  שאסיים 

לפגוש את העשיר ולבקש ממנו תרומה'. 
הגעתי  המתוכננת,  השעה  לאחר  שעה  חצי  שיוצאת  ברכת  "נסעתי 
למקום שבו אמור הייתי לפגוש את אותו עשיר, והנה הוא רץ מאחורי, 
מגיע יחד איתי, מתנשם ומתנשף, ומסביר לי שהוא איחר את הרכבת 
נעים שאני  והוא הרגיש לא  ולכן איחר מאוד לפגישה... מאחר  שלו 
מאחר כל כך, הוא שלף בו במקום את פנקס ההמחאות שלו, ורשם לי 

צ'יק עם הסכום הגדול שאתם רואים כאן. 
"ומה החלק הכי מעניין בסיפור", אמר הרב מפוניבז' לתלמידיו, "לא 
רק שאני לא הפסדתי מזה שהתפללתי בנחת ובמתינות, אלא שאם 
בלוח  לעמוד  כדי  הרכבת  לתחנת  וממהר  בחופזה  מתפלל  הייתי 
הזמנים, הייתי מגיע למקום הפגישה, רואה שעברו עשר דקות, רבע 
והייתי מסיק מכך שהעשיר כנראה לא מעוניין לתרום.  ויותר,  שעה 
במפח נפש הייתי חוזר הביתה בידיים ריקות, והעשיר שהגיע רק רבע 

שעה מאוחר יותר, לא היה נותן לי אפילו לא פרוטה אחת...". 
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"אחרי בחות משעה הוא שופ התקשר... הוא פיקש לדפר עם הרפ 
אפרהם... מיד זיהיתי אותו, למרות שקולו היה חנוק מדמעות"

הרה"ג ר' אפרהם בוקס, מסבר על מקרה מאוד מיוחד שאירע פערפ שגרתי 
של פיצוע מלאכת הקודש פ'מוקד הגישמאק' של 'אחינו' 

אליעזר )לייזר( רוט

"ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִשְׁפְּתָך ְּבֵפיֶתָך" )דפרים י"א, י"ט(

שכבר  הגישמאק',  'מוקד  של  פעילותו  על  וכתבנו  סיפרנו  רבות 
ישיבות במהלך  לימודם של אלפי בחורי  וצורת  השפיע על חייהם 
של  מפיו  השבוע  ששמענו  הסיפור  את  אבל  האחרונות,  השנים 
המסר  בגלל  מלכתוב,  להימנע  נוכל  לא  פוקס,  אברהם  ר'  הרה"ג 

החזק הטמון בחובו. 
יושבים  "אנחנו  פוקס,  הרב  מספר  במוקד",  שגרתי  ערב  זה  "היה 
ועונים לטלפונים שממשיכים לזרום, כמו בכל ערב, עונים לבחורים 
בכל הגילאים שמבקשים עצות והדרכה, וגם מקבלים בחסדי שמים 
הכוונה שתסייע להם להתקדם עוד צעד אחד נוסף, בדרך הארוכה 

שתביא אותם בסייעתא דשמיא אל היעד הנכסף. 
כמו  היא  גם  נשמעה  הראשון  שבשלב  טלפון,  שיחת  הגיעה  "ואז 

שיחה רגילה לחלוטין. 
"היה זה בחור כבן 18, הלומד באחת הישיבות הטובות בישראל. הוא 
סיפר לי שהוא שבור ומרוסק מבפנים. אין לו כח להמשיך ולהתאמץ, 
כי 'שום דבר לא הולך לו', ובגלל שהוא 'כבר לא מה שהוא היה קודם 

לכן'. 
"התחלתי לגשש בעדינות, והתברר שהמצב שלו לא כזה גרוע כמו 
שהוא חושב. אמנם בעבר הוא היה מתמיד עצום שלמד כל הסדרים 
לו  היתה  כך  אחר  נפלאה,  ובהתמדה  בהתלהבות  הסדרים,  בין  וגם 
נפילה גדולה והוא כמעט התרסק לחלוטין, אבל אז הוא תפס את 

עצמו ושוב חזר ללימודים. 
לומד,  הוא  בבין הסדרים  וגם  כולם,  כמו  לומד בסדרים  הבחור  "כיום 
אבל בשונה מהעבר, בבין הסדרים הוא לומד מתוך אילוץ שהוא מאלץ 
את עצמו, ואין לו גישמאק והנאה בלימוד הזה. לכן הוא שבור ומרוסק, 

כי הוא מרגיש שהוא לא הצליח לחזור למדרגה הקודמת שלו... 
"אחרי שמיקדנו את הראייה, והוא הבין שבעצם המצב שלו הרבה 
יותר טוב ממה שהוא חשב על עצמו, כבר עברנו חצי דרך. עכשיו 
נשאר לנו לפתור את עניין ה'בין הסדרים', ואני אמרתי לו שבמקום 
ללמוד סתם בלי שום מטרה, שיקבע לעצמו יעד שאליו הוא שואף 
דפים  כמה  חשבון  ביחד  עשינו  הסדרים'.  'בין  של  בלימוד  להגיע 
חסרים לו במסכת שהם לומדים בישיבה בזמן קיץ, את הדפים האלו 
התלהב  ממש  והבחור  הזמן,  סוף  עד  שנשארו  הימים  לפי  חילקנו 
ואמר שהוא נרתם למבצע הזה בהתלהבות, ובטוח שהוא אכן יזכה 

להרגיש מתיקות והנאה בלימוד הזה... 

מגיע  אני  ועכשיו  לגמרי.  שגרתי  היה  השיחה  של  הזה  החלק  "גם 
לחלק המעניין", מספר לנו הרב פוקס. 

"בתוך הדברים, הבחור הזה סיפר לי, שכשהוא נשבר וכמעט הפסיק 
אחרי  עליו.  העוברים  בקשיים  שלו  אמא  את  שיתף  הוא  ללמוד, 
שהגענו למסקנה שהוא בעצם לא כזה בחור גרוע כמו שהוא חשב, 

שאלתי אותו את השאלה הבאה: 
"האם סיפרת לאמא שלך שהתחלת ללמוד בחזרה בשעות הסדרים, 

וגם בבין הסדרים אתה כבר לומד באופן חלקי???. 
התשובה שלו היתה שלילית... 

"'אני מתבייש לספר לאמא שלי כאלו דברים", הוא אמר לי, "מילא 
כשאני  אבל  חיזוק,  ממנה  לקבל  כדי  אליה  פונה  אני  לי  כשקשה 
מצליח, מה העניין לספר לה, להחמיא לעצמי, שהיא תחשוב שאני 
רוצה שהיא תעריך אותי יותר, ושאני לומד כדי לקבל את ההערכה 

שלה כביכול?". 
"אני הזדעזעתי מהתשובה הזאת. אמרתי לו,  שאמא זאת לא סתם 
אשה שפונים אליה כשצריכים עזרה. אמא זאת הדמות הדומיננטית 
ביותר בחייו של בחור, היא משקיעה בו את הנשמה שלה, שופכת 
עליו דמעות, היא גידלה אותו וטיפחה אותו באהבה ובמסירות, לא 
לומד,  לא  שאתה  לה  וסיפרת  אותה  ציערת  נחת?  קצת  לה  מגיע 
השתפר  המצב  שב"ה  לה  ולספר  אותה  לשמח  הזמן  זה  עכשיו 

מאוד!!!
"אבל הרגשתי שהוא לא מקבל את דברי. אמרתי לו: צדיק, אם אתה 

המשך פעמוד 31
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המשך פעמוד 31

צמצמך  עצת עצתכין
שלכבוד שבת כבוד
ן עצמך ן עצמךתכ ן עצתכ ןתכ

קבל את 'גיליון 'לקראת שבת' שכבש את העולם היהודי 
אצלך בתיבת המייל לפני כולם כל יום חמישי

סיפורים ופנינים מרתקים מחייהם של רבותינו הקדושים

תכין עצמך 
לכבוד שבת

להצטרפות נא שלחו מייל לכתובת

dirshu@dirshu.co.il

הצטרף אלינו וקבל את המייל היומי של 'דרשו' 
'הפותח בכל יום' לתיבת המייל שלך

ככה מתחילים יום טוב במיוחד

סיפורים • חיזוקים • הלכה יומית • כתבות וראיונות • פרשת שבוע 

פתוח אלפתוח את 
היום בטוב...  

קי יל

להצטרפות נא שלחו מייל לכתובת

dirshu@dirshu.co.il

לפתוח את 
היום בטוב...  
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סיבור נבלא אודות רפן ומאורן של ישראל, מרן ה'חתם סובר' זצ"ל, 
שמעתי מידידי הגאון רפי משה ידלר שליט"א, מחפר סדרת הסברים 

הנודעת 'מאור השפת', מחשופי מורי ההוראה פירושלים, ולחיפת הדפרים 
נוסיף גם את הרקע לסיבור כבי ששמעתי ממנו

מאוצרותיו של הגאון רפי אליעזר טורק שליט"א

בידי  "הכל  ב(:  )לג,  ברכות  במסכת  הידועים  חז"ל  בדברי  נפתח 
השם  מה  ישראל  'ועתה  שנאמר:  שמים,  מיראת  חוץ   – שמים 
אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה". שואלת הגמרא: "אטו יראת 
זוטרתא היא? והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון  שמים מילתא 
בן יוחי: אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת 
שמים, שנאמר: 'יראת השם היא אוצרו'?". מתרצת הגמרא: "ִאין, 
לאדם  משל  חנינא:  רבי  דאמר  היא.  זוטרתא  מילתא  משה  לגבי 
שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו – דומה עליו ככלי קטן, קטן ואין 

לו – דומה עליו ככלי גדול". 
לכאורה דברי חז"ל הללו טעונים הסבר; הלא משה רבנו לא הרצה 
קטנים  ישראל;  כלל  כל  אל  מופנים  היו  דבריו  לעצמו,  זו  פרשה 
ואיך  מדרגה,  ופחותי  עם  פשוטי  לצד  ונשיאים  חשובים  כגדולים, 
כמילתא  שמים  יראת  השגת  ענין  את  כולם  בפני  להציג  שייך 

זוטרתא? הלא באמת זוהי אחת העבודות הקשות שבמקדש?
למעשה כבר רבינו המהרש"א בחידושי אגדה בגמרא שם מתייחס 
לקושיא זו, אולם אנו נביא הסבר לדברים שהסביר באחת משיחותיו 
כי  זצ"ל,  קרלנשטיין  ראופן  רבי  הצדיק  הגאון  המישרים,  מגיד 
יראת  כיצד  הגדול,  הסוד  את  לגלות  כאן  בא  רבינו  משה  באמת 
שמים נעשתה אצלו 'מילתא זוטרתא'? ובמילים אחרות: כיצד אכן 

משיגים יראת שמים?
אך להבנת הדברים, נקדים מאמר חז"ל נוסף )מנחות מג, ב(: "תניא, 
היה רבי מאיר אומר: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר: 
'ועתה ישראל מה השם אלקיך שואל מעמך'...", ובמדרש תנחומא 
 – מאה  אלא  מה  תקרי  "אל  חז"ל:  דרשו  יב(  פרשה  קרח  )פרשת 

שהם מאה ברכות".
תקנה זו של מאה ברכות נתייסדה על ידי דוד המלך, שנאמר: "נאום 
הוא  כתיב  א(.  כג,  )שמואל-ב,  על"  הוקם  הגבר  ונאום  ישי  בן  דוד 
"הוקם על" ולא 'עול', להורות על כך שהוא ייסד את התקנה לומר 
לו אנשי  זה כאשר הודיעו  יום מאה ברכות, כמנין "על". היה  בכל 
ירושלים שבכל יום ויום מתים מישראל מאה נפשות, ואינם יודעים 
את הסיבה לכך, ודוד ברוח קדשו הבין את הסיבה, ומחמתה תיקן 

להם לומר מאה ברכות בכל יום )כמבואר בתנחומא, שם(. 
חלקי  מד'  אחד  הוא  'רמז'  אמנם  אף  כי  לשאול;  יש  לכאורה  אך 
כתבה  לא  שהתורה  היכן  בשלמא  אבל  פרד"ס,  המכונים  התורה 
במפורש את כוונתה מובן שנדרשים אנו לרמזים הטמונים בעומק 

מעמנו  שואל  שה'   – מפורשות  נאמר  בפסוק  כאשר  אך  דבריה. 
ליראה ולאהבה אותו, איך שייך לשנות את משמעות הכתוב, ולומר 

כי אין הכוונה לאהבת השם ויראתו אלא לתקנה של מאה ברכות?
בהכרח, אומר רבי ראובן, שאף שוודאי כוונת הפסוק היא כפשוטה, 
ומה שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם הוא לאהבה וליראה אותו. 
עדיין איננו יודעים כיצד משיגים את אותן מעלות עליונות ונשגבות? 
איך מגיעים לידי אהבת השם ויראתו? כאן באים חז"ל ומגלים לנו 
את העצה, עצה שנרמזה בעומק הפסוק, זהירות והקפדה באמירת 
מסוגל  יום,  בכל  בכוונה  ברכות  מאה  אמירת  ידי  על  ברכות.  מאה 

האדם לבוא לידי יראת שמים. 
הגאון הצדיק רבי דופ יבה זצ"ל, משגיח ישיבת 'כפר חסידים', הביא 
המושג  מהות  את  המבטא  נפלא  'הרגש'  משיחותיו  באחת  פעם 
ההבדל  זאת  בכל  ומה  אוכל,  יהודי  וגם  אוכלת  בהמה  "גם  ברכה: 
לפני  עולם'  של  ה'ריבונו  עם  נפגש  יהודי  היא:  התשובה  ביניהם? 

שאוכל, הבהמה לא!"... 
השחר,  ברכות  זה  אם  בין  ברכה,  אמירת  לפני  עומד  יהודי  כאשר 
לכן  וקודם  הנהנין,  ברכות  או  המזון  ברכת  עשרה,  שמונה  ברכות 
תיבות  בתוכן  ומתבונן  השוטפים,  חייו  ממרוצת  לרגע  עוצר  הוא 
הברכה ובמהותה, הרי שמחדיר הוא להכרתו – כי כעת הוא עומד 
להיפגש עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולהודות לו על 
כל הטובה שהוא גומל עמו, ומעתה אין ספק כי הוא לא יהיה מסוגל 
לזרוק את הברכה מפיו כלאחר יד. אדרבה, לבו יתמלא פחד וחרדה 
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מהדר כבוד גאונו, ואז כל הברכה שלו תקבל צורה, מהות ומשמעות 
אחרת.

אחד  כל  ישראל,  כלל  לפני  עמד  כאשר  רבנו  משה  התכוון  לזה 
ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה  כוללנית:  הכרזה  והכריז  ובמעמדו,  בדרגתו 
'אל תקרי  ואמרו:  וחז"ל רמזו  ְלִיְרָאה",  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל  ֱאֹלֶקיָך 
'מה' אלא 'מאה'. משום שהדרך הקלה לכל אחד ואחד מהם להגיע 
לידי יראת שמים, היא על ידי כוונה ראויה במאה ברכות, וכל אחד 

מהם עשוי להשיגה בקלות. 
לב  בשימת  בכוונה,  יום  מדי  ברכות  מאה  מברך  אדם  כאשר  כי 
ביד  תלוי  הוא  כי  ההכרה  עיניו  לנגד  תעמוד  בהכרח  והתבוננות, 
השם יתברך בכל צעד ושעל. ואילולי הוא יתברך מעשיו ופעולותיו 
- "המחזיר נשמות לפגרים מתים", "הפוקח עיורים", "הנותן לעיף 
כח",  "חונן הדעת", "בורא מיני מזונות" וכך בכל פרט ופרט, אין לו 
פעמים  מאה  לפחות  לעצמו  זאת  ומשנן  וחוזר  כלום,  עצמו  משל 
שתיהפך  עד  שמים,  ביראת  לדרגה  ויגיע  להכרה,  חודר  זה  ביום, 

אצלו למילתא זוטרתא.

הישיבה  ראש  מרן  בשם  מובא  שראיתי  את  זה,  בענין  לציין  יש 
"כל  א(:  לה,  )ברכות  חז"ל  דברי  את  שהסביר  זצ"ל,  שך  הגרא"מ 
שמים".  מקדשי  נהנה  כאילו   – ברכה  בלא  הזה  העולם  מן  הנהנה 

בפשטות תמוה, מה שייכת לכאן מעילה? 
נברא  הזה  שהעולם  "משום  שך:  הרב  אמר  היא,  התשובה  אולם 
אינו  האדם  וכאשר  שמים,  כבוד  ריבוי  הוא  ותכליתו  השם,  בדבר 
באמת  כי  זו.  בתכלית  מועל  הוא  העולם  מן  שנוטל  מה  על  מברך 
אין ענין הברכה רק כנטילת רשות שלא יהא גזלן, אלא להיפך כל 

בריאת האוכל הוא בכדי שיברכו עליו ויתרבה כבוד שמים".
שך  הרפ  מרן  של  ביתו  בני  סיפרו  שאמרם;  למי  הדברים  ונאים 
זצ"ל, כי בערוב ימיו כאשר חלה ונחלשו כוחותיו, הוא לא יכל יותר 
וניזון דרך אינפוזיה. באחד הימים  ושתיה דרך הפה  להכניס אוכל 
בוכה  סבא  "האם  בוכה.  אותו  מצא  לחדרו,  הנכדים  אחד  כשנכנס 
משום שהוא מתייסר?" – שאל הנכד בדאגה. נענה הרב שך ואמר: 
אני  ולכן  בדברו',  נהיה  'שהכל  לברך  יותר  אוכל  לא  כעת,  "במצבי 

בוכה"... 
הרב שך ידע מהי כוחה של ברכה, מה טמון בה, והיה איכפת לו על 

כבוד שמים שנחסר בהעדר ברכותיו.  

סיבור נבלא
סובר'  ה'חתם  מרן  ישראל,  של  ומאורן  רבן  אודות  נפלא  סיפור 
זצ"ל, שמעתי מידידי הגאון רבי משה ידלר שליט"א, מחבר סדרת 
הספרים הנודעת 'מאור השבת', מחשובי מורי ההוראה בירושלים, 

ולחיבת הדברים נוסיף גם את הרקע לסיפור כפי ששמעתי ממנו: 
בפיו:  ושאלתו  אברך  אלי  הגיע  ידלר,  הרב  מספר  הימים,  באחד 
לי  שהזדמנו  שונים  עיסוקים  ומשום  שביעה,  כדי  סעודה  "אכלתי 
בעת הארוחה, קמתי ממקומי ופניתי לסדר את ענייני. כשסיימתי 

לא.  או  שקמתי  לפני  המזון  ברכת  ברכתי  האם  ספק  לי  התעורר 
ההלכה,  נקבעה  ד(  סעיף  קפד  סימן  חיים  )אורח  ערוך'  ב'שולחן 
אם  מסתפק  כך  ואחר  שביעה  בכדי  כזית  אכל  אדם  כאשר  כי 
חיובה  המזון  שברכת  משום  שנית,  לברך  עליו  המזון,  ברכת  בירך 
וכבר  לעשות,  רציתי  וכך  לחומרא,  דאורייתא  וספק  מדאורייתא, 

נטלתי שוב מים אחרונים.
ידלר,  לרב  וסיפר  האברך  המשיך  שוב"  לברך  משניגשתי  "אולם 
"אבא!  בהשתוממות:  לי  ואמר  הסמוך,  מהחדר  הקטן  בני  "הגיח 
מה אתה עושה? מדוע תברך עוד פעם? הרי כבר בירכת קודם!"... 
ובגללו התעורר לי ספק חדש, האם אפשר להסתמך על נאמנותו 

של קטן בחיובי דאורייתא. 
לכאן  שצידדו  הפוסקים,  גדולי  בפני  השאלה  את  הציג  ידלר  הרב 
ולכאן; מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיפ זצ"ל הורה, כי היות וספק 
דאורייתא לחומרא, וגם אי אפשר להסתמך על קטן, יש להחמיר 
ולברך שוב. אך מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערפאך זצ"ל טען, כי 
אינו חייב לברך שנית, מאחר ודברי הקטן שאביו בירך – אינם בגדר 
עדות שזקוקים אנו בה לנאמנותו, אלא הם רק גילוי מילתא בעלמא 

שבירך, ובגילוי מילתא אפשר להסתמך גם על קטן. 
דומה הדבר, לאדם שרגיל לכסות את הסכין בצלחתו קודם ברכת 
המזון, כפי שמורה ההלכה )שם, קפ, ה(. במידה ואחר כך יתעורר 
הסכין  שכעת  כך  על  להסתמך  יוכל  בודאי  בירך,  אם  ספק  אצלו 
נמצאת מתחת לצלחת, ולפטור את עצמו מלברך. משום שזה רק 
גילוי מילתא ולא עדות. כך גם כאשר הילד אומר לאביו שכבר בירך 

אין זו עדות, כי אם גילוי מילתא בלבד.
לאחר תקופה, הציג הרב ידלר את כל המשא ומתן שהתקיים בין 
גדולי פוסקי הדור בנידון זה, באוזני גאב"ד ערלוי, הגאון הצדיק רבי 
יוחנן סובר זצ"ל, וגם הוא צידד כדעתו של רבי שלמה זלמן. אולם 
גם הוסיף מעשה נפלא מעין הסיפור הנזכר ששמע על זקנו הגדול, 

מרן ה'חתם סובר' זצ"ל. כה היה מעשה: 
כידוע, ה'חתם סופר' היה מסוגל להרצות שיעור של ארבע וחמש 
ולבריאותו,  לשלומו  שדאגה  ע"ה  הרבנית  ואשתו  ברצף,  שעות 
היתה מניחה לפניו על השולחן צלחת עם עוגה קטנה וכוס שתיה. 
רק  אלא  העוגה,  מן  טועם  היה  לא  סופר'  ה'חתם  כלל  בדרך  אך 

באופן שאפסו כוחותיו לגמרי. 
פעם אירע שחלש לבו של הגבאי והוא חמד את העוגה. הוא שם 
לב, כי בכל השבוע האחרון רבו ה'חתם סופר' לא נגע בעוגה, ושיער 
בדעתו, כי מסתמא גם היום הוא לא יגע בה, ועל כן הרשה לעצמו 
הרצאת  כדי  תוך  יום,  באותו  בדיוק  מזלו,  לרוע  אולם  לאוכלה. 
השיעור, אפסו כוחותיו של ה'חתם סופר'. הניח את ידו בצלחת כדי 

ליטול את העוגה, והבחין כי היא איננה.  
הוא פנה לגבאי ושאל: "מה קרה היום? הרבנית לא הביאה עוגה?", 
והגבאי שהתקשה לעמוד בנסיון שיקר ואמר: "הרבי כבר אכל את 

העוגה".  
לא  בוודאי  הוא  סופר'  ה'חתם  של  והחדה  המרעישה  לתשובתו 
יתכן שאני טועה,  – בהחלט  ציפה: "אם אכלתי את העוגה או לא 
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הייתי  ומבלי משים לב אכלתיה. אולם ברור אצלי כשמש, שאילו 
שלא  סימן  זוכר  אינני  ואם  זוכר,  הייתי  מזונות'  מיני  'בורא  מברך 

בירכתי"... 
מרעיש! אצל ה'חתם סופר' לא היה יכול להיות ספק אם בירך או 
לא, כי לא היה אצלו מושג כזה להוציא ברכה מהפה בלי שימת לב. 
זכורני מבחרותי, כי שמעתי ממורי הגאון הישיש רבי צפי אייזנשטיין 
בהן  בשנים  פוניבז',  ישיבת  של  הנודע  תפילה'  ה'בעל  שליט"א, 
מזקניו  אחד  אצל  ראה  כי  לצעירים,  רוז'ין  בישיבת  כר"מ  שימש 
קבע  באופן  ארוחתו  נמשכת  שהיתה  בירושלים,  הדעת  מנקיי 
לברכת  דקות  ושבע  לאכילה  דקות  חמש  דקות;  עשרה  כשתיים 

המזון, והיה נוהג לומר: "אני אוכל כדי לברך"...
על  שביעי',  מקדש  'כל  שבת:  ליל  של  בפזמון  זאת  רמזו  אחרים 
דרך הצחות: "סועדים בו לברך שלוש פעמים". סועדים כדי שיוכלו 

לברך...
הבחור שהתעקש להיות אצל ה'חזון איש' בבדיקת חמץ

על מרן ה'חזון איש' זצ"ל מעידים, כי כל ימיו לא הוציא מפיו שום 
ברכה ותפילה ללא כוונה, כשליבו בל עימו, או כשאין דעתו מיושבת 

עליו. כל ברכה נאמרה אצלו עם מלוא הריכוז ועם כל החושים.
אפי מורי שליט"א רגיל לספר, כי בשנים בהן זכה להתפלל במחיצתו 
של ה'חזון איש', ראה במו עיניו את הרטט שאחז בו בשעה שהגה 
את  הסגירה  שלו  הרועדת  "החולצה  בשפתיו.  יתברך  השם  את 
הרטט שאחז בגוו", תיאר אבא שליט"א לימים, "דומה היה כי רמ"ח 

איבריו ושס"ה גידיו, שותפים למשימה הנעלה – לכוון בתפילה"... 
חיים מאיר שטיינפרג שליט"א, שבילדותו  כך גם העיד הגאון רבי 
להתפלל  זצ"ל,  בייפיל  שרגא  רבי  הגאון  אביו,  אל  מתלווה  היה 
לתורה  עולה  איש'  ה'חזון  היה  וכאשר  איש',  ה'חזון  של  במעונו 
ומברך את ברכות התורה, פניו התמלאו בחרדה, וורידי מצחו בלטו 
היה  בהן  בתקופות  גם  זאת  הברכות.  בכוונת  ויגיעה  מאמץ  מרוב 

חולה מאוד, חלש ותשוש. 
חיים  שלמה  רבי  הצדיק  מהגאון  פעם  שמעתי  נוסף  נפלא  סיפור 
ברחובות,  התלמוד'  'מאור  דישיבת  רוחני  מנהל  שליט"א,  גנויער 
כי סיפר לו יהודי חסידי בירושלים, ששמע בעצמו מבעל המעשה 
יהודל'ה מדז'יקופ זצ"ל, שהיה גאון גדול, צדיק  הגאון הקדוש רבי 

ועובד ה' נפלא, שברח מגינוני אדמורו"ת ומכל נימוסי הכבוד:
בתור בחור התאמץ רבי יהודל'ה להתקרב ל'חזון איש'. מידי פעם 
בצילו  להסתופף  מנת  על  ברק,  לבני  במיוחד  אליו  נוסע  היה  הוא 

וללמוד מדרכיו. 
חמץ  בדיקת  בליל  איש'  ה'חזון  של  למעונו  הגיע  הוא  אחת  בשנה 
אך  שלכם"...  החמץ  בדיקת  את  לראות  רוצה  אני  "רבי!  ואמר: 
ה'חזון איש' סירב, למרות שהיו אנשים אחרים שכן סייעו לו בשעת 
רבי  אך  ממנו.  מדאי  גדול  עסק  יעשה  שהוא  חשש  שמא  הבדיקה. 
בתחנונים:  איש'  ב'חזון  והפציר  בבית,  להתעכב  התעקש  יהודל'ה 
את  שיברך  בשעה  רק  הרבי,  של  בחדרו  כאן,  להיות  רשות  "אבקש 
ברכת הבדיקה, אחר כך אעזוב מיד"... לזה ה'חזון איש' כבר לא סירב. 
הוא סיפר מאוחר יותר, כי בשעה שה'חזון איש' בירך את הברכה של 

בדיקת חמץ, הוא נרעד כולו. עיניו התגלגלו למעלה עד שראו רק את 
הלובן של העינים, במשך דקה ארוכה... ויהי המקום לחרדת אלוקים!

אך אין זה פלא כיצד הגיע ה'חזון איש' לדרגות גבוהות אלו; לאור 
התפילה:  להיראות  אמורה  כיצד  באגרותיו  כותב  שהוא  הדברים 
"לצייר כמו חי – איך הקדוש ברוך הוא שומע את שיח שפתותינו 
כג(. כשמציירים בתפילה את  א,  )קובץ אגרות  ומאזין הגיון הלב" 

הקדוש ברוך הוא כמו חי, ודאי נרעדים ונפחדים!
מפריסק  סולופיצ'יק  הגרי"ז  מרן  על  ששמענו  מעשה  עוד  ונספר 

זצ"ל:
ה'פית  פעל  האדמו"ר  שהגיע  בעת  חנוכה,  מלילות  באחד  זה  היה 
הם  מבריסק.  הרב  בבית  נימוסין  לביקור  זצ"ל  מסלונים  אפרהם' 
ישבו ושוחחו יחד באהבה ואחוה בענינים העומדים ברומו של עולם. 
עד שלפתע ניעור הרב מבריסק משיחו, הביט בשעון והתנצל בפני 
אורחו - כי יאלץ כעת להפסיק את השיחה למעט זמן, כי כבר הגיע 

זמן הדלקת נר חנוכה. 
מבריסק  הרב  של  ותנועה  תנועה  כל  אחר  הביט  מסלונים  הרבי 
שפך  הזית,  שמן  את  נטל  ממקומו,  קם  הרב  המצוה;  בעשיית 
לקח  ומוזמן  מוכן  היה  וכשהכל  גפן,  צמר  פתילות  הניח  בכוסיות, 

גפרור והדליק. 
הרבי התפלא בליבו על צורת ההדלקה, כידוע, אצל עדות החסידים 
נותרה  הפליאה  אך  למצוה.  מההכנה  גדול  ועסק  רב  דגש  שמים 
בליבו עד שפתח הרב מבריסק את פיו והחל לומר את הברכה. פניו 
נתקף  וכשהגיע להזכרת השם  נקשן,  ושיניו דא לדא  גוון,  החליפו 
רעד בכל גופו, ובקושי הצליח להגות את שם השם בפיו. או אז הבין 

הרבי מסלונים היכן מונחת ההכנה. 
הרבי  הסביר  השם",  שם  הזכרת  בעת  כזה  לרעד  להגיע  "כדי 
וארבע  עשרים  שמים  ביראת  דבוקים  להיות  "אמורים  מסלונים, 
שעות ביממה, ללא היסח הדעת. זו היא ההכנה הטובה ביותר של 

הרב מבריסק לקיום המצווה!".
הגאון  היה  העבר,  בדור  והצדיקים  הישיבות  ראשי  מגדולי  אחד 
סיפרו  מנצ'סטר.  ישיבת  ראש  זצ"ל,  סגל  זאפ  יהודה  רבי  הצדיק 
עליו, כי היתה לו הנהגה מסויימת, למעט באכילת לחם במשך כל 

השבוע, ונטל ידים לסעודה רק בשבת. 
את הטעם לכך, הוא הסביר פעם למקורבו מגיד המישרים הגאון 
ממעט  שאני  אתה  סבור  "וכי  זצ"ל:  שפדרון  שלום  רבי  הצדיק 
באכילת לחם מטעמי עינויי הגוף וסיגופים למיניהם?! לא ולא! אלא 
משום שבברכת המזון נזכרים הרבה שמות קודש, ורבינו יונה כותב 
ב'שערי תשובה' )ג, סא( שכל מי שלא מכוון בהזכרת השם עובר 
בלאו של "ולא תחללו את שם קדשי". לכן כשאין לי מספיק ישוב 
הדעת שאני משער שאוכל לברך כל מילה בכוונה, אני מעדיף לדלג 

על אכילת לחם ובלבד לא להיכנס לספק ברכות"...
ודאי הבחין בפנים הקורנות  ואכן, מי שזכה לראות את הרב סגל, 
"ְוָזְרָחה  הפסוק:  בו  התקיים  שמים.  מיראת  זרחו  פשוט  הם  שלו. 

ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי" )מלאכי ג, כ(. 

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(



21 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ברשת עקפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

מסגרת 'קניין ש"ס' הייתה נראית לי כמשהו שמיועד לעילויים, אנשים 
פעלי כשרונות נדירים לזכור את כל הש"ס... פהמשך קלטתי והבנמתי, 

חלק גם פזכות השיחות והראיונות שהתברסמו כסדר. שהתכנית מיועדת 
לכל איש יהודי הרוצה ומעוניין לזכות פאמת לידיעת הש"ס...

סדרת שיחות עם אנשים מובלאים הנפחנים על כל הש"ס

הרה"ח אהרן כהן

ורבני  מחכמי  שליט"א,  ראטה  סיני  הרה"ג  לידידי  צלצלתי  השבוע 
מפרי  ולהחכים  לימודו  דרכי  על  לשוחח  בחיפה,  'בעלזא'  כולל 
ניסיונו העשיר בדרכו לידיעת הש"ס. הרבה תובנות מעניינות נהניתי 
וזכיתי לשמוע ממנו, אך כאן נעלה על הכתב כפי שנצליח במסגרת 
יריעה חשובה זו. אולי בהזדמנות נקדיש מאמר מיוחד על התגובות 
הנפלאות המגיעות כסדר, לצד התובנות המעשיות שאנשים קבלו 
להמשיך  שעדיף  נראה  עתה  לעת  אך  והראיונות.  השיחות  בזכות 
לשוחח עם עוד לומד ועוד נבחן. פשוט מדהים, בכל פעם מחדש, 
לראות ולהבחין שכל לומד ויודע הש"ס, סלל לו את דרכו הייחודית 
להעשיר  ולומד  קורא  לכל  כדאי  גם  כך  עבורו.  אישית  המתאימה 
ידיעותיו והסתכלותו מניסיונם של אחרים, ואחר כך לשבת ולהתבונן 

בעצמו מה מתאים עבורו להתקדמותו בידיעת לימודו.

מתי התחלת ולמה?  	• 	
מטבעי  אכן  השם,  בתורת  ולהגות  לשבת  זוכה  אני  להשם,  "הודו 
נמשכתי ללימוד סוגיות ובעיקר בלימוד ההלכה, אך מפעם לפעם 
הרי  בבלי,  בים התלמוד  היקף  לי המצפון, מתי אזכה לקנות  העיק 
לא  שעדיין  בגמרא  מימרא  או  סוגיא  עוד  מוצאים  אנו  לימוד,  בכל 

מוכר לנו. כך, שהחלטתי להצטרף ללימוד ה'דף היומי'".

ואז הצטרבתם למפחני 'דרשו'? 	• 	
"האמת", מתחייך הרב ראטה. "התחלתי כמה פעמים, דהיינו תמיד 
שיישאר  רציני  באופן  יהיה  היומי'  'דף  שלימוד  שכדאי  חשבתי 
בזיכרון, חייבים שיהיה מלווה ובתוך במסגרת מבחנים. אך למעשה, 
דשמיא  שבסייעתא  עד  לא.  פעם  כן,  פעם  נבחנתי,  זמן  הרבה 
כשהתחילו מסכת 'בכורות' במחזור הקודם ב'דף היומי' - נפלה בליבי 
ההחלטה. מהיום, יהיה מה שיהיה, אני נבחן. ואכן ברוך השם, בצירוף 
הציון שהיה יותר גבוה משחשבתי, שהוסיף לי זירוז ודרבון. מאז כל 
הלימוד, נעשה לימוד אחר לגמרי. לא מסתיר הוא את שביעות רצונו 
ואושרו. איני מדבר על העקביות בלימוד אלא גם ובעיקר כל עניין 

השינון והחזרות, קיבל גישה ומציאות אחרת לגמרי".

מתי ולמה החלטתם לקבוץ ל'קניין ש"ס'? 	• 	
"נו. זה כבר החלום של יהודי. השאלה הנכונה הוא; למה לא להצטרף 

ל'קניין ש"ס'?! מגיב הרב ראטה בנעימות. כשהוא מפרט בהרחבה; 
האמת הוא שבהתחלה, המבט על מסגרת 'קניין ש"ס' היה נראה לי 
כמשהו שמיועד לעילויים, אנשים בעלי כישרונות נדירים לזכור את 
כל הש"ס, כך שבאמת חשבתי שזה לא מיועד עבורי. אך בהמשך 
שהתפרסמו  והראיונות  השיחות  בזכות  גם  חלק  והפנמתי,  קלטתי 
באמת  לזכות  ומעוניין  הרוצה  יהודי  איש  לכל  מיועד  שזה  כסדר. 

לידיעת הש"ס.
"אכן, ממהר הוא ומדגיש, זה לא קורה כמשהו בדרך אגב או במקרה. 
כדי להצליח במסגרת שכזה דרוש רצינות מיוחדת בתוספת הרבה 

השקעה, אך בהחלט, זה מיועד ומתאים לכל אחד המעוניין". 

איך אתה מתכונן למפחנים החודשיים? מבקשים אנו לפרט  	• 	
את סדרי השינון והחזרות.

"הכל מתחיל בלימוד", מטעים הוא בחן. "ברוך השם עוד לפני שאני 
לומד את ה'דף' עם החברותא, אזי כבר כמה ימים קודם אני עובר 
מהלך  את  ומפנים  קולט  אני  כה,  פעם-פעמיים,  הדף  על  לעצמי 
הדף,  את  ביחד  לומדים  כשאנו  כה  הסוגיא,  עיקרי  ואת  הגמרא 
ברוב  בבהירות  בוריו  על  הדף  את  להבין  זוכים  אנו  כלל  בדרך  הרי 
הבנה. לאחר מכן אני לומד שוב את הדף עם חברותא נוספת – דבר 

המשלים ומסייע במאוד לידיעת הדף.
את  לסגור  השבת  עד  לפחות  או  למחרת  משתדל  אני  "בהמשך, 
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כל  את  ולשנן  לחזור  ושבת  בששי  או  ששי  בליל  דהיינו  השבוע. 
המבחן  שלפני  האחרונים  בימים  מכן  לאחר  השבועי.  הלימוד 
מהירות,  ביותר  החודשי  הלימוד  על  ועובר  מוסיף  אני  החודשי, 
כשאני עובר על הדפים לפעמים בצירוף עיון ב'תמצית הדף' לריענון 
הלימוד, לקראת היום המאושר בו אנו אוספים את פרי עמל הלימוד 

החודשי".

האם אתה מתכונן למפחן המסכם על 120 הדבים? 	• 	
ההצטרפות  של  הרעיון  כל  "הלוא  בפשטות.  משיב  הוא  "בוודאי", 
וחזרות,  שינון  לתוספת  'מחייב'  להרוויח  הוא  מבחנים  למסגרת 
המועיל להבנת וזיכרון הלימוד. בימים שלפני המבחן", משיב הרב 
ועובר על הדפים די-במהירות. סופסוף מדובר  ראטה, "אני מוסיף 
על דפים שזכינו לחזור לפחות 5-6 בחודשים האחרונים, כשבפירוש 
מרגישים שהחזרה הנוספת מרעננת ומחדשת את השליטה בדפים 

אלו". 

'קניין  פמסגרת  הגדולים  למפחנים  מתכונן  אכן  אתה  איך  	• 	
ש"ס'? מפקשים אנו לשמוע.

סמוך  די  הוא,  הרעיון  המסכמים.  המבחנים  לפני  כמו  "בעיקרון 
למבחן להקדיש זמן כפי הצורך, ולעבור במהירות על הדפים, דבר 
המחייה ומרענן את הדפים, עד שהדברים יעמדו מול העיניים, שאם 

ישאלך אדם אל תגמגמם לו, אלא תאמר לו מיד.
עסוק  מאוד  הייתי  האחרון  במבחן  "למשל,  מדגיש  הוא  "אכן", 
בתקופה שלפני המבחן, ולמעשה לא הצלחתי לחזור על כל החומר. 
כן להצליח לשנן את כל החומר  אך אי"ה מקווה במבחנים הבאים 

הנבחן".

או  הנפחנים  לחפריך  לתת  תוכל  טיב  או  רעיון  איזה  	• 	
המצטרבים החדשים?

"אם כי כל אחד צריך לראות מה מתאים ותועלתי עבורו. אך אציין 
לומדים.  לעוד  תועלת  יביא  שזה  ומקווה  לי  שהועילו  נקודות  כמה 
מראש,  שניים  או  פרק  המשניות  בלימוד  קצת  להשקיע  הראשון, 

בעיקר  המגיע  הסוגיא  במהלך  או  בגמרא  קושי  יש  פעמים,  הרבה 
כשבקצת  הנלמדים,  במושגים  התמצאות  חוסר  מחמת  פשוט 
השקעה בלימוד המשניות מקבלים מושגים שמיקלים במאוד את 

כל לימוד הגמרא.
"נקודה נוספת שכדאי לכל אחד להבהיר לעצמו. לפעמים מרגישים 
עיון  שבסדרי  דף  לומדים  לפעמים  שכן  מידי,  שיטחי  שלומדים 
וכאן  וחודשים,  שבועות  בזה  ועמלים  מעיינים  ובכוללים  בישיבות 
ביום אחד... וזהו. התשובה לכך פשוטה וברורה. כל דבר לגופו, כל 
מעצמו  מצפה  הוא  והבנה  ידע  של  רמה  לאיזה  לדעת  צריך  אחד 
להגיע בלימוד זה, ואז לבדוק אם אכן הגיע למטרה. אך בפירוש לא 

לנסות להשוות את זה ללימודי העיון.
"ישנם כאלה שמפחדים בכלל  גם", מוסיף הרב ראטה בחיוך,  "כה 
מהרעיון להתיישב ולהיבחן. להם אני אומר בראש; המציאות מראה 
גבוה ממה שהם התכווננו  יותר  ציון  יש להם  שכמעט כל הנבחנים 
לכך. נראה שאנשים לא מעריכים מספיק את עצמם", מסכם הוא 
המוסר  ספרי  "כל  חסידי:  בלהט  הוא  מוסיף  זה,  לצד  בבת-שחוק. 
ולדעת  לעצור  נפש',  ה'חשבון  עניין  ונחיצות  חשיבות  על  מלאים 
איפה אנו אוחזים בחיים. מבחן, יש בזה קצת המעלה של ה'חשבון 
להסתכל  לרגע  ונעצרים  מעיזים  חודש,  של  לימוד  שאחרי  הנפש' 
נורא,  כזה  לא  זה  שלמעשה,  כך  יודעים.  אנו  מזה  כמה  במציאות, 

באם לא מצליחים"... 

מה אתה משיפ לחפר/מכר המתעניין אצלך על הצטרבות  	• 	
לתכנית "קניין ש"ס"?

"לגבי 'קניין ש"ס', טכנית, איני יודע האם זה מעשי. כיוון שאוחזים 
אחד  כל  במאוד  כדאי  שכן;  מה  אך  דף,  האלף  באזור  כמעט  כבר 
זה  חודשית.  מבחנים  למסגרת  להצטרף  לומד,  שהוא  בלימוד 
משנה את כל הלימוד. זה מרים אותך לרמות שלא חלמת שאתה 
יכול להגיע אליהם. גם בהשקעה האישית שלך בשינון וחזרות, וגם 

בהבנת וידיעת הלימוד"...

 לשליחת תגובות לכותב המאמר, 
a0533185209@gmail.com :כתבו ל
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...שמע את הֶרֶּבה פסוף התבילה לבני יהיו לרצון, מדפר פיידיש ואומר: 
'רפונו של עולם אוי שהמשרתת לא תעזופ, שהמשרתת לא תעזופ....' 

החסיד הנרגש הפין שהוא היה עד לתגלית נרעשת, וסיבר לכל החסידים 
שהוא זכה לשמוע את הֶרֶּבה מפקש מהקפ"ה שלא יגרש את המשרתת 

של כנסת ישראל פשמים...

איזו עפודה שהיא פלפ?! זוהי תבילה!

הרפ פנימין פירנצוויג

"ּוְלָעְפדֹו ְּבָכל ְלַפְפֶכם" )דפרים י"א, י"ג(

איזו עבודה שהיא בלב? זו היא תפילה, שהתפילה קרויה עבודה! כך 
הביא רש"י לבאר דברי הפסוק.

תפילה עבודה שבלב, מהי משמע?! 
המילים  יוציא  ולא  בלב,  תפילתו  כל  האדם  שיתפלל  נאמר  וכי 
בשפתיו כלל?! והרי נפסק בשו"ע בהלכות תפילה )סי' קא סעי' ב( 
'לא יתפלל בלבו לבד אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו 

בלחש'?!
אלא ודאי שעיקר עבודת התפילה היא בלב האדם בכוונת התפילה 
שלו, שלא יאמר האדם שעיקר כוונת התפילה שהיא בקשת צרכיו 
מלפני הקב"ה שא"כ די בהוצאת הבקשות בפיו, ומהי עבודה שבלב?
האדם  שיסתכל  'צריך  )פי"ט(  ישרים  המסילת  כתב  שכבר  אלא 
שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן עמו אע"פ 
שיצטייר  קשה  היותר  זה  כי  ותראה  רואהו,  אדם  של  עינו  שאין 
בלב האדם ציור אמיתי, יען כי אין החוש עוזר לזה כלל, אמנם מי 
שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בלבו 
אמיתת הדבר איך הוא פא ונושא ונותן ממש עמו יתפרך ולבניו הוא 
לדפריו  ומקשיפ  לו  מאזין  יתפרך  והוא  מפקש  הוא  ומאיתו  מתחנן 

כאשר ידפר איש אל רעהו ורעהו מקשיפ ושומע אליו'.
זהו עיקר עבודת התפילה, חיזוק האמונה כי הכל מאיתו יתברך, ולכן 

מבקשים ממנו הכל כבקש איש מרעהו ממש.
זו תמצית עובדת התפילה מרן החזו"א באגרותיו )ח"א כג( 'עפודה 
שיח  את  שומע  שהקפ"ה  איך  חי  כמו  לצייר  פתבילה,  נאצלה 
שבתותינו, ומאזין הגיון הלפ'. ובאגרות )א, ב( כותב: 'מה נבלא הדפר 
כאשר  יתפרך  העולם  עדון  לבני  דאגותיו  להשיח  האדם  פיכולת  כי 

משיח איש לרעהו, והמקום פרוך הוא מכנהו ילד שעשועים'.
לכך נקראת התפילה עבודה, כי היא לא סתם תפילת הבקשות, אלא 
עבודת חיזוק האמונה בלב היהודי לדעת שהכל מאתו וכשנצרך הוא 

לדבר מה, הרי ידע כי הכל ממנו ורק ממנו יש לבקש.
ועבודה וכוונה זו, היא תלויה אך ורק בכוונת הלב! 

תפילה זה אמונה להרגיש שאני מדבר עם הקב"ה ממש כדבר איש 
יהודי חילוני שנכנס באמצע התפילה להיכל  אל רעהו, מסופר על 
ישיבת כפר חסידים, הוא עמד והתבונן, והביט בדמותו של ר' אליהו 
לופיאן זצ"ל, כשיצא שאלוהו, מה ראית? והשיב "כולם התפללו, חוץ 

מזקן אחד שעמד בשורה הראשונה שכל הזמן דיבר עם מישהו"...
מסופר שאחת מבנותיו של הרב פינקוס זצ"ל, עמדה באחת מזוויות 
התפילה,  בסוף  הפסיעות  שלושת  את  בפוסעה  והתפללה,  החדר 
'לא  פנה אליה אביה ושאלה? "תגידי לי עם מי דברת? אמרה מיד 
דברתי עם אף אחד? בחושבה אולי בלא שימת לב מלמלה דברים 
אבא'  אביה,  ושאלה  חזר  דברת'  מי  עם  'אבל  התפילה.  באמצע 
השיבה, 'לא דברתי עם אף אחד' רק התפללתי! 'אבל עם מי דברת'? 
לה:  לחדד  אביה  בקש  שאותה  ההכרה  בה  הלמה  ואז  ושאל!  חזר 
דברת עם הקב"ה!! ואם לא הרגשת שדברת איתו חסר בכל מעלת 

התפילה!".
מרן הח"ח אמר בשיחה לתלמידים: "האדם צריך לדבר אל הקב"ה 
שהעידו  כפי  היה מנהגו  וכך  מדבר אל אביו.  כאשר  ליבו  שעל  מה 
תלמידיו, שראוהו מדבר אל הקב"ה כדבר איש אל רעהו, ממש על 
כל דבר ולאו דוקא בתפילה בקש כל מה שהיה נצרך לו, היה נעמד 
ומבקש כאילו הקב"ה נמצא כל הזמן לידו ומאזין לו, וכך הרגיש וכך 
היה  כי  הזו. תלמידו מעיד  לעצמו את ההרגשה המרוממת  החדיר 
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מה עושים עכשיו? - ליטול ידיים ולאכול כשאין פרכון פאובק? - לא פא 
פחשפון. הוא קיפל על עצמו לפרך רק מתוך פרכון, והוא לא מוכן להתבשר 
על קפלתו זו. ללכת הפיתה רק כדי להפיא פרכון? - נשמע לו מוברך... הוא 

מוסיף להסתופפ פחדר ולחבש אחר פרכון, ואז אחד הסוברים מציע לו

סגירת מעגל שמיימית 

הרה"ג אשר קופלסקי שליט"א
"ְוָאַכְלָּת ְוָשָׂפְעָּת ּוֵפַרְכָּת" )דפרים ח', י'(

ומשאבים  מאמצים  סוף  אין  משקיעים  הם,  באשר  האדם,  בני  רוב 
בשמירה על בריאות איתנה ויציבה ועל איכות חיים נאותה, במטרה 
ימים  לאורך  ורעננים  צעירים  עליהם  ולשמור  חייהם  את  להאריך 
ושנים. בשנים האחרונות, עניין מאכלי הבריאות הפך לטרנד עולמי, 
יותר,  בריאים  מזון  מוצרי  ברכישת  תועפות  הון  משקיעים  אנשים 
להארכת  יגרמו  שאלו  תקווה  מתוך   - יותר  טבעיים  יותר,  טובים 

ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים...
מתעמלים  גופנית,  פעילות  עושים  אנשים  רואים  אנו  יום  מדי 
ורענן  צעיר  גופם  ועל  בריאותם  על  לשמור  כדי  הכל  ומתאמנים, 
לאורך שנים. אנשים עורכים וקוראים מחקרים בשקיקה, נותנים את 
דעתם לעסוק בשיטות בריאות שונות, בדרכי דיאטה מגוונות, ובכל 
אמצעי אחר שמטרתו להאריך את החיים ולשפרם. חלק מהכלים 
הללו בוודאי עוזרים ברמה כזו או אחרת, אם כי הם מוגבלים מאוד 

בהשפעתם, ולא פעם - גם טובי הבריאים לקו במחלות...
האם יש דרך להאריך את החיים, באמצעי נוסף, חזק ובטוח? האם יש 
כלי שמשלב - לצד הארכת ימים מתוך בריאות, גם שיפור משמעותי 
בפרנסה? האם יש משהו, בעזרתו ניתן להשיג גם תוספת הכנסה, גם 
לשים  ניתן  איך  ושנים?!  ימים  אריכות  תוספת  וגם  בריאות  תוספת 

את היד על שלושת האוצרות הנשאפים הללו, בפעולה אחת?!
לא  אפל  אוכלים,  שאנחנו  לארוחות  קשור  זה  שגם  היא,  התשופה 
לאוכל הנאכל פהן, אלא למה שפא לאחריו. הגאון רפי חיים בלאג'י 
המזון  פרכת  שאמירת  מגלה  קי"ז,  עמוד  חיים'  'קול  פסברו  זצ"ל, 
פקול רם - היא סגולה לאריכות ימים ושנים. בשוט כך. מי שמפרך 

פרכת המזון פקול רם, זוכה להאריך ימיו פטופ ושנותיו פנעימים!
מעוררת  הכתפ,  ומתוך  רם  המזון פקול  פרכת  אמירת  הלא  ופנוסף, 
- את השיבור  את הכוונה פפרכה, וממילא משיגה את היעד הנוסף 
פברנסה. שהרי כך מפטיח פעל 'סבר החינוך' פמצוות פרכת המזון, 
גורמת  ופהרחפה,  פשבע  לברנסה  מפיאה  פכוונה  המזון  פרכת  כי 

לבתיחת שערי שמים ולהורקת שבע ברנסה עד פלי די!
מדהים! הרי 'קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף', עניין הפרנסה 
הוא מלאכה קשה למדי, מורכבת למדי. כמה אנשים טורחים ויגעים 
בפרנסתם, יש כאלה המתפטרים או מפוטרים בשל חוסר הצלחה 

מסתבר  החודשי.  ההכנסות  במדד  שיפור  מבקשים  בפרנסתם, 
שבידינו הדבר: ברכת המזון בכוונה, בהתלהבות, מתוך הכתב, בקול 
רם - מביאה שפע פרנסה והצלחה, משפרת את מצב חשבון הבנק, 

ובד בבד - משפרת את הבריאות ומאריכה את החיים!
האמת, שזה גם נדרש: מי שחי יותר שנים, זקוק ליותר הכנסה כדי 
להתקיים... ולכן, כשאדם מברך ברכת המזון כראוי, הוא מקבל כמה 
שנות חיים כבונוס, ובנוסף - הוא מקבל הכנסה שתחזיק אותו לאורך 
ימים ושנים. אמור מעתה, ברכת המזון בכוונה היא עיסקת חבילה 
משתלמת במיוחד, 'הכל כלול': מברכים ברכת המזון בכוונה, מתוך 
ברכון, בקול רם, וזוכים באורך חיים, ובפרנסה בהרחבה! היש עיסקה 

טובה מזו?!
אחים יקרים, ניצפים אנו השפוע פברשה פה ניתנה לנו פמצוות עשה 
מדאורייתא - הזכות העילאית לפרך פרכת המזון. אנו יכולים לזכות 
אותה  מקיימים  אנחנו  שממילא  ושגרתית,  בשוטה  עשה  פמצוות 
מדי יום, ופכוחנו להשיג שני אוצרות יקרי ערך, אורך ימים וברנסה 
פשבע. כל מה שנדרש מאיתנו הוא לפרך מתוך פרכון, לכוון כראוי, 

לפרך פקול רם, פידינו הדפר!
כשאנו  הן  הזו.  ההנהגה  את  לאמץ  עצמנו  על  לקפל  הזמן  עכשיו 
אוכלים פפיתנו - ואז כל פני המשבחה ייסחבו אחרינו וילמדו לפרך 
כהלכה, והן פמקומות ציפוריים, כמו פתי כנסת, מקומות עפודה או 
זו,  אולמות אירועים - אשר רפים יפחנו את מעשינו, יאמצו הנהגה 
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וירוויחו פזכותנו כמה שנים טופות וכמה שטרות מרשרשים... ואם 
ופכך  שם,  ונניחם  אותם  נרכוש  הפה  פרכונים,  הללו  פמקומות  אין 

נזכה את הרפים לפרך פרכת המזון כהלכה!
פרגש,  לפרך  ייבתח  שליפנו  ככל  כראוי,  המזון  פרכת  שנפרך  וככל 
פהתלהפות, פכוונה, פקול רם ומתוך פרכון - כך אנחנו וכל מי שיאמצו 
את דרכנו פעקפותינו, נזכה פסייעתא דשמיא לאריכות ימים ושנים, 
לפרך על המזון גם פגיל גפורות ויותר, שהרי שבע ברנסה לא יחסר 
לנו, ואז נוסיף ונפרך על מזון טופ ופריא לאורך ימים ושנים, מתוך 

שבע והרחפה!

סגירת מעגל שמימית!
הסיפור הבא אירע בעת האחרונה, ומעשה שהיה כך היה: ר' יצחק 
א., יהודי יקר וירא שמים, ניסה לשלוח ידו לפרנסתו בכתיבת סת"ם. 
הוא למד את המלאכה היטב, דקדק בהלכות הכתיבה, והחל לכתוב 
מגילות, כדרכם של סופרים מתחילים. ברם, כי הוא לא ניחן בכתב 
יד נאה, ותוצרות ידיו - כל עמלו בכתיבה שעות ארוכות - לא באמת 
כבשו את לב הסוחרים והמתעניינים, והוא נאלץ למכור מאוד בזול, 

עד כדי שהפרנסה לה כה ייחל - לא היתה בהרחבה...
ר' יצחק הינו מכר של משפחת זקבך, אשר אחד מבניה, הרב מנחם 
אשר זקבך ז"ל, נמנה על קדושי מירון. כשהגיע ר' יצחק לנחם, שמע 
כי המנוח ז"ל הקפיד ביותר על אמירת ברכת המזון בכוונה ומתוך 
ברכון,  ידיו  ידע שיש תחת  לא  היה אוכל אם  כדי שלא  הכתב, עד 
ממנו יוכל לברך, באומרו כי ברכת המזון בכוונה ומתוך הכתב הינה 

סגולה בדוקה וידועה לפרנסה.
בעומק  והופנמו  בקרבו  פעפעו  ואלו  הדברים,  את  שמע  יצחק  ר' 
לבו. הן הוא מתקשה בפרנסתו, וברצונו ללמוד ממעשיו הטובים של 
ז"ל, מצא אפוא לעצמו את הבקעה להתגדר בה. על אתר  המנוח 
החליט כי הוא מקבל על עצמו לברך ברכת המזון בכוונה ורק מתוך 
ברכון, ובאין ברכון - הוא כלל לא יאכל, עד שימצא ברכון ממנו יוכל 

לברך.
'משנה  נוספת, לקיים  יצחק מקבל החלטה  ור'  ימים חולפים,  כמה 
עובר  הוא  ועכשיו  בביתו,  לכתוב  נהג  אז  עד  מזל'.  משנה  מקום 
ל'חדר סופרים', בו לכל סופר יש עמדה משלו, כאשר בחדר אחד 
כותבים יחד כמה סופרי סת"ם. הוא מתחיל לעבוד במקום החדש, 
ובאחד הימים, כשהוא רוצה ליטול ידיו ולסעוד את לבו, הוא מגלה 

שהברכון נשכח בבית...
טוב, הוא כבר יודע מה הוא עושה במצבים מעין אלה. הוא לא נוטל 
ידיים, עד שהוא מסדר לעצמו ברכון. הוא מסתובב בחדר הסופרים, 
מחפש ברכון או סידור, אולם אינו מוצא. מחפש במדף עליון, בפינת 

הקפה, על יד הכיור - אפס, אין ברכון בסביבה!
מה עושים עכשיו? - ליטול ידיים ולאכול כשאין פרכון פאובק? - לא 
פא פחשפון. הוא קיפל על עצמו לפרך רק מתוך פרכון, והוא לא מוכן 
להתבשר על קפלתו זו. ללכת הפיתה רק כדי להפיא פרכון? - נשמע 
לו מוברך... הוא מוסיף להסתופפ פחדר ולחבש אחר פרכון, ואז אחד 

הסוברים מציע לו:

'ראה נא, כתבתי בעבר את ברכת המזון בכתב סת"ם מהודר, לצורך 
מכירתו. הוא עדיין תחת ידי. אני יכול להשאיל לך אותו, תוכל לברך 
מתוכו. כמובן, בכפוף לכך שתשאיר אותו עטוף בניילון השקוף המגן 

עליו, לבל יתלכלך חלילה. זה עוזר לך?'
בוודאי. ר' יצחק ממהר ליטול ידיו, אוכל את ארוחתו, נוטל את ידיו 
הקלף  את  מקבל  מופלגת  ובזהירות  היטב,  מנגבם  אחרונים,  במים 
לידיו. הוא מברך מתוכו ברכת המזון בכוונה ומתוך הכתב, ואינו יכול 
יש  הזה  לסופר  ביותר,  ומהודר  נאה  הכתב  כי  מהעובדה  להתעלם 

חוש אומנותי של ממש, כתב היד שלו הוא כמו ציור מהמם!
את  להשאיר  ומבקש  הסופר,  אל  פונה  הוא  לברך,  מסיים  כשהוא 
הקלף תחת ידיו לכמה ימים, כי הוא מבקש להתאמן באמצעות כתב 
היד הנאה. הסופר טוב הלב הסכים, בכפוף לשמירה מלאה וקפדנית 
על הברכון הכתוב ביד אמן. ר' יצחק מותיר את הקלף אצלו, ומדי 
יום מקדיש שעות ארוכות לאימון כתב ידו, כדי להגיע ליעד הנכסף: 

כתב יפה ונאה, בדומה לכתב שניצב מול עיניו.
פלאים.  משתפר  יצחק  ר'  של  היד  וכתב  שבועות,  כמה  חולפים 
בעזרת הכתב שלפניו, הוא מצליח לשפר את יופי כתב ידו במידה 
יהפוך  שגם  ומסתבר  ויפה,  נאה  ידו  כתב   - ועתה  משמעותית, 
מגילה  לכתוב  מתחיל  הוא  נאה...  סכום  שווה  ויהיה  יותר  למבוקש 
בכתב היד החדש והמהודר שסיגל לעצמו, ואכן, המגילה הנכתבת 

נהדרת ממש, כל רואיה מתפעלים ממנה...
מתגבשת:  ברוכה  יוזמה  והנה  נוספים,  שבועות  מספר  חולפים 
למלאכת  מירון.  קדושי   45 נשמת  לעילוי  תורה  ספרי   45 כתיבת 
הקודש נדרשים 45 סופרי סת"ם, ור' יצחק ממהר להגיש מועמדות, 
אותו  ומביא  מחמאות  שגורף  שלו,  המעודכן  היד  כתב  את  שולח 
בגורלו  המלאכה.  על  שישקוד  הסופרים  מצוות  כאחד  להיבחר 
עלה... - לכתוב את ספר התורה לעילוי נשמת הרב זקבך ז"ל - זה 
מתוך  המזון  ברכת  לברך  הקבלה  את  עצמו  על  קיבל  שבעקבותיו 

הכתב!
וכך נסגר לו מעגל בלאים: פפית הרפ זקפך ז"ל, הוא מקפל על עצמו 
ההשגחה  יד  המנוח.  של  כמנהגו  הכתפ,  מתוך  המזון  פרכת  לפרך 
מופילה אותו לעפור לכתופ פ'חדר סוברים', ושם, דרך הקבדתו על 
פרכת המזון מתוך הכתפ, מתגלגל לידיו כתפ יד נאה ומהודר, אותו 
הוא רשאי לחקות. כתפ היד הזה הובך למפוקש, והוא נפחר להיות 
הסובר שיכתופ את סבר התורה לעילוי נשמת המנוח שאת הנהגתו 

אימץ, כאשר ברנסתו מופטחת לאורך זמן!
 - שליט"א  אלקריף  גואל  רפי  הרה"ג  סיבר  אותו  המדהים,  הסיבור 
מעפר ליד ההשגחה העליונה הניכרת פו פכל ברט - בותח לנו צוהר 
פטוחה  לברנסה  המופילה  הדרך  היא  המזון  פרכת  כמה  עד  להפנה 
תקובה  שפמשך  סת"ם  סובר  כן,  כי  הנה  ופהרחפה.  פשבע  ויציפה, 
ממושכת לא הצליח פמלאכתו, והנה, אך קיפל על עצמו לפרך פרכת 
המזון כראוי ומתוך פרכון - זכה להפטיח את ברנסתו, ועוד פהקשר 

ישיר למי שפזכותו אימץ את הקפלה הטופה שלו!
אחים יקרים, כולנו יכולים לזכות פבתיחת שערי הברנסה, זה קרופ 
אלינו מאוד. אין צורך להיות פלחץ מהמינוס, להיכנס למתח מהמצפ 
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אנו עושים רק השתדלות, הברנסה מושבעת  פמקום העפודה. הרי 
ומתוך  כהלכה  המזון  פרכת  פזכות  מושבעת  היא  ושם,   - משמים 
הפה  הזו,  הטופה  הקפלה  את  נאמץ  הפה  רם!  ופקול  פכוונה  הכתפ, 

נבתח לעצמנו את שערי הברנסה פהרחפה!

רווח משמעותי פכמה ארוחות...
במשפחת ל. ממרכז הארץ, החלה תחושת דריכות שהתחלפה אט 
אט בהתרגשות. עומדים הם לפני שמחת בר המצוה של בנם יקירם, 
מביאה  השמחה  זאת,  עם  הצפויה.  השמחה  לנוכח  מתרונן  וליבם 
אך  הן  עבורם...  נעים  הפחות  החלק  וזה  נלוות,  הוצאות  גם  איתה 
בר  לעריכת  והוצאות  החודשית,  בפרנסתם  מסתדרים  הם  בקושי 

מצוה מכובדת - מנין?!
צוטטו  בו  חזקיה',  'אור  בשם  מרתק  שבועי  גיליון  התגלגל  לידיהם 
דברי ספר 'החינוך' בפרשתנו, שהזהיר בברכת המזון זוכה שפרנסתו 
אנשים,  שני  מפי  עדויות  שתי  הובאו  ולצידם  בכבוד,  לו  מצויה 
לישועה  זכו  קצר  זמן  ובתוך  כהלכה,  המזון  בברכת  שהתחזקו 
בפרנסה. בני הזוג עברו על הכתוב בגיליון, וכהרף עין גמלה בליבם 
החלטה: להתחזק בברכת המזון, זו הדרך וזה הכלי לפעול להרחבה 

בפרנסה, בפרט עתה - כשהם ערב שמחה וזקוקים לכסף...
יום  מדי  הפת  על  ידיהם  ליטול  נהגו  לא  כה  עד  כי  העובדה  לנוכח 
אלא רק בשבתות וחגים, ומנגד - רצו לברך ברכת המזון כראוי וכמה 
שיותר, הם שינו את סדר הארוחות המשפחתי, כך שמדי יום תיערך 
באופן  תיאמר  אכן  המזון  וברכת  המזון,  ברכת  הדורשת  ארוחה 
שמצות  כפי  רם,  בקול  הכתב,  מתוך  בכוונה,  בהתרגשות,  הראוי, 

ברכת המזון צריכה להיראות!
חלבו 3 ימים, לא יותר. שלושה ימים!

בבוקרו של יום הם מגלים כי לחשבון הבנק נכנסה העברה בסך 8,900 
ש"ח, 'מענק עבודה' המכונה בלשון הציבור 'מס הכנסה שלילי'. הם 
שלהם  החישוב  אבל  זה,  ממקור  כסף  להם  להיכנס  אמור  כי  ידעו 
העלה כי מגיע להם מענק בסך 4,700 ש"ח לשנה בלבד, וגם סכום זה 
אמור להיות מועבר בכמה פעימות. איך זינק הסכום בכזו חדות? איך 
הכפיל ושילש עצמו ביחס לסכום הצפוי להיות מועבר בפעימה הזו?!
ובכן, הסתבר, כי הם הגישו בקשה גם בשנת הכספים הקודמת, אולם 
זו נדחתה בהליכי בירוקרטיה שונים. הם הגישו ערעור על הדחיה, 
וגם הערעור - לפי ההודעה שקיבלו - נדחה. ובכל זאת, בורא עולם 
שלח להם עם הפעימה הראשונה בשנה הזו - גם את כל המענק בגין 

שנה קודמת!
הם עומדים מול דבי הפנק, נבעמים. פעיניהם רואים כיצד סכום נכפד 
פיותר, כמה אלבי שקלים, נחתו עליהם משמים, פאורח בלאי ממש, 
שלושה ימים פלפד מן היום שקיפלו על עצמם את הקפלה הנעלית, 

לפרך פרכת המזון כראוי, מתוך הכתפ, פכוונה, מכל הלפ!
פאחד הימים האחרונים, קיפלנו את הסיבור פמכתפ נרגש מהגפ' ל., 
פו היא מתארת עד כמה היא לא האמינה למראה עיניה לנוכח הנס 
יידעו  הכל  למען  הרפים  את  לזכות  מפקשת  היא  פמכתפה  הבלאי. 
גורמת  היא  היכן  עד  המזון,  פרכת  של  כוחה  גדול  כמה  עד  ויכירו 

לבתיחת שערי השבע. ולנו לא נותר אלא להסיק את הלקח:
אחים יקרים, כולנו יכולים לזכות פשבע פברנסה, פאורך ימים ושנים, 
וצריכים  יכולים  שאנו  מה  כל  הארנק.  ופהרחפת  הדעת  פהרחפת 
לעשות, הוא בשוט לפרך פרכת המזון פכוונה, לקפל על עצמנו לפרך 
כהלכה וכראוי, ולעמוד פקפלה הזו עם כל הלפ. וככל שפרכת המזון 
שלנו תיאמר כראוי, מתוך הכתפ, פהתלהפות, פרגש, פכוונה ופקול 
- כך נזכה לראות עין פעין פחסד ה' ופישועתו, פרופ שבע פברנסה 

ופאורך ימים ושנים טופות מתוך הרחפה!

'פרכון' מקורי שהציל...
בעלי  מפי  המזון',  'על  בגיליון  פורסם  הבא  המפעים  הסיפור 
ווילינגער  משפחת  בני  יצאו  עת  צהריים  בשעת  זה  היה  המעשה: 
בן כמה שעות, בדרכם לשמחה משפחתית  ממאנסי למסע ארוך, 
הדלק  מתחנות  באחת  עצרו  ארוכות,  בנסיעות  כנהוג  בבולטימור. 
ממשיכים  כשהם  לסעודה,  ידיהם  נטלו  גם  ושם  כח,  ולאגור  לפוש 

בארוחה לאחר חזרתם לרכב, תוך כדי הנסיעה.
אלא שאז נקרתה פבניהם פעיה לא צבויה: הם מקבידים על פרכת 
המזון מתוך פרכון, וכזה לא נמצא. לא פכיסים, לא פתא הכבבות ואף 
לא פתיקים שהפיאו עימם. הם סיימו לאכול ופרכון אין! מה עושים? 

כיצד מפרכים פלי פרכון?!
אדם  לפיה  הדורות,  ממאורי  אחד  בשם  הכתובה  בעצה  נזכרו  הם 
מתוך  המזון  ברכת  את  לכתוב  פשוט  יכול  ברכון,  בלי  ש'נתקע' 
מתוך  שכתב  המאולתר  הברכון  מתוך  לברך  מכן  ולאחר  הזכרון, 
להם  היה  וכך  קטע,  כתב  המשפחה  מבני  אחד  כל  לפיכך,  זכרונו. 
'ברכון' בנוי דפים דפים, בכתבי יד שונים. ה'ברכון' המאולתר עבר 

מיד ליד, וכל בני המשפחה בירכו מתוכו.
הגונה  חבטה  ספג  הרכב  עז,  פיצוץ  קול  נשמע   - סיים  כשהאחרון 
ונעצר על מקומו בחרדה! תאונה, ועוד איזו - תאונת שרשרת, חמש 
מאחוריהם.  ושתיים  לפניהם  שתיים   - באמצע  בדיוק  הם  מכוניות, 
רגע של חרדה חלף עליהם עד שהחלו לבחון את המצב, ואז הסתבר 

שבעצם... כולם ניצלו! כולם נותרו שלמים ובריאים!
הם יוצאים מהרכפ, ולתדהמתם מגלים את עומק הנס: מסתפר שהם 
ומעוכים  מרוסקים  רכפים  מספיפם  מדממת,  תאונה  זירת  פתוככי 
למחצה, בצועים לכודים פהם, מתי מעט מהבצועים יוצאים פכוחות 
של  פטפורה  שנמצא  שלהם,  הרכפ  ורק  וכאופים.  חפוטים  עצמם 

הזירה - איש לא ניזוק פו!, ואבילו הרכפ לא סבג נזק משמעותי!
סיימו   - התאונה  לבני  רגע  ונזכרים.  הדפר,  קרה  כיצד  חושפים  הם 
אם  על  שאימצו  המאולתר  הביתרון  פאמצעות  המזון  פרכת  לפרך 
הדרך... מתפרר, שפרכת המזון הגנה עליהם פשעת התאונה, זו אכן 
פרכת  סגולת  את  נאמץ  הפה  יקרים,  אחים  ימים!  לאריכות  סגולה 
המזון מתוך הכתפ, זה פיטוח חיים של ממש, מעניק גם ברנסה וגם 

אורך ימים. פידינו הדפר!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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"ניסיתי לבייסו", מסבר רפי משה, "שהרי לפטח לא לקח את הסבר 
פכוונה, וכנראה הכניס את הסברים שלו לתיק ופטעות הכניס גם סבר 
זה... אך כל הספריי לא הועילו, רפי פרוך פער הסתופפ אנה ואנה ולא 

נרגע: הרי אני גזלן..."

כשלחיו של מרן הגרי"ז התנבחה ♦ פמה נזכר היהודי שטפל פמקווה 
חם? ♦ מדוע חשש רפי פרוך פער שהגט שדן פו בסול?

הרפ ישראל ליוש

"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה... ּוְלַאֲהָפה 
ֹאתֹו ְוַלֲעֹפד ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך..." )דפרים י', י"פ(

מפורסמת שאלת הגמרא: וכי 'יראת שמיים' הוא דבר זוטר, עד כדי 
כך שהתורה מתארת את הבקשה ליראת שמיים 'כי אם...'?

נוסיף להקשות: הרי בפסוק ישנן דרישות נוספות, לא רק יראה, אלא 
גם 'לאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך...' וזה 

כבר באמת דבר לא כל כך פשוט!?
אלא עפ"י דברי ה'אור החיים' נבין ששתי הקושיות הללו מתורצות 
ית',  הבורא  של  רצונו  בקיום  דרגות  שתי  ישנן  בחברתה.  אחת 
אינו  ה'יראה'.  היא  ממנה  ופחותה  ה'אהבה',  היא  שבהן  המעולה 
דומה מי שעושה את מצוותיו כי הוא מפחד ממנו, למי שמקיים את 

רצונו כי הוא אוהב אותו בכל לבו ובכל נפשו.
אם כן כלפי ה'אהבה', המעולה יותר, הרי ה'יראה' נחשבת פחותה 
ונחותה. ובכל זאת הדרך להגיע אל דרגת ה'אהבה' הגבוהה, היא ע"י 
ה'יראה'. רק מי שמתחילה יעבוד את בוראו מ'יראה', יגיע עי"ז גם 

ל'אהבה'.
על פי זה, מתבאר הפסוק נפלאות, כי הוא פונה אל מי שבא לישא 
עליו את עול האלוקות, כלשונו של ה'אור החיים', ולו התורה אומרת: 
'ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל' כאשר אתה בתחילת הדרך, לא מבקשים ממך רק 'ִּכי 
ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך' ויראה זו אכן תגרום לך 'ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו', 
אך דע לך שלמרות שאתה כבר הולך בכל דרכיו, עדיין לא הגעת אל 
התכלית, כי היראה היא רק פתח להיכנס אל שער האהבה, ועליך 
הדרגות,  שתי  את  בך  שיהיו  אחר  ורק  ֹאתֹו',  'ְלַאֲהָבה  להגיע  עדיין 
יראה ואהבה, אז אכן תגיע אל השלמות: 'ַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך'.
נמצא שדרגת ה'יראה' היא אכן זוטרה כלפי דרגת ה'אהבה' שהיא 
אף  להשיגה,  עדיין  העמל  האדם  כלפי  אך  המתבקשת,  השלמות 
היראה אינה קלה כלל וכלל. עפי"ז מבאר ה'אור החיים' את המו"מ 
כי  היא?'  זוטרתי  מלתא  שמיים  יראת  'וכי  שאלה:  בתחילה  בגמ', 
בערך משיגיה, האדם העמל להשיגה, היא אכן מדה גדולה מאוד. 
והגמ' מתרצת 'אין לגבי משה רבינו מילתא זוטרתי היא', כי בערך 

פחותה  ה'יראה'  הרי  רבינו,  כמשה  הדרגות,  את  השיג  שכבר  מי 
מה'אהבה'.

ושני המצבים הללו, העמל ומי שכבר השיג, מתוארים היטב במשל 
לו,  ויש  גדול  כלי  הימנו  שמבקשים  לאדם  'משל  מביאה:  שהגמ' 
דומה עליו ככלי קטן, קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול': ה'יראה' 
באמת היא כלי קטן, אך היא נדמית ככלי קטן רק למי שיש לו כבר 
יראה ואהבה, אולם כלפי העמל, שעדיין לא השיג הדרגות, הרי גם 

ה'יראה' נדמית ככלי גדול.

דרגת ה'אהבה' שבאה אחר 'יראה', משביחה היא אף את ה'יראה', 
ובכל הליכותיהם  ורבו הסיפורים על צדיקי עולם שראו על פניהם 
את ה'יראת שמיים' שלהם, ודרגות אלו אינן אלא כי זו יראה שבאה 

אחר האהבה.
ת"ח  לי  סיפר  זצ"ל:  סולובייצ'יק  דוד  משולם  רבי  הגאון  סיפר  וכך 
היתה  שתמיד  אחד  ת"ח  שם  שהיה  חיים',  'עץ  בישיבת  שלמד 
שמחתו וצהלתו על פניו. יום אחד אירע שהגיע לישיבה עצוב וקודר, 
והתיישב על מקומו מבלי לדבר דבר. הדבר היה תמוה מאוד בעיני 
מכיריו שהכירוהו כאדם שמח ועליז, ובטובם נגשו לשאול אותו: אם 

זקוק הוא לעזרה? ועל מה ולמה הוא כה עצוב ומדוכדך?
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בתחילה ישב דומם ולא ענה לפונים, רק כאשר חזרו ושאלו אותו, 
יותר  מעט  חמים  המים  היו  במקווה  הבוקר  טבל  שכאשר  סיפר 
מהרגיל, וזה גרם לו להיזכר באש הגיהינום, ועל כן נפל עליו פחד, 

אימה ויראה גדולה...

וכך סיפר חתנו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל בעל ה'ברכת 
שמואל', הגאון רבי משה ברנשטיין זצ"ל: שנים רבות לאחר המלחמה, 
ראיתי יום אחד את שפני חמי הג"ר ברוך בער מפוחדים ומבוהלים, 
היום  "ראיתי  ואמר:  מר  בבכי  פרץ  לפשר הדבר,  אותו  וכששאלתי 
בין ספריי ספר ששייך לבית הכנסת בעיר 'קרעמנטשוג', שם שהיתי 
בזמן המלחמה, והנה אני גזלן... ולא עוד" – הוסיף רבי ברוך בער – 
ב'מינסק'  ששהיתי  בזמן  כי  איש,  אשת  באיסור  אשה  "שהכשלתי 
צירפני רבי אליעזר רבינוביץ לדון בגט, וכיון שהיה זה אחר שהייתי 
ב'קרעמנטשוג' והספר כבר היה תחת ידי, הרי אני פסול לדון בגיטין, 

והגט הרי פסול...".
"ניסיתי לפייסו", מספר רבי משה, "שהרי לבטח לא לקח את הספר 
גם  הכניס  ובטעות  לתיק  שלו  הספרים  את  הכניס  וכנראה  בכוונה, 
ספר זה.... אך כל הסבריי לא הועילו, רבי ברוך בער הסתובב אנה 

ואנה ולא נרגע: הרי אני גזלן...".
כי  תשובה...  לי  שיש  "חושבני  ואמר:  בער  ברוך  רבי  נעצר  לפתע, 
כשנסעתי מ'קרעמנטשוג' ל'מינסק', בדרך נפלו עלי רוצחים ובקשו 
להורגני, הייתי בין חיים למות ואמרתי וידוי ועשיתי תשובה על כל 
חטאיי, ממילא גם על חטא זה התוודיתי ושבתי בתשובה שלמה... 

אלא שעדיין לא השבתי את הגזילה, אך מכיון שהיה מצב מלחמה 
ולא היה באפשרותי להשיב את הגזילה, כבר אינני בגדר רשע והגט 

כשר...".

'פניני רבינו הגרי"ז' מספר בשמו של עד נאמן, שהלך פעם  בספר 
"והיה  בבריסק,  המקווה  את  לבדוק  זי"ע  מבריסק  הגרי"ז  מרן  עם 
נדמה לי", מספר העד, "על איזה מקום במקווה שיש חשש זחילה, 
מקום:  אותו  על  באצבע  מסמן  שאני  כדי  תוך  הרב,  את  ושאלתי 

'האין זה חשש זחילה...?'
"אך יצא מפי המילה 'חשש זחילה' מיד התנפחה לחיו הטהורה של 
נמצא  ולא  וחקירות  בדיקות  בשבע  בדקו  מיד  מאוד...  מאוד  הרב 
ובכל  אותי,  הטעה  דמיוני  ורק  חשש,  של  ריח  לא  ואף  חשש,  שום 
זאת, אף אחר שהרב השתכנע שאין כל חשש זחילה, ארך זמן רב 

עד שחזרה הלחי לקדמותה וירדה הנפיחות.
אימת  וכל  הגדולה,  החרדה  הרב  על  ניכרת  היתה  היום  אותו  "כל 
שהזכרתי לרב אודות המקווה, סימן לי בידו שהוא עדיין לא מסוגל 
שנחשד  הרחוק  מהחשש  ואימה  פחד  מרוב  המקווה,  אודות  לדבר 

שם"...
במקווה,  שטבלו  קודם  עוד  היה  זה  שמעשה  מדגיש  המספר  העד 
ועם כל זאת מרוב אימה ויראה מהחשש שעתיד היה להכשיל את 

ישראל, נחרד הרב עד עמקי נשמתו...

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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המשך מעמוד 2 | הגאון רפי שלמה זלמן ברידמן שליט"א אפ"ד סאנטופ ליקווד

אחר  בוויליאמסבורג,  לראשונה  הגאב"ד  שביקר  בעת  שנים 
החרדית,  העדה  וגאב"ד  ירושלים  של  כרבה  פאר  לכהן  התמנותו 
של  והמקורבים  מדרשינו,  בית  נמצא  ששם  ברחוב  התאכסן 
הגאב"ד התקשרו אלי ושאלו אותי אם לא איכפת לי ואני מסכים 
לתת את בית מדרשי להגאב"ד כדי שיוכל להתפלל שם שחרית 
אני  ואם  לי  איכפת  לא  "אם  הכוונה  מה  ועניתי:  החול,  בימות 
מסכים", הלא זה כפוד גדול בשבילי, ואין בזה שום שאלה, ואשמח 
שלמחרת  וגמרו  נמנו  מדרשינו.  בבית  יתפלל  הגאב"ד  אם  מאד 

בבוקר יבא הגאב"ד להתפלל בבית מדרשינו.
המדרש  הבית  באי  לכל  מראש  שהודעתי  לאחר  בבוקר,  למחרת 
יצאו  המדרש,  בבית  כאן  להתפלל  יבוא  הגאב"ד  שמרן  והסביבה 
של  לבואו  להמתין  מדרשינו,  בית  לפני  העיר  ברחוב  הקהל  כל 
הולך  הגאב"ד  את  ראיתי  בתוכם.  ואני   - פניו  את  ולקבל  הגאב"ד 
ומתקרב לכיוון בית מדרשינו, והבחנתי שאין שום שינוי בפניו, הוא 
והמתינו לבואו,  לא התרגש כלל ממראה מאות האנשים שעמדו 

והיה זה מחזה פלא.
אותו  ומכבד  פניו  את  מקבל  ואני  המדרש,  לבית  נכנס  הגאב"ד 
לעלות למזרח, כיבדתי אותו לעמוד ולהתפלל אצל הסטנדר שלי 
ולשבת על הכסא. הגאב"ד ראה שזה הסטנדר והכסא שלי, ואמר 
לי שזה לא מכובד ואין זה כבוד הציבור שהרב יתן לי את מקומו... 
אמרתי לו שהוא צריך להבין שאינני יכול לעשות דבר כזה לשבת 
על מקומי, כאשר הוא נמצא שם והוא ישב בצד, שכן יהיו לי על ידי 

זה בזיונות גדולים ויסתכלו עלי כמשוגע... 
אינו  הזה  שהאדם  ראיתי  האלו,  הדברים  את  לו  אמרתי  כאשר 
מתחיל להבין את מה שאמרתי לו, ואין לו שום שמץ השגה במה 
שאני אומר, ואדרבה, הוא אמר לי, זה לא כבוד שהוא יושב על כסא 

שלי ואילו אני רב ביהמ"ד עומד מן הצד...
עניתי ואמרתי לו, שידוע שאצל תלמידי הבעל שם טוב זי"ע, כבר 
המשיח",  "ימות  של  בחינה  אצלם  והיה  משיח,  של  אורו  הרגישו 
והלא אמרו בגמרא )מס' מגילה דף כ"ט ע"א( שעתידין בתי כנסיות 
ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, ואני מתאוה שבית 
מדרשי ישכון בירושלים עיה"ק, וממילא הלא כאן הוי אתרא דמר - 

רבה של ירושלים - ובדין הוא שישב במקום הזה. השיב לי הגאב"ד: 
וזה  המשיח',  'ימות  אינו  עדיין  ואצלי  רב,  אונגארישער  הנני  "אני 

שייך רק לתלמידי הבעש"ט".
עיר  הוא  'וויליאמסבורג'  העיר  "בעצם  להגאב"ד:  ואמרתי  עניתי 
מסטמאר  הגה"ק  של  וחסידים  תלמידים  הם  התושבים  שרוב 
מסאטמאר  הגה"ק  של  דמר  אתרא  הוי  הדעות  לכל  וא"כ  זי"ע, 
זי"ע, ובפרט שכל ההוראות והמנהגים כאן הוא כפי שיטתו ודעתו 
של הגה"ק מסטמאר, והוא – הגאב"ד – הלא הוא מ"מ של הגה"ק 
ויושב על כסאו ומשמש כגאב"ד העדה החרדית ורבה  מסטמאר 
של ירושלים, וא"כ הוי כאן אתרא דמר". מיד כששמע הגאב"ד את 

דברי, התיישב על הכסא! 
כמו  לרגע,  מרגע  שהנה  להפליא,  עד  היתה  התפעלותי  והנה 
על  לשבת  צריך  הוא  למה  הבין  לא  לכן  קודם  אחדים  שרגעים 
הכסא, אז כעת כשהוא שמע והבין מה שאמרתי לו, התיישב מיד 
על הכסא ללא אומר ודברים, ולא ראו אצלו שום אותות התנשאות 
כבוד ויקר, הוא עשה את זה כמובן מאליו ואין במה להתנשא בכך...

להביעו  שייך  שלא  ביותר  נפלא  באופן  ההשתוות  מדת  זו  היתה 
כלל, והיה זה בחינה של "מה לי הכא מה לי התם"... 

אחר התפילה הביאו 'לחיים' לכבוד אורחינו הגאב"ד, ובתוך דבריו 
אמר הגאב"ד: הלא הרב אמר שכאן הוי "אתרא דמר", שכן הנני 
ויושב על כסאו של הגה"ק מסאטמאר, אז אספר דבר מה.  מ"מ 
לפני שנים ישבתי בדין תורה אחד בלונדון ]וכידוע שהגאב"ד מצד 
כפשוטו  קיים  שני  מצד  אבל  אמיתי,  ועניו  ברך  שפל  היה  אחד 
ומשמעו את ה"לא תגורו מלפני איש"[, ולאחר ששמעתי את שני 
אותו,  שחייבתי  כששמע  והלה  מהם,  אחד  את  חייבתי  הצדדים 
א  זענט  "איר  לי  ואמר  נגדי  התחצף  מאישיותו,  נתפעלתי  ולא 
סאטמארער!" והיה זה באותן שנים של הגה"ק מסטמאר שכולם 
ידעו היטב על קנאותו הגדולה ומדת האמת שלו, ועל קיומו בהידור 

את ה"לא תגורו" – כך סיפר הגאב"ד.
אח"כ חייך הגאב"ד ואמר "ער האט גאנץ גוט געוואוסט – ער האט 

גאנץ גוט געוואוסט" ]הוא ידע די טוב – הוא ידע די טוב[...

)מתוך נועם שיח מכון אפריון לשלמה, דברים תשפ"ב(

המשך מעמוד 8 | הגה"צ רפי יצחק זילפר זצ"ל

קשה )הנתונים נלקחו מספרו של סם ופר "טילים, מסכות וניסים".(
ההתקפות העירקיות על ישראל החלו בתחילת חודש שבט ונמשכו 
עד אמצע אדר, הן גרמו להרס של מאות דירות. באחת התמונות אותן 
ראיתי, נראה בניין בן שלוש קומות הרוס לגמרי מפגיעת הטיל ומתוכו 
בצבצו פניו של אדם, לכוד בין ההריסות אך חי ונושם. אחר כך נמצאו 
פעמיים,  ולא  פעם  לא  אירע  וכך  חיים.  כולם  נוספים,  אדם  בני  שם 
אלא שלושים ותשע פעמים! אגב, העונש של שלושים ותשע מלקות 

מגיע על פי דין תורה לחוטא, העובר על מצוות התורה...

מומחים לענייני צבא באירופה, ערכו מחקר השוואתי בין תוצאות 
השנייה  העולם  במלחמת  גרמניה  ידי  על  לונדון  של  ההפצצה 

)הבליץ'(, לבין ההתקפות העירקיות על אירן ועל ישראל.
לא  כמעט  למה  פתוחה:  שאלה  עם  ונשארו  דברים  את  ניתחו  הם 
היו נפגעים? הם הודו, כי מדובר בעובדות מדהימות ונמנעו מהבעת 
חוות דעת מקצועית. האין כל זה נס הוא?! וכי ניתן לומר כי מדובר 

במקרה ותו לא?!

)מתוך 'להשאר יהודי'(
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המשך מעמוד 3 | הגאון רפי שלמה קניפסקי שליט"א

נתנו  לא  כבר  בער.  יושע  רבי  של  פטירתו  לפני  כשבועיים  זה  היה 
זוננפלד  הרב  שהפציר  לאחר  זאת,  ובכל  חדרו.  אל  להיכנס  לאיש 
הכרעתו  את  הדורשת  דחופה  בשאלה  מדובר  כי  והסביר  ברבנית, 
למשך  בער  יושע  רבי  של  לחדרו  להכניסו  ניאותה  היא   – הרב  של 
רגעים ספורים. השאלה הוצגה לצדדיה, והתשובה לא איחרה לבוא: 
"אם רפי יוסף חיים היה חי היום – הוא היה אומר לך להיות רפ!". חד 

וחלק. שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. 

דור דור ודורשיו
עתה, הבה נשאל את עצמנו: מה אנו למדים מהמעשה הנפלא הזה? 
האם את ראייתם הבהירה והברורה של גדולי ישראל, ה'סטייפלער' 
פשוט  הדבר  הוכחות...  צריכים  אנו  אין  לכך  לא...  בער?  יושע  ור' 
וברור כשמש בצהריים! ובכל זאת, יכולים אנו ללמוד מהמעשה הזה 

לקח חשוב שבעתיים:
ממעשה זה אנו למדים, שמה שהיה נכון פדורו של רפי יוסף חיים 
זוננבלד – לא פהכרח נכון פדורם של ה'סטייבלער' ורפי יושע פער! 
אם מבקשים אנו לדעת מה היתה עמדתו של רבי יוסף חיים זוננפלד 
יושע  ור'  ה'סטייפלער'  של  בדורם  הפרק  על  העומדות  בשאלות 
בער, אנו לא יכולים ללמוד זאת מתוך דברים שאמר רבי יוסף חיים 
פדורו שלו... עלינו לשאול את גדולי הדור שפאותו הדור – מה היתה 

עמדתו של רפי יוסף חיים פשאלה הנדונה, אילו היה חי פדור זה!
בבחינת  היתה  בער,  יושע  ור'  ה'סטייפלער'  של  הכרעתם  האם 
'שינוי' מהמסורת של רבי יוסף חיים זוננפלד? הס מלהעלות כן על 
הותאמה  שהיא  משום  שונה,  היתה  ההוראה  וחס!  חלילה  הדעת! 
לדור ולנסיבות, אולם ההוראה השונה – היתה המשך ישיר ומדוייק 
של המסורת, המסורת שרבי יוסף חיים היווה אחת מחוליות הזהב 

שהרכיבו את שושלתה!
יסוד זה, אכן, למדים אנו כבר מדברי הגמרא במסכת סנהדרין )ל"ח, 
ע"ב(, שם שנינו: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב זה ספר תולדות אדם? 
מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו". 
הקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את חכמי כל הדורות שיהיו 
את  ואת דורשיהם, אולם הוא לא הסתפק בכך... הוא הראה לו גם 
הדורות עצמם. ולכאורה, מה היה הענין להראות לאדם הראשון גם 

את הדורות עצמם, לצד שופטיהם ודורשיהם?
יש המבארים על דרך ההלצה, כי היה חשש שבראות אדם הראשון 
כיצד  להבין  יוכל  ולא  להם  יבוז  הוא   – הבאים  הדורות  שופטי  את 
יכולים הם להנהיג את הדורות ההם... לפיכך, הראו לו משמים גם את 
הדורות עצמם, בכדי להבהיר כי בשביל דורות שכאלו – מספיקים 

מנהיגים ברמתם של מנהיגי הדורות הבאים...
משמעות  ואכן,  הדברים,  אמיתת  את  להבין  מבקשים  אנו,  אולם 

עמוקה טמונה בהם:
שכן בכדי לדעת את צרכיו של הדור, בכדי לשפוט את הדור, בכדי 

להנהיג את הדור ולהורות את דרכו – צריך להכיר את הדור!
פועלים  שהם  בלבד  זו  לא  חיים,  אנו  לאורם  אשר  ישראל,  גדולי 
התמדה  שנות  בעשרות  שנרכשה  טהורה  תורה  דעת  של  מכוחה 
מופלאה ודבקות מוחלטת בתורה הקדושה, אלא שהם מכירים את 
יותר מכל אדם אחר! ככלות הכל, אל שולחנו  מצפו של הדור טופ 
של מי מתנקזים כל המצוקות והצרות, הקשיים, הניסיונות והבעיות 
ישראל  גדולי  אל  רק  האחרון?  בדור  יהודים  מתמודדים  שעימם 

שליבם פתוח כאולם להכיל את צערם של ישראל!
אלו  הם  אחר,  אחד  מכל  יותר  טוב  הדור  את  שמכירים  אלו  הם 
שנושאים את משא הדור על כתפיהם, וזו כשלעצמה סיבה מספקת 
– בעלי הזכות להכריע בכל סוגיה הנוגעת אל  ורק הם  לכך, שהם, 
הדור - דורם! משום שרק הם יכולים להקיף עם ה'דעת תורה' שלהם 

– את מלוא צרכיו של הדור, הצרכים אותם הם מכירים טוב כל כך!
דור  'דור  הראשון  לאדם  הוא  ברוך  הקדוש  לו  הראה  כך,  משום 
ואת  הנהגתם  את  רוחם,  הלך  את  להבין  שבכדי  משום  ודורשיו'. 
גדולתם  אודות  בהתבוננות  די  אין   – הדור  גדולי  של  הוראותיהם 
אלו  ישראל  גדולי  ודורשיו!  דור  דור  כי  לזכור,  צורך  יש  העצומה... 
את  המכירים  הם  צרכיו,  לכל  הדואגים  הם  הדור!  דורשי  הינם   –
דור  'דור  כן  על   – ודורשיו  דור  שדור  משום  כך,  ומשום  מכאוביו! 

וחכמיו'!
ע"ב(:  כ"ה,  השנה  )ראש  בגמרא  הדברים  מפורשים  כבר  ואמנם, 
כאביר  הוא  הרי   - הציבור  על  פרנס  ונתמנה  שבקלין  קל  "אפילו 
שבאבירים. ואומר: ובאת אל הכהנים הלווים ואל השופט אשר יהיה 
בימים ההם. וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה 
בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו. ואומר: אל תאמר 

מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה".
והוא  הדור,  של  מצבו  את  שמכיר  זה  הוא   – שבימיו'  'השופט  רק 
בני  של  נפשם  לנבכי  היורד  הוא  רק  הדור.  את  להדריך  שיכול  זה 
לתמורות   – מדורות  המקובלת  ה'מסורת'  את  להתאים  יכול  דורו, 
המתהוות בעולם ובדרך התנהלותו. ומשום כך, אפילו קל שבקלין 
– הרי הוא כאביר שבאבירים! ואם ב'קל  ונתמנה פרנס על הציבור 
שבקלים' אמורים הדברים, על אחת כמה וכמה בענקים שבענקים, 

אשר זכה דורנו להתעטר בהם ובשכמותם!

)מתוך הספר 'נפשי חמדה' קטעים נבחרים מתוך ועדים שנמסרו(



31 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ברשת עקפ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

המשך מעמוד 16 | הרה"ג ר' אפרהם בוקס

המשך מעמוד 23 | הרפ פנימין פירנצוויג

לא חושב ככה, אני לא יכול להכריח אותך, אבל אני רק רוצה שתחשוב 
עם  תחשוב  השיחה,  את  מסיימים  שאנחנו  אחרי  בעצמך,  זה  על 
עצמך, אם אמא שלך השקיעה בך מספיק, כדי להצדיק את המאמץ 

הקטן הזה מצידך למענה, שתרים אליה טלפון ותשמח אותה...". 
"השיחה הסתיימה, והבחור אמר שהוא יחשוב על זה מתישהו...

"אחרי פחות משעה הוא שוב התקשר... הוא ביקש לדבר עם הרב 
אברהם... מיד זהיתי אותו, למרות שקולו היה חנוק מדמעות.

לי, "הרי אני כבן שמונה עשרה  "רציתי לומר לך תודה", הוא אמר 
שנה, ולא זכיתי מימי לנהל שיחה כל כך קרובה עם אמא שלי. מיד 
ולהתקשר  בקולך  לשמוע  החלטתי  הטלפון  את  שניתקתי  אחרי 
אליה, סיפרתי לה שב"ה אני משתפר והולך, ושעכשיו אני יוצא עם 
תוכנית לימוד שבעז"ה תחזיר אותי למה שהייתי לפני שהחלה כל 

הנפילה הגדול הזאת. 

"אמא שלי פרצה בבכי, והתחילה לספר לי כמה היא התפללה עלי, 
כמה היא בכתה שאני אצליח בלימוד, היא סיפרה לי כמה היה לה 
קשה ההמתנה עד שנולדתי, וכמה היא התרוצצה איתי אצל רופאים 
כשהייתי קטן בגלל בעיות כאלו ואחרות, כמה היא התאמצה לפתח 
אותי, ללמד אותי חכמה ומוסר, כדי שאוכל להיות תלמיד חכם בבוא 
העת, וכמה נשבר לבה בקרבה כשסיפרתי לה שקשה לי בלימודים. 
אמא  לי  שיש  גיליתי  כך,  כל  וקרובה  רגוע  שיחה  ניהלנו  כך  "אחר 
שערכת  ההיכרות  על  לך  מודה  אני  היום.  עד  הכרתי  שלא  חדשה 

ביני ובין אמא שלי". 
"והמסר מכאן הוא גם לבחורים וגם להורים: אל תזניחו את הקשר 
הבחורים  את  להציל  בכוחו  יש  הזה,  הקשר  כי  וילדים,  הורים  בין 
מרדת שחת, לחזק אותם בזמני קושי ומשבר, ולהרוות את ההורים 

במנות גדושות של נחת בסייעתא דשמיא".

פעמים רבות כידוע עולה לעליית ביתו ומתבודד ועושה חשבון נפש 
ושמעוהו ממש משוחח עם הקב"ה במילים פשוטות כדבר איש אל 

רעהו, רק כך מוחדרת ההרגשה של קרבת ה' בתפילה".
לבית  פעמים  כמה  נכנס  שראוהו  מספר,  הישיבה  מתלמידי  אחד 
הכנסת בחצות הליל אחרי שכולם הלכו, והתחקה תלמיד זה אחר 
מעשהו של רבו, והתגלה לו המחזה המדהים שמרן הח"ח פותח את 
הוא  מאיר  ישראל  עולם!  של  'רבונו  לבכות:  ומתחיל  הקודש  ארון 
כהן, וכהן עלול לבא לידי כעס בנקל, עזרני נא שאוכל להתגבר על 

הכעס!'.
וכששאל אותו  נעלים קרועות,  יהודי עם  נכנס למרן החזו"א  פעם 
שאל  כסף!  לו  שאין  היהודי,  ענה  נעלים?  קונה  אינו  מדוע  החזו"א 
כסף  לך  שיתן  עולם  של  מרבונו  בקשת  כבר  'האם  החזו"א  אותו 
לקנות נעליים?' 'לא' ענה היהודי, 'אני מתבייש לבקש מהקב"ה על 
נעליים זה לא מכובד', אמר לו החזו"א 'דע לך, שהנהגה זו שלך אינה 
נובעת מיראת הקדושה אלא מיראת הבושה, זהו חסרון בקשר שלך 
אביך  הוא  שהקב"ה  מרגיש  היית  באמת  אם  עולם!  של  רבונו  עם 
ילד  כשהיית  הרי  מתבייש!  היית  לא  לידך,  כאן  נמצא  באמת  והוא 
לך  נקרעו, לא התביישת לבקש מאבא כסף שיקנה  והנעלים שלך 

לו  יחסר  ולא  גדול  עשיר  שאביך  ידעת  אם  ובפרט  חדשות,  נעלים 
מחסור  אין  הקב"ה  אצל  תקצר  ה'  'היד  החזו"א,  סיים  א"כ  כסף!' 
כשאדם זוכה ומרגיש שהקב"ה ניצב לידו הוא מתפלל לפניו על כל 
פרט מחייו ואפילו על הקטן ביותר'. זו ההרגשה המחוייבת כפשוטו, 

לבקש הכל, כי מאתו הכל בכל מכל כל!
מספרים על חסיד אחד שעמד בשמו"ע ליד רבו, ושמע את הרבה 
בסוף התפילה לפני יהיו לרצון, מדבר ביידיש ואומר 'רבונו של עולם 
אוי שהמשרתת לא תעזוב, שהמשרתת לא תעזוב....' החסיד הנרגש 
שהוא  החסידים  לכל  וסיפר  נרעשת,  לתגלית  עד  היה  שהוא  הבין 
יגרש את המשרתת  זכה לשמוע את הרבה מבקש מהקב"ה שלא 

של כנסת ישראל בשמים... 
חסיד אחד אזר אומץ, ניגש לרבה ושאלו לפשר תפילה זו, אמר לו 
הרבה: "מה פתאום! לא לזה כיונתי, פשוט הרבנית סיפרה לי אתמול 
לה,  קשה  וזה  אליה  רגילה  והיא  לעזוב  רוצה  בביתנו  שהמשרתת 
והתפללתי מעומק ליבי בשפה הכי שגורה בפי שפת האידיש, 'רבונו 

של עולם תרחם, אנא תרחם שהמשרתת לא תעזוב!'".

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג, 
7622500@gmail.com :כתבו ל
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 העוסק פמצוה וכוונתו לשם הנאה – האם בטור מלעסוק פמצוה אחרת? 
 חוטי ציצית שנקשרו פידי אשה – האם הם כֵׁשרים?

 על מי חל הכלל "עד אחד נמאן פאיסורים"?

סיכום 
שפועי 

פ'דף יומי 
פהלכה'

ֵמהלכות 'העוסק פמצוה בטור מן המצוה'

פטור  אחרת,  מצוה  לפניו  והזדמנה  מצוה,  במעשה  העוסק   •

השנייה,  המצוה  את  לקיים  בקלּות  ניתן  אם  אך  בּה.  מלעסוק 

ללא פגיעה בקיום המצוה הראשונה, יש לקיים גם את המצוה 

השנייה.

וכוונתו  או הנאה אחרת,  ומקבל עליה שכר,  • העוסק במצוה 

– חל עליו הכלל הנ"ל, שהעוסק במצוה פטור מן  לשם מצוה 

המצוה.

• מי שהחל לעסוק בלימוד תורה שבכתב, אינו מחויב להפסיק 

ותפילת  שמע  קריאת  לזמן  )מֵעבר  תפילין  הנחת  לצורך 

תורה  לימוד  בשעת  גם  פטור  שהוא  אומרים,  ויש  שחרית(. 

ש'תורתו  למי  מוגבל  זה  שְּפטּור  אומרים,  ויש  פה.  שבעל 

אומנותו', דהיינו שעיסוקו הוא בתורה בלבד.

ֵמהלכות סת"ם וציצית

ממצָותם,  ַהָּפטּור  אדם  שכתבם  ומזוזה,  תפילין  תורה,  ספר   •

מאמין  שאינו  אדם  כתבם  אם  וכן  פסולים.   – וקטן  אשה  כגון 

במצָותם – פסולים.

• חוטי ציצית שנקשרו בידי מי שאינו מחויב במצַות ציצית, כגון 

הרמ"א,  ולדעת  שפוסלים,  מהראשונים  ויש  כֵׁשרים.   – אשה 

לכתחילה יש להחמיר כדעתם.

• ספר תורה, תפילין ומזוזה, אפילו פסולים, שנמצאו ביד גוי, 

הוא  אם  אך  בזיון.  לידי  יבואו  שלא  כדי  מידו,  לקנותם  חובה 

דורש עבורם מחיר הגבוה בהרבה ממחיר השוק, אין לקנותם.

אותן  ומניחין  כֵׁשרות,  בחזקת  והן  כדין,  שנעשו  תפילין   •

בתדירות – אינן טעונות בדיקה. אך אם נוצר בהן קרע, או ששהו 

במקום לח במיוחד, וכדומה – חובה לבודקן, ועד לבדיקתן אין 

לברך על הנחתן.

• מי שאין ברשותו תפילין ולא מזוזה, ואין באפשרותו לרכוש 

את שניהם, ירכוש תפילין. ואם יש באפשרותו לשאול תפילין 

מגמ"ח, ישאל את התפילין מהגמ"ח, וירכוש מזוזה.

ֵמהלכות מּומר ואביקורוס

• מומר 'להכעיס', אף אם אינו מומר אלא לעבירה אחת בלבד, 

דינו כגוי, ושחיטתו פסולה, ואם כתב ספר תורה, הספר פסול. 

אבל מומר 'סתם', או 'לתאבון', אין דינו כגוי, אלא אם כן הוא 

עשרה  בפני  בפרהסיה,  שבת  לחילול  או  זרה,  לעבודה  מומר 

לחלל  ומומר  המצוות.  כל  עול  את  מעליו  שפרק  או  יהודים, 

שבת בדינים דרבנן – נחלקו הפוסקים אם דינו כגוי.

האדוק  משומד  יהודי  שכתבם  ומזוזה,  תפילין  תורה,  ספר   •

בעבודה זרה – חובה לֹשורפם, כיון שיש להניח שבעת כתיבתו 

את השמות הקדושים שבהם, התכוון לשם עבודה זרה.

• ספר תורה, תפילין ומזוזה, שכתבם יהודי שאינו מאמין בדברי 

שלא  באופן  לגונזם  וצריך  בהם,  להשתמש  אין  ז"ל,  חכמינו 

יבואו לידי שימוש.

הלכות שונות

• כלל הוא בידינו: "עד אחד נאמן באיסורים". לדעת השולחן 

ערוך, כל אדם מישראל ָּכֵׁשר לעדות זו, אלא אם כן הוא חשוד 

להכשיל אחרים באיסור זה שמעיד עליו. אולם, לדעת הרמ"א 

אין די בכך שאינו חשוד, אלא צריך שיהיה מוחזק בכשרות.

דהיינו,  ו'סימנים',  'ָׁשִנים'  פי  על  נקבעת  נער  של  'גדלּותו'   •

ולאחר מכן צמחו בגופו סימני  לו שלוש עשרה שנה,  שמלאו 

או  מסוימים,  במקומות  גדולות  שערות  שתי  שהם  הגדלות, 

שערות רבות – אף קצרות – באזור הזקן. ונער בן שלוש עשרה 

שלא ידוע אם צמחו בו שערות אלו, 'חזקה' היא שצמחו; אך 

אין סומכים על חזקה זו להקל כי אם בנוגע לדינים דרבנן, ולא 

בנוגע לדינים דאורייתא.



של הקב"ה, ויזכור אהבתו ויעור 

משנתו ושגיונותיו בהבלי הזמן, וידע 

לעולמי שאין דבר העומד לעולם ו

עולמים, אלא ידיעת צור העולם, ומיד 

הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי 

על דברים אלה היה רבי .מישרים"

יחזקאל אומר, אתם שומע? בכל פעם 

שנכנסים ויוצאים ורואים את המזוזה, 

זכר שאין דבר העומד יחייבים לה

למים, אלא ידיעת לעולם ולעולמי עו

כמה פעמים ביוםצור העולם, היזכר

רואה אדם את המזוזה, ובכל פעם 

חוזרת המזוזה ומשננת לו, דע שאין 

דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים 

אלא ידיעת צור העולם. 

באומרו דבר זה היה הרב זצ"ל מרבה 

בבכי, כמה התעוררות יש בזה. 

והרמב"ם ממשיך בדבריו שם, אמרו 

חכמים הראשונים, כל מי שיש לו 

ציצית תפילין בראשו ובזרועו, ו

בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא 

שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירין 

רבים, והם הם המלאכים שמצילין 

אותו מלחטוא, שנאמר חונה מלאך ה' 

סביב ליראיו ויחלצם (תהלים לד) 

והיה הרב ז"ל חוזר ומשנן את דברי 

הרמב"ם הללו ומתרגש ובוכה.

536גליון 
י"א תשפ"בשנה 

עקב

ט"ו) -והסיר ה' ממך כל חולי (ז' 

מסופר על הרה"ק ר' פישל 

זיע"א, שהיה נוהג לקחת מסטריקוב

בכל לילה קודם השינה מעט יי"ש, 

והיה מברך עליו, טועם קצת ואומר, 

"לחיים רבונו של עולם, מקור וחיי 

החיים, לילה טוב לך רבונו של 

עולם. פעם אחת פירש הרבי את 

כוונתו, שהוא מכוין שתהיה לכל 

חולי ישראל המוטלים על ערש דוי, 

הרוב רפואה שלמה במהרה, כי על 

לפי דרך הטבע, בלילה המחלה 

מתגברת יותר ויותר, וצר להם 

לחולים, ומכיון שכתוב "בכל צרתם 

לו צר" כביכול, לכן כשיהיה לילה 

טוב לחולי ישראל, אז בודאי יהיה 

מזה תענוג ונחת רוח לשם יתברך.

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך 

כ')-(י"א 

מסופר על הרה"ק רבי יחזקאל 

י זיע"א, שהיה רגיל לצטט אברמסק

בעל פה מתוך בכי את לשון 

הרמב"ם (הלכות מזוזה פרק ו' הלכה 

יג) "חייב אדם להזהר במזוזה, מפני 

שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן 

שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו 

שלח לחמך על פני המים

היה חופר על שפת ימה של קיסרי, בר קפרא

וראה ספינה שטבעה בים הגדול, ונציב העיר 

עולה מתוכה ערום. כשראהו בר קפרא, בא 

אצלו ושאל בשלומו, ונתן לו שני סלעים, 

והכניסו לביתו, האכילהו והשקהו, ונתן לו עוד 

שלושה סלעים אחרים. אמר לו בר קפרא אדם 

בידך גדול שכמותך, ראוי שיהיו עוד מעות

להוצאות אחרות. לאחר ימים נשבו יהודים 

באותה עיר, אמרו, מי ילך ויפייס עלינו? אמרו 

זה לזה ילך בר קפרא שהוא חשוב אצל 

המלכות. אמר להם בר קפרא, ויודעים אתם 

שמלכות זו עושה כלום בחינם? אמרו ל, יש כאן 

חמש מאית דינר, טול אותם ולך ופייס עלינו. 

מאות דינר ועלה למלכות, נטל בר קפרא חמש 

כשראה אותו נציב העיר, עמד על רגליו ושאל 

בשלומו, ואמר לו, למה טרח ובא רבי לכאן? 

אמר לו בר קפרא, בבקשה ממך שתרחם על 

אותם היהודים, אמר לו נציב העיר כלום יודע 

אתה שמלכות זו עושה דבר בחינם? אמר לו בר 

קפרא, יש עמי חמש מאות דינר, טול אותם 

פייס עלינו. אמר לו שר העיר, אותם הדינרים ו

יהיו ממושכנים לך תחת מאכל ומשתה 

שהאכלתני והשקיתני בביתך, ואתה לך לשלום 

ובכבוד גדול. קראו על בר קפרא מקרא זה 

"שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים 

תמצאנו" 

(לפי קהלת רבה)

זמני כניסת השבת
6:58ת"א: 6:43ירושלים: 

השבתזמני יציאת 
8:32ר"ת: 7:58ת"א: 7:56ירושלים: 



זאלל שוין קומען די  
mp3 . גאולה

מי מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזירה ומבטלה!

עמישלאן יום אחד נפגש הרה״ק רבי מאיר מפרמסופר:

שועות על ה"יהרה״ק יעקב משולם אורנשטיין בעם "אעזי

–רכה של לבוב יעקב" זיע"א (יומא דהילולא כ"ה מנ"א)

למברג, ועם בנו, הגאון רבי מרדכי זאב. לעת ביקור שערך 

הרבי בעיר, ונכנס, תוך כדי כך, לבקר במעונו של המרא 

דאתרא.

בעודו יושב במחיצת מארחיו, הופיעה בחדר, אחת מן 

הנכבדות שבתושבות הקהילה, וביקשה רשות לשטוח את 

בקשתה לפני הרבי. משנתן לה הגאון, מרא דאתרא ובעל 

הבית, את הרשות, פתחה זו ושפכה את מר לבה לפני הרבי, 

על אודות בעלה, אחד מחשובי הקהל, אשר מזה שבועות 

מספר נפל לחולי כבד, ואף טובי הרופאים הצהירו 

…ר מחייומפורשות, כי נואשו כב

הרכין הרבי את ראשו על חזהו, נתהרהר קימעה, אחר 

השיב: ״שובי לביתך לשלום, ומצאי את בעלך בריא כאחד 

הרב ובנו, אשר מודעים היו היטב למצבו האנוש …האדם״!

של החולה, הופתעו מאד מתשובתו, והדבר היה ניכר על 

פניהם.

״למה לכם להרהר אחרי מאיר, בטרם נוכחתם לדעת אם

החזיר להם הרבי על אתר. ״והאיך –צדקו דבריו אם לאו?!״ 

״כאשר דברים אלו נראים –התנצל בן הרב –לא נהרהר״ 

שסותרים בעליל את המציאות?!״

השיב להם הרבי: ״ועדיין סומכים אתם על השערה בלבד? 

הואילו נא לשגר את שמשכם אל בית החולה, יראה בעיניו, 

…יה בפי מאיר, אם לא!״וישוב ויספר לכם, אם אמת ה

נענו הרבנים להצעה, ושלחו את שמשם אל בית החולה. 

לא ארכה השעה, עד ששב הלה מלא התפעלות, והעיד, כי 

במו עיניו ראה זה עתה את החולה, כשהוא מסתובב בביתו 

על רגליו, בריא ושלם ללא שום דופי!

בעל הישועות יעקב ובנו, הביטו בפני רעהו נדהמים, 

כשהדיבור נעתק מפיהם. משחזרו אל עשתונותיהם, נענה 

רבה של למברג ואמר אל הרבי: ״אם אכן כה רב ונשגב 

חילכם, אולי תואילו ללמדנו גם אנו, אחת ולתמיד, כיצד 

…מחוללים מופתים שכאלו!״

״אולם, –״מאיר, מוכן לגלות לכם את הרז״ השיב הרבי 

יש לו": הגמ׳ בתחילה, עליכם להשיב למאיר על קושיה ש

במסכת ברכות (לד:) אומרת: ״אמרו עליו על רבי חנינא בן 

דוסא, שהיה מתפלל על החולים, ואמר: זה חי וזה מת!״ וקשה: 

מילא ״זה חי״, היה לו לומר, משום מבשר טוב, אולם, ״זה מת״, 

מי ביקש ממנו לומר, והלא שנינו בפסחים (ג:) דאין לו לאדם 

וציא דיבה הוא כסיל״, כל שכן, לבשר בשורה רעה, משום ״ומ

שלא היה לו להקדים ולבשר על הרעה בטרם קרתה? לא היה 

בידי הגאון ובנו מענה על הקושיה.

נענה רבינו ואמר: ״מאיר יתרץ!״, הגמ׳ אומרת (מועד קטן טז:) 

״מי מושל בי״? צדיק! שאני גוזר גזירה ומבטלה! ולכאורה 

, יתברך שמו. אולם, קשה, האיך יתכן לשנות את גזירת הבורא

התירוץ הוא, על פי הגמ׳ ברכות (סב:) ״ואדם אתן תחתיך״ 

אל תקרי אדם אלא אדום, שנפש הרשע ניתנת –(ישעיה מג) 

לכפרה תחת נפש הצדיק. וא״כ, הווה אומר, כי באמת הצדיק 

אינו מבטל את גזירת הבורא, אלא מעבירה מן האדם הכשר 

על ראש הרשע!

דבריו של רבי חנינא בן דוסא, שהיה ״ומעתה, יובנו היטב

כלומר, החולה שעליו התפלל עתה, יחיה. –אומר, ״זה חי״ 

…רשע פלוני, ימות תחתיו ויהיה כפרתו!–״וזה מת״ 

״אף מאיר אומר כן: פלוני החולה, –סיים הרבי ואמר –ובכן 

חי ויחיה! ואילו הכומר הרשע, צורר היהודים, המתגורר 

למברג, ימות תחתיו!ברחוב פלוני, פה ב

ואם עדיין אינכם מאמינים, שילחו את שמשכם גם למעונו של 

הכומר, וראו, הצדקו דברי מאיר!״

לא חלפה שעה ארוכה, עד ששב השמש גם משם, ואישר, כי 

…הכומר, אכן, מת, זה לא מכבר, במיתה חטופה!

הגאון ובנו האזינו לדברים בהשתאות עצומה, ולמדו, מתוך 

, בעומק חכמתו וצדקתו. ושמו של הרבי, נותר מני כך, להכיר

אז קדוש ונערץ, בעיני הגאון בעל הישועות יעקב ובעיני בנו, 



אלוקיך' העםתהיהתמים
יהודהק"הרהשלבליבוהתעוררהימיםבאחדמסופר: 

אתללמודרצוןמפולנאההמוכיחבשםהידועא"זיעלייב

שםהבעלרבואללנסועהחליטהוא. והעופותהחיותשפת

בביתו. זוחכמהללמדושיואילולבקשא"זיעהקדושטוב

לאוהרבי,רביםמבקריםעתאותהשהוט"הבעששל

, עתהזהשהגיעהחביבלתלמידולבתשומתהקדיש

העזרצונומפניברם, רבושליחסועלהתפלאהמוכיח

לשעתולחכותלהישארהחליט, החיותשפתאתללמוד

. בקשתואתלבקשמתאימהכושר

הזמיןטובשםהבעל, המיוחלתההזדמנותהגיעהסוףסוף

וקיווההמוכיחשמח, לנסיעהאליולהצטרףהמוכיחאת

כשהגיעו. לבקשתואוזןלהטותרבוייאותהמסעשבמהלך

, הגגבעלייתבחדרולנוחטובשםהבעלפנהדרכיםלמלון

, העלייהאלבסולםועלהמשנתוייעורשרבוהמתיןהמוכיח

,אשכלפידהבועריםרבובפניהבחיןהאחרוןלשלבבהגיעו

,תיראאלעמוד.פחדמרובמהסולםנפלוכמעטמאדנבהל

אתשיתקהפחד? מבקשאתהמה, טובשםהבעלאמר

מהמלוןבצאתם, פיואתלפצותהצליחלאהוא, המוכיח

,במרכבהלידולשבתתלמידואתטובשםהבעלהזמין

יודעאני, ואמרטובשםהבעלאליופנההתיישבוכאשר

ובכן, והעופותהחיותשיחתאתללמודכדיאלישהגעת

הרגעהגיעהנההתרגשהמוכיח. הענייןאתלךואבארבוא

. העמוקלהסברבריכוזהקשיבהוא, לוציפהשכההמיוחל

אתשידעעדהסודותכלאתלמוכיחגילהטובשםהבעל

התחיל,רבולהסברהאזנהכדיתוך,בוריהעלהחכמה

הבהמות,העופותלשיחתאוזןלהטותמשיםמבליהמוכיח

עצומהשמחה. שפתםאתהביןהואלהפתעתו.והחיות

סייםטובשםהבעל,התגשםחלומוהנה,ליבואתמילאה

השיב,כן? החכמהאתהיטבהבנת,ושאלהעמוקהסברואת

. המוכיח

, תלמידושלפניועלוהעבירןידיואתהריםטובשםהבעל

, מרבושמעאותםהסודותכלאתהמוכיחשכחרגעבאותו

חייךמבוכתולמראה. ההקדמהמילותרקנותרובזיכרונו

החיותאתלהביןצריךהייתאילו, ואמרטובשםהבעל

אבל, זוחכמהללמדךמזדרזהייתי, הבוראעבודתלצורך

רקאותךלימדתי' העבודתלצורךזולחכמהזקוקשאינך

. הכלשכחתהלימודאחריומיד, צימאונךלהרוותכדי

."אלוקיך' העםתהיהתמים"

וגו' ושמר ה' אלהיך לך וגו' והיה עקב תשמעון

י"ב)-אשר נשבע לאבותיך (ח' 

יש להבין מדוע צריך השם יתברך לשמור להם 

חסדי אבות, והרי אם הם בעצמם ישמעו וישמרו 

את המצוות אינם זקוקים לזכות אבות ויכולים 

לקבל שכר בכוחות עצמם. 

והענין יובן על פי, משל לאדם זקן אחד שהיה לו 

בן קטן והיה לו בעבורו אלף זהובים. קרא האב 

אפוטרופוס לבנו, לאחד מאוהביו ואמר לו שיהיה

לגדלו ולהשגיח על רכושו, ולהיות מאוכלי שלחנו, 

וכן היה לאחר שהאב נפטר לבית עולמו, לקח אותו 

ידיד את בנו, ומינה אותו להיות פקיד בבית מסחרו, 

ופסק לו שכר קצוב לשנה. לאחר שעברו כמה 

שנים, שמע הנער כי יש לו אצל בעל הבית שלו 

לו מאביו, ואמר אלף זהובים, בירושה שנשאר

בלבו, למה לי להתייגע ולסמוך על שולחן אחרים, 

ניגש הנער אצל בעליו ואמר לו, תן לי את כספי 

ואתפרנס משלי בלי יגיעה, אמר לו בעל הבית, אם 

רצונך לקחת תוכל לקחת, אבל אם תשמע לעצתי, 

שמור לך את המעות ולא תקח עתה מאומה, כי 

כל וכל, לכן עדיף המעות יתבזבזו לך  ותשאר ריק מ

יותר שתתייגע באיזה עסק, ותאכל ותשבע, וכספך 

יהיה שמור אצלי כפי שהיה שמור עד היום, ובבוא 

העת יהיה לך את הכסף להשתמש בו, לצרכי 

נישואין וקניית דירה וכדומה. 

אבותינו הקדושים הפקידו אצל הקדוש הנמשל:

ברוך הוא, את זכותם שיהיה שמור בעד בניהם 

אחריהם, ואם הוא יתברך יתן לנו את הירושה מיד, 

הלא נאכל אותה פרוטה פרוטה, עד אשר יתמו 

זכות אבות, לכן אמר והיה עקב תשמעון את 

המשפטים האלה, ותתייגעו בעבודה, אז יהיה 

קיך לך את הברית ואת הריוח שלכם ושמר ה' אל

החסד אשר נשבע לאבותיך.

(המגיד הק' מדובנא זיע"א)
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התחשבות בזולת

מסופר על הרה"ק רבי חיים 

פאלאג'י זיע"א, שכאשר היה יוצא 

לאחר הדרשה לשוב לביתו, היה 

מסבב להגיע לביתו בדרך 

הארוכה, בכדי שהרבנית אשתו 

של הרב שכיהן לפניו, לא תראה 

ותבא לידי צער חלילה.אותו 

שליח לדבר מצוה

מעשה ונציב אחד מחו"ל שתמך 

בכספו בבני הישוב שבירושלים, 

שלח להרה"ק רבי יוסף חיים 

רבה של ירושלים זיע"א זוננפלד

סכום כסף שיעבירו לנצרך אחד. 

מיד עם התקבל הכסף ירד רבי יוסף 

חיים בכבודו ובעצמו לביתו של 

האיש, כדי למסור לו את השטר, 

אך מאחר ורק בני הבית היו אותה 

שעה בבית חזר על עקבותיו. לאחר 

שעה קלה הגיע האיש לביתו של 

רבי יוסף חיים חרד כולו, וביקש 

עת על מה ומפני מה ביקר הרב לד

בכבודו ובעצמו בביתו, כיון ששמע 

שהיה זה בגלל הכסף שהגיע 

עבורו, וגם ראה שרבי יוסף חיים 

התכונן לגשת אליו שנית, חש אי 

נעימות רבה והתחיל להצטדק וכי

לשם כך הטריח הרב את עצמו? 

הלוא יכול לעשות זאת ע"י שליח, 

ואם כבר היה בביתי מדוע לא 

ר את השטר בידי בני הבית, השאי

ולמה לו לטרוח שנית? ענה לו רבי 

חיים בתמימות ובטוב לב, הלוא 

השולח כתב לי במפורש שאני 

אמסור את הכסף לידך, וכי איך 

)"איתלמוד תורה (
תחילת דינו של אדם בעולם הבא על מה א)

שלא עסק בתורה, ואחר כך דנים אותו על 

שאר מעשיו. (סנהדרין דף ז' ע"א)

חייב ללמוד תורה עד יום מותו, שנאמר ב)

(דברים ד', ט') ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, 

וכל זמן שלא יעסוק בתורה הוא שוכח. 

יור"ד סימן רמ"ו, סעיף ג')(שו"ע 

אין מלמדין תורה לתלמיד שאינו הגון, ג)

אלא מחזירין אותו למוטב, ומנהיגין אותו 

בדרך ישרה ובודקין אותו, ואח"כ מכניסין 

אותו לבית המדרש, ומלמדין אותו. (שם, 

סעיף ז')

שבת קודש כ"ג מנ"א
ה"ק רבי דב בעריש גוטליב ב"ר יעקב (יד רה

תקפ"ח)–הקטנה על הרמב"ם 
יום ראשון כ"ד מנ"א

ה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות ב"ר מנחם רה
תקפ"ח)–מאניש (מטה אפרים 

יום שני כ"ה מנ"א
הרה"ק רבי ישכר דב בער מזלאטשוב ב"ר יהודה 

תקנ"ה)–לייב (בת עיני 
הרה"ק רבי אברהם חיים מלינסק ב"ר נפתלי 

מראפשיץ (תקצ"א)
ה"ק רבי יעקב אורנשטיין ב"ר מרדכי זאב רה

תקצ"ט)–(ישועות יעקב 
יום שלישי כ"ו מנ"א

הרה"ק רבי נח נפתלי מקאברין ב"ר ישראל יעקב 
(תרמ"ט)

הרה"ק רבי יואל מסאטמר ב"ר חננניא יו"ט ליפא 
(תשל"ט)

יום רביעי כ"ז מנ"א
ה"ק רבי יהושע אב"ד קראקא ב"ר יוסף  (מגיני רה

שלמה ת"ח)
הרה"ק רבי צבי הירש (ר' הערשלה) מספינקא ב"ר 

אברהם אביש (תשנ"ז)
יום שישי כ"ט מנ"א

ה"ק רבי שמואל סלנט ב"ר צבי הירש (רבה של רה
תרס"ט)–ירושלים 

הרה"ק רבי יוסף מאיר ממחנובקא ב"ר אברהם 
(תרע"ז)יהושע העשיל מסקווירא

הרה"ק רבי אברהם דב מראחמיסטריווקא ב"ר 
מנחם נחום (תש"ה)

הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען ב"ר ישראל 
אברהם (תשמ"ב)

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

אוכל לעשות זאת ע"י שליח או 

למסרו לידי בני הבית? הרי אהיה 

כמועל בשליחות, ומלבד זאת אם 

הקב"ה אנה לידי מצוה גדולה כזו 

לב איש ומשפחתו בשעה לשמח

שצר לו האמסור זאת לשליח?

מדאורייתאואהבת לרעך כמוך

מסופר: באחד השבועות 

האחרונים לחייו של הרה"ק רבי 

יחזקאל סרנא ראש ישיבת חברון 

זיע"א, כשהוא חולה ורפה אונים, 

התאמץ לעלות במוצש"ק לתפלת 

מעריב להיכל הישיבה. כשהגיע 

למדרגות התברר שכבר סיימו

להתפלל, אולם הוא המשיך 

והשתרך בשארית כוחותיו בכדי 

להגיע אל ההיכל. שאל אותו 

מלווהו טירחה זו למה? הן כבר 

גמרו להתפלל. נתן בו רבי 

יחזקאל עינים טובות והשיב, 

תפילה בציבור היא מדרבנן, ק"ו 

לערבית שהיא רשות, ואילו 

לברך את בני הישיבה בשבוע טוב 

" הוא "ואהבת לרעך כמוך

.מדאורייתא

מלבוש מיוחד לכעס

יצחקרביק"הרהעלמסופר

מעיללושהיה, א"זיעמווארקי

וכל,"הרוגזמעיל"הנקראמיוחד

והכעסהרוגזכישחשאימת

נכנסהיה, עליולהשתלטעומדים

המיוחדהמעילאתללבושלחדרו

הספיק אשרועד. שכזולעת

הכעספג,המעילאתשובלל

.היהכלאונעלם
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18:43 

19:01 

עקבפרשת   

19:03 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

19:54 

ּה ֶלֶחם ֹלא " ֹּאַכל בָּ ֻנת ת ֶאֶרץ ֲאֶשר ֹלא ְבִמְסכֵּ

ה ֹּל בָּ  )דברים ח, ט( "ֶתְחַסר כ

 

 
הגמרא למדה זאת מהפסוק: "כִּי ֵגְרׁשּונִּי 
ְסַתֵפַח ְבנֲַחַלת ה' ֵלאמֹר ֵלְך ֲעבֹד  ַהּיֹום ֵמהִּ

ים" ים ֲאֵחרִּ   )שמואל א' כו, יט(. ֱאֹלהִּ
 

ד אלוהים מי אמר לדוד ללכת לעבו
אלא מכיוון שגרשו אותו מהארץ, אחרים? 

 נחשב כעובד אלילים. 
 

המפרשים מסבירים מכיוון שהארץ צריכה 
מאוד מי גשמים ותמיד עיני האדם אליו 
יתברך להשקות את הארץ והקב"ה משפיע 

ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' על הארץ באופן ישיר ככתוב: "
ינֵּי ה'  ִמיד עֵּ ּה תָּ ֹּתָּ ש א ֹּרֵּ ּה ֱאֹלֶקיָך ד ֱאֹלֶקיָך בָּ
נָּה נָּה וְַעד ַאֲחִרית שָּ ִשית ַהשָּ רֵּ )דברים יא,  "מֵּ

 יב(.
 

נמצא כי עיני ה' תמיד על הארץ. לכן מי שגר 
ה שהרי -בארץ ישראל נחשב שיש לו אלו

 הוא נמצא בקשר תמידי עם ה' יתברך. 
 

מה שאין כן כאשר האדם גר בחוץ לארץ. 
מכיוון שהשפע מגיע דרך שליחים שהם 

ה -לאכים, זה נחשב כמי שאין לו אלוהמ
מכיוון שמי שזוכה ומקבל ישירות מהמלך 
לא דומה כלל למי שמקבל על ידי שליחים 

 וסגנים.
 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 ה'תשפ"ב אב כ"ג
 
 

19:52 

ש   רָּ אֵּ ץ ֶארֶ ת ַמֲעלַ  – בֵעק  ת פָּ  ליְִשרָּ

 שלימה לרפואה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

20:43 

 

התורה הקדושה מעידה על ארץ ישראל 
שהיא טובה מאוד, כמו שכתוב הרבה פעמים 
 בתורה הקדושה: "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"

ֶאֶרץ ֲאֶשר ֹלא וכן כתוב: " )דברים כז, ג(,
ּה ֹּל בָּ ּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר כ ֹּאַכל בָּ ֻנת ת  "ְבִמְסכֵּ

 ., ט()דברים ח
 

המקובל הדרשן רבי משה אלשיך זצ"ל כתב, 
שאפילו אכילת לחם לבד אין בה מסכנות, 
מכיוון שיש בלחם שבארץ ישראל טעם 
מיוחד שאפילו מי שאוכל רק אותו מכיוון 

  שאין לו במה לטבול אותו, הוא אינו מסכן.
 

עוד מפרשים שאפילו העשיר שיש לו במה 
ת לטבול את הלחם, לא ירצה לעשות זא

 מכיוון שהלחם כשלעצמו טעים ביותר. 
 

כך ארץ ישראל שיש בה שפע גדול וממנה יש 
שפע לכל העולם כולו. "ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך 
ית  יד, ֵעינֵי ה' ֱאֹלֶקיָך ָבּה ֵמֵרׁשִּ דֵֹרׁש אָֹתּה ָתמִּ

ית ָׁשנָה"  )דברים יא, יב(.  ַהָשנָה וְַעד ַאֲחרִּ
 

ל מלך. לכן יש ארץ ישראל היא הפלטרין ש
להיזהר בה ביותר שלא יחטא חלילה, מכיוון 
שהחוטא בה הרי הוא חוטא בבית ומעון של 

אם שומר הקב"ה והחומרה רבה יותר. 
 זכותו גדולה. -ומקיים בה את מצוותיו

 

התורה מתארת בביטויי חיבה מיוחדים את 
 )כתובות ק"י(שבחה של ארץ ישראל. הגמרא 
אל ואומרת: מאריכה מאוד בשבח ארץ ישר

-"כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלו
דומה כמי שאין לו  -ה, וכל הדר בחוץ לארץ

 ה". -אלו

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

19:54 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 

 

 

 

20:44 

20:41 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה

 קסירר אפרים וב"ב   רונן אברהם וב"מ         
 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      

 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 נסכהי.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן 

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי
      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   

 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו
   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 

 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  
 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  

 טובהעמית בת    סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 שושנה דניאל בן שרה               ואושרית בת

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 מיטל בת שושנה
 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 ימים בריאות ואריכות  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  
 אורן בן אסתר                        דינה בת מזל 

 נעם יצחק בן רחל ברכה           נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה

 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

בנימין בן ברכה                       אליהו בן רחל            
 נעימה בת שרה               אלן אסתר בת שרלוט

     בן אסתר מלכה יהודה לייב
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

19:02 

 פניני עין חמד

19:53 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

20:41 

 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו
 

 



 

 

 

 מה הם סוגי הכיריים והאם מותר להדליק אותם ביום טוב?
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

כיריים גז, שעל ידי סיבוב כפתור הגז ניצתת אש, אין להשתמש בהם בחג. אולם יש אפשרות להשתמש על ידי שיצמיד 
שו"ת אור לציון שם  מקורות:למבערים גפרור דולק, כך שכוונתו להדליק את האש מהגפרור ולא מההצתה הבאה ממילא. 

 )עמוד רה(.
 

י הפוסקים שחששו לאיסור יצור זרימת החשמל כמו כל סגירת מעגל כיריים גז, שיש בהם שסתום ביטחון, יש מגדול
לדעת מרן החזון אי"ש )או"ח סימן נ סק"ט( יש בכך מלאכה דאורייתא של 'בונה'. לדעת הרבה אחרונים יש בכך איסור של  הערה:חשמלי. 

גרש"ז כתב בשו"ת מנחת שלמה ח"א )סימן ט( שאין 'מוליד'. ראה שו"ת בית יצחק )יו"ד סימן לא בהשמטות(, וכ"כ האחיעזר ח"ד )סימן ו(. ה
לחוש לאיסור מוליד וסיים: אך מה אעשה שכבר הורה זקן וכו'. הדבר צריך הכרעה, ולעניין כיריים הללו, כן הביא בספר מטבח כהלכה 

אי"ש בהכנסת זרם חשמל ( בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בספר חוט שני )הל' מזוזה עמוד שפב( הביא בביאור דעת מרן החזון 30)עמוד 
לחוט מתכת חשיב תיקון מנא אף ללא חיבור פרקים כלל מכיוון שחוט חשמל ללא חיבור כלל חשיב גולם, ועל ידי כוח חשמל נהפך לכלי 

לכן בכיריים מסוג זה, אסור להדליק שימוש. ע"ע במאמר של הרב גלבר נדפס בספר משנה ברורה ח"ה )בסופו הוצאת דרשו(. 
 יום טוב, אלא ידליק את הנצרך מערב יום טוב. להבה חדשה ב

 

מכיוון שאינו אלא גרמא בדרבנן  הערה:יש אומרים שכאשר הגז נדלק מיד, החיישן החשמלי רק מחזיק את הגז פתוח ומותר. 
 ומותר.

 

אם לוקח מספר שניות, שהאש לא נדלקת עד שהחיישן יתחמם, יש כאן יצירת זרם ואסור. אולם להלכה נראה להתיר 
בחוברת 'עוז ואורה' ח"ח )תשע"א בית שמש( הרב דינקל כתב משמיה דהגר"ש  הערה:אפילו אם מותקן שסתום ביטחון לכיריים. 

רוזן ראש מכון צומת, והעלה להקל מכמה טעמים: ראשית, מכיוון שהכוח  וואזנר זצ"ל להתיר. כן ראיתי את המאמר של הרב ישראל
החשמלי לא עושה דבר חדש אלא רק שומר על המצב הקיים שבו השסתום נשאר על עומדו ולא נסגר. אין כאן תוצאה של איסור 'בונה' או 

ויצירת כוח החשמל, לדעת הרבה פוסקים אין איסור  'מכה בפטיש' שמשמעותו  עשיה חיובית, ולא שמירת מצב נוכחי. לעניין חימום החיישן
בונה ומכה בפטיש במעגל חשמלי. ראה שו"ת יביע אומר. אין כאן איסור 'מוליד' מכיוון שהדבר נעשה ממילא. ועוד שאינו אלא גרמא ולצורך 

חשובים והסכימו להיתרא. הלא המה  אוכל נפש ועונג יום טוב. והוסיף: לקראת חגי תשרי תשע"א העליתי את הדברים לפני ארבעה פוסקים
 הרב יהושע נויבירט, הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב אשר וייס, והרב אביגדור נבנצל. ע"כ.

 

אסור להדליק להבה חדשה ביום טוב, אבל מותר להדליק ]לצורך החג[ להבה על ידי אש, שדולקת כבר והוכנה מערב יום 
 שו"ע )סימן תקב ס"א(. מקורות:טוב. 

 

 אסור להדליק אש על ידי מצית חשמלי.
 

יום טוב  -חזון עובדיהמקורות: מותר לומר לגוי להדליק חשמל או אש ביום טוב. מכל מקום טוב לעשות זאת על ידי רמז. 
כ"כ  )עמוד נג( לעניין חשמל. בספר מעין אומר ח"ב )עמוד שסז( הביא בשמו של הראש"ל זצ"ל שהוא הדין לעניין אש שמותר לומר לגוי.

מועדים )עמוד תסט( הביא פלוגתא בזה.  -כתב בשו"ת אור לציון ח"ג )פ"כ אות ו(: בין גפרורים בין חשמל מותר על ידי גוי. בספר ילקוט יוסף
 ע"ע לאאמו"ר שליט"א בספר ודבר דבר )פט"ז ה"ט( לעשות זאת ברמיזה. כ"כ משמיה דהראש"ל בספר מעין אומר )שם עמוד שצא(.

 
 

 

 

המחלה קיננה באחד  )אביו של מרן הרב עובדיה יוסף(.בשנת ה'תשכ"ח המחלה הנוראה התגלתה אצל רבי יעקב יוסף זצוק"ל 
המקומות הקשים ביותר בגוף והוגדרה על ידי הרופאים כאלימה ותוקפנית במיוחד. באותה תקופה לא היו עדיין כל 

 הטיפולים הכימותרפיים שיש היום, לא תרופות ולא ניתוחים.
 

לעשות וכיצד יוכל להינצל  רבי יעקב, שידע והכיר בגדלות בנו, פנה אליו בבכיות נוראות וביקש ממנו שייעץ לו מה עליו
אומר:  )פרק ב' משנה ז'(מרוע הגזירה. מרן זצ"ל אמר לו: "אבא, יש רק עצה אחת להרבות חיים! התנא בפרקי אבות 

מרבה חיים". עליך למצוא עשרה אנשים שיסכימו לבוא כל יום, בכל מצב, לשמוע שיעור תורה מפיך. אתה -"מרבה תורה
אפילו סיפורים מספר 'אהבת חיים' או ממרן ה'בן איש חי', ובלבד שתרבה בתורה יכול ללמד אותם דברים קלים, 

 הקדושה".
 

האבא שמע לעצת בנו. למרבה הפלא אביו של מרן האריך ימים ונפטר בשנת ה'תשמ"ח. מדובר בעשרים שנים, לאחר 
. הוא כמובן הקפיד בכל מאודו שגילו אצלו את המחלה הארורה! במשך כל אותן השנים הוא חי בלי טיפולים ובלי ניתוחים

לקיים את השיעורים תמידים כסדרם דבר יום ביומו. בזכות השתדלותו להרבות תורה זכה גם להאריך את חייו )מעובד 
 .מתוך 'אור שרה' פרשת במדבר תש"פ(
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כָּה  ִשיב ַבֲהלָּ ל ּומֵּ לֶ  -ב טֹום יֹו –שֹואֵּ   'בק חֵּ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

םַחִייה ַמְרבֶ  -התֹורָּ ה ַמְרבֶ   
 

 

 

 

 

 

 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי 

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

באי התורה ג'רבה  (1901)נולד בשנת ה'תרס"ב  –הצדיק החסיד הרב מגוץ סבאג זצ"ל 
עיר מלאה חכמים וסופרים. עוד כשהיה ילד קטן זכה לגדול בין ברכי החכמים וינק מהם 
את תורתו. בילדותו נכנס בו רוח דיבוק ה' ירחם. בעצת חכמי העיר נמנע כל ימיו מאכילת 

 בשר ושתיית יין למעט בימי שבתות וחגים שאז שתה יין צימוקים. 
 

 קודש. מופתים רבים נעשו על ידו. רבים פנו אליו ונושעו.בעל רוח החסידא קדישא. 
רבינו נודע בקדושתו הנוראה. רבים היו משחרים לפתחו של ראב"ד ג'רבה הגאון רבי בוגיד 

". ענוותן מופלא. גדול החסיד והקדושסעדון זצ"ל שהתבטא על רבינו באורח נדיר בספרו: "
 ו ומידותיו. בתנ"ך ובקי בכל דקדוקיו. צדיק וצנוע בכל דרכי

 

היה ידוע בציבור כי כל מי שזכה בברכת הרב, יהיה בטוח שהברכה תתקיים. באחרית ימיו 
עלה לארץ הקודש וגר בעיר באר שבע. שם הקים את הקהילה התוניסאית וביסס את 

שנים.  64-. חי כ(1965)מוסדי הדת. נפטר לבית עולמו ביום שבת קודש כ"ג אב ה'תשכ"ה 
 גם היום רבים שעולים לציונו זוכים לראות ישועות.ציונו בבאר שבע. 

 

)זיווג , הרבנית תיתה )זיווג ראשון(מרת סברסה  נשותיו:מרת זעמונה.  אימו:ר' שלום.  אביו:

 הגאון רבי דידו כהן.  מרבותיו:בן ובת.  ילדיו: בת הגאון הקדוש רבי שלום כהן(. -שני
 חידושיו התפרסמו בספרו של חמיו 'דרכי שלום'.  מספריו:

מגוץ סבאג הגיע לעיר באר שבע לא היה שם בית כנסת לבני העדה. האנשים דנו  בירהצדיק אשר כ

לכן הוחלט על ידי כולם לפלוש מה לעשות. בזמנם חברת עמידר היתה נותנת דירות לעולים חדשים. 
לאחר הכנסת. -ירת מגורים, ולהפוך אותה לביתלאחת הדירות של חברת עמידר, שאמורה לשמש כד

 . הם אכן עשו כןההחלטה 
 

-כאשר גילו בחברת עמידר מה נעשה, הם מיד פנו לבית המשפט ותבעו מהם לפנות מיד את בית
הכנסת כדי שיוכלו לתת אותה כדירת מגורים לאחד העולים. השופט מר אליהו נאווי )לימים ראש העיר 

ידר. הוא קבע כי צריך לפנות לאלתר את המקום מכיוון שלא יתכן שכל אדם באר שבע( צידד בחברת עמ
 יעשה דין לעצמו. 

 

מכיוון שהם הניחו כי האנשים שפלשו לדירה לא יתפנו מרצון, פלוגת שוטרים נשלחה לשם כדי שיפנו 
א בכוח את המתפללים ויוציאו אותם משם. כאשר השוטרים נכנסו לבית הכנסת הם חזרו לאחוריהם ול

 עשו דבר. 
 

הכנסת, הם ראו יהודי זקן יושב -כי כאשר הם נכנסו לבית הם סיפרו עליהםכאשר הם חזרו לממונים 
על כך העידו כל השוטרים בפינה ורכון על ספרו ומצידו שני 'אריות אש' והם מפחדים להתקרב אליו. 

 ללא יוצא מן הכלל.
 

השופט שהיה אדם מאמין קיבל את והזויים לחלוטין למרות שהדברים נשמעו תלושים מהמציאות 
הכנסת. בסופו של דבר בית הכנסת הזה לא פונה מהמתפללים. -דבריהם והחליט כי אין לפנות את בית

 אותו יהודי היה כמובן רבינו שהגן בקדושתו על בית הכנסת. 
אישה אחת של"ע היתה  יסו הצדיק רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל )זקן רבני תוניס סיפר(: פעם אחת היתהג

מפלת את בניה. לפי החשבון שלה בכל פעם שנפקדה המצב היה שבן אחד היה נולד בריא ובן אחד 
 נפטר רח"ל. 

 

היא הלכה לביתו של רבינו, סיפרה לו על המצב וביקשה ממנו ברכה. רבינו הבטיח לה שאין לה מה 
יתברך. מדברי רבינו לא נפל דבר. מאותו  לדאוג כלל וכי מעתה ואילך בבל הילדים יהיו קיימים בעזרתו

 רגע כל הילדים שנולדו לה החזיקו ולא היו לה יותר הפלות.
בינו נשלח בילדותו על ידי אביו רבי שלום להביא לחם מהמאפיה בעיר בנגרדאן שבדרום תוניסיה. ר

רגע. רבינו  כאשר יצא מהמאפיה שתי כיכרות לחם נפלו מידיו על הרצפה. רוח דיבוק נכנסה בו מאותו
בכל פעם שראה אדם היה אומר לו במה הוא חטא. אנשים פחדו להיות בקרבתו. רק כאשר עבר בסמוך 

 לגאון הצדיק רבי רחמים חי חויתה הכהן, היה אומר לו: "אל תפחד, אתה אין לך עוונות כלל". 
 

נגרדאן לא התה הוריו לקחו אותו לאחד מצדיקי העיר שהסביר להם כי הרוח נכנסה בו בגלל שהעיר ב
מיושבת בהתחלה אלא היתה מושב לחיצוניים. כשבאו בני האדם לגור שם, החיצוניים כעסו על כך 

 ונכנסו בנער. בכלל מעשה זה רבינו התנזר מבשר ויין כל ימיו.
אשר עלה לארץ הוא הפליג באוניה. במהלך ההפלגה באה רוח סערה והאוניה חישבה להישבר. רבי כ

את חתיכת האפיקומן ששמר מליל הסדר והשליך אותה אל המים הסוערים. הים מיד מגוץ הוציא מכיסו 
 נח מזעפו.

אשר הציעו לאשתו הרבנית תיתה את רבי מגוץ, היא הלכה לסבתה הצדקת הרבנית ז'אלו ע"ה כ

ואמרה לה: "כיצד אני אתחתן איתו, הרי הוא לא כהן?". )בזמנם הם הקפידו שבת כהן תתחתן אך ורק 
 עם כהן(. הצדקת ענתה לה: "רבי מגוץ הוא קדוש ותלמיד חכם ונחשב אף יותר מכהן". 

 ת מכון 'ממלכת כהנים'()החומר באדיבו
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ִסי קַהַצִדי -ִאם ִראשֹוִנים ְכַמְלָאִכים רַ ד ֶהחָּ אץ ִמּגּו בהָּ בָּ  "לזצ גסָּ
 

 

 

 



 

 

  
 

 

 המזגן שלא היה במקומו, היה כמובן נופל עלי. 
 

במקרה שכזה, המזגן היה חובט בי בעוצמה גדולה בגלל 
והייתי עלול להיפצע בצורה חמורה. אפילו יתכן משקלו, 

 שהייתי עלול לקפח את חיי.
 

בעל הבית התבונן בי. לאחר מספר רגעים הבחנתי שהוא 
חיוור מאוד. הוא הביט בי ואז אמר: "אני חייב לספר לך. 

 המרפסת שאליה נפלתה היא של השכן שלי".
 

"אותו שכן בנה את המרפסת ללא רישיון. כעסתי על 
ה הזה, מכיוון שהוא לא ביקש את רשותי. בניית המעש

המרפסת מפריעה לי לראות את הרחוב וכן מסתירה את 
 השמש ואפילו מחסירה את האוויר". 

 

"פניתי לשכן ומחיתי בפניו על המעשה שעשה. כיצד הוא 
הירשה לעצמו לבנות מרפסת בלי לבקש את רשותי? הרי 

 ברור כי אני הנפגע המרכזי מהמעשה שעשה".
 

"תבעתי ממנו לפרק את המרפסת מיד. השכן שמע את 
דברי, אבל השאיר את המרפסת שבנה ללא רישיון תוך 

 כדי שהוא מתעלם לגמרי מדברי".
 

"שוב ביקשתי ממנו להרוס את המרפסת, אבל לצערי הרב 
הוא המשיך להתעלם מדברי כאילו איני קיים. בסופו של 

לא חוקי דבר התקשרתי לעיריה וסיפרתי על המבנה ה
 שהשכן בנה".

 

העיריה הגיעו למקום וראו את הבניה. הם הסכימו כי "
צריך להרוס את המרפסת. האצתי בהם וביקשתי כי הם 
יפרקו את המרפסת ולא ימתינו לשכן, מכיוון שאם הוא 

 ".יתבקש לעשות זאת, הוא יתעלם מדבריהם לחלוטין!
 

שהם "בסופו של דבר אכן העיריה הסכימו לדברי וקבעו 
יבואו להרוס את המרפסת של השכן היום. אלא שעילת 
העילות ומסובב הסיבות עשה בפלאותיו, שאנשי העיריה 

 התעכבו מלהגיע".
 

"כך נפלת ישר לתוך המרפסת של השכן שבנה ללא 
רשות. אם העיריה היתה מספיקה לפרק את המרפסת, 
הרי שבמקרה זה היית נופל לבטח מגובה של תשע 

 קומות!".
 

הבית אמר לי בהתרגשות גדולה: "תשמע, אחרי כזה  בעל
מאורע אני מבטל מיד את התביעה שלי מהעיריה להחריב 

 את המרפסת של השכן". 
 

"אני רואה שהכל מאיתו יתברך לעד ולעולמי עולמים. 
המרפסת של השכן הצילה את חייך ומנעה ממני עוגמת 
נפש גדולה. אם חס וחלילה היית נופל, לבטח הייתי 

 גיש רגשות אשמה ועלול לחוות סיוטים נוראיים". מר
 

'. מתיקות הפרשהלהלן סיפור מופלא שמעובד מתוך העלון '
כדי ללמדנו כי מוויתורים לא מפסידים לעולם. כדאי יש בו 

לאדם שיהיה בעל עין טובה. יתכן כי בזכות זאת יזכה לראות 
 עד כמה הדבר חשוב.

 

אנחנו אומרים בתפילת העמידה: "בחסד וברחמים בצדק 
ובמשפט". צריך להבין למה מתחיל בחסד ומסיים במשפט? 

 מי רוצה שישפטו אותו?
 

 -יש לקרוא את המשפט כך: "בחסדרבותינו מבארים כי 
וברחמים", כלומר: אם אדם הולך במידת החסד, הרי 

 שבשמיים ילכו איתו במידת הרחמים.
 

אבל, אם חלילה הוא הולך בצדק, כלומר: אם הוא אומר: 
"יקוב הדין את ההר! כך צריך להיות ואני לא מוכן לוותר", אז 

כל  גם בשמיים ילכו איתו במשפט. הוא יאלץ לשלם על
 מעשיו ללא כל חמלה.

 

להלן הסיפור מפי בעל המעשה מ.ז.: אני עוסק לפרנסתי 
בהתקנת מזגנים. לעיתים אני מתבקש להתקין מזגן בבית 

 של לקוח שגר בקומה גבוהה.
 

במקרה כזה, אין לי ברירה. עלי לטפס על חבל ולהתקין את 
המנוע של המזגן מחוץ לבית של בעל הבית, תוך כדי שאני 

 לעמוד באוויר, והחבל מחזיק אותי שלא אפול חלילה. נאלץ 
 

יום אחד הוזמנתי על ידי יהודי להתקין מזגן בביתו. אותו 
אדם גר בקומה תשיעית! מכיוון שאני ב"ה כבר רגיל 

 במקרים כאלו לא חששתי מהמשימה. 
 

הגעתי לבית של אותו יהודי. כשהגיע השלב שבו הייתי צריך 
אתי וטיפסתי עליו. אני עמדתי לטפס, תליתי את החבל שהב

באוויר בגובה של תשע קומות, תוך כדי שאני אוחז בחבל 
 בחוזקה.

 

בסייעתא דשמיא, התקנתי בשלום את הבסיס שעליו המנוע 
יושב, והושבתי עליו את המנוע. אלא שבאותו רגע אירע דבר 

 נורא ואיום... 
 

החבל פשוט השתחרר מהמקום שבו הוא היה קשור ואני 
י נַָחתִּ  י מטה! מתחתי היתה המרפסת של השכן וב"ה נַָחתִּ

 עליה במקום לנחות מגובה של תשע קומות. 
 

אין סיכוי על פי טבע להישאר  -כמובן, נפילה מגובה שכזה 
בחיים. גם אם 'התמזל מזלו' של האדם והוא נשאר בחיים, 
הרי סביר להניח שהוא עלול להישאר צמח או לחילופין 

 חייו!להיות משותק לכל 
 

כשבעל הבית בא לראות מה שלומי, מיד הודיתי לבורא 
עולם על כך, שהחבל לא השתחרר כאשר המזגן עדיין לא 
ישב על הבסיס שלו. במצב כזה, אילו הייתי נופל לפני כן, 

םְלעֹולָּ ם ַמְפִסיִדיא ֹלתּוִרים יִמּוִ   
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עקב פרשת

הממלא  הוא שבשמים אבינו  כי האמונה - המן את ויאכילך
צרכינו כל 

ïúùøôá(ä¯â ç),'åëå ïîä úà êìéëàéå êáéòøéå êðòéå' ,
äéçé åãáì íçìä ìò àì éë êòéãåä ïòîì
úòãéå ,'åëå íãàä äéçé 'ä éô àöåî ìë ìò éë íãàä
êé÷åìà 'ä åðá úà ùéà øñéé øùàë éë êááì íò

á"éöðä øàáîå ,'êøñéî(øáã ÷îòä)ä"á÷ä äöø éë'
íúñðøô øå÷î àäé àìù äæ éåðéòá ìàøùé úà ìéâøäì

òá íéàøðíçìä ìò àì éë êòéãåä ïòîì 'åëå íäéðé
,íãàä äéçé 'ä éô àöåî ìë ìò éë íãàä äéçé åãáì

[íåùî] ,åæ äòéãé úìòåú èùôä éôìåäîë äéäúù
íçì âéùäì äå÷ú íåù äéäú àìù íéúòåãáàé ë"àå

,õøàä ìò úåéçì äå÷ú ìëïúéì ä"á÷ä íéã÷ä ïë ìò
úìòåú åäæå ,'ä øáã àöåî ìëî ñðøôúäì äîöòå çë

úåìâä éîéá àìôð'אå"ç øîàð åá áöî ïéàù ,øîåìë ,
úà ñðøôì íéëøãä úà ùé ä"áå÷ì éë ,äå÷ú äñôàù

.ïôåàå áöî ìëá ,äðåòå úò ìëá åéúåéøá

óéñåäïéðòä êùîä úà øàáì á"éöðä(æè ÷åñô)

êéúåáà ïåòãé àì øùà øáãîá ïî êìéëàîä'
ïéàù ,'êúéøçàá êáéèéäì êúåñð ïòîìå êúåðò ïòîì
æ"éôì éë ,êúéøçàá áåè êì äéäéù äðååëäù ùøôì

áéèéäì' øîåì êéøö äéäêì,'êáéèéäì' øîàù åäîå ,'
áéèéäì äðååëä àìàêúåà,øúåé áåè äéäú äúàù ¯

ïåçèáä úãîá íìéâøäì ä"á÷ä äöøù åðééäåבø÷éòå ,
,úåìâä éîéìå íéðåøçàä úåøåãì ¯ 'êúéøçà'ì àåä äðååëä
åçèáéù éãé ìò ãîòî ÷éæçäì ìàøùé éðá åìëåéù

'ä éô àöåîáגíúåéç øå÷î äéäé åðîîå .ד,

בפרשתןא. כתיב  הפרנסה, בענייני והאמונה הבטחון בסוגיית מצינו נפלא יח)עניין הוא (ח  כי אלוקיך ה' את 'וזכרת ,

שהוא  – נכסין' למקני עצה  ü ל יהב הäא ארי üאלק ה ' ית 'ותדéר אונקלוס  ובתרגום חיל', לעשות כח לך ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהנותן

זי"ע  עינים ' ה 'מאור הרה "ק  וכתב נכסים. לקנות עצה לך ואתחנן)נותן  ד"ה  להאמיןבזה"ל,(ואתחנן ישראל  בר כל  שצריך 

הדבר  שיעשה  קודם  במוחו  לו שבא והשכל העצה  כי וכו', העוה "ז ועסקי פרנסתו בעסק בגשמי בין הנהגותיו, בכלל 

עליו ית' הא -ל שרצון ההוא ומתן במשא  וירויח  שישתכר בכדי  ילך  בדרך להדריכו קדשו ממרום אליו  שלוח  הוא

שע"י  כך  שיעשה  ורצון עצה  בלבבו  יתן הפסד לידי להביאו ית"ש  שרצונו  באם ח "ו , וההיפוך  כך, שיהא  ההיא בעת

הפסד לו  יבוא  זו  עכ "ל .סיבה  ,

זי"ע  חיים' ה'חפץ הגה "ק  אומר  היה  ב)וכך הערה בשלח  עה "ת מבקשת (ח "ח החיים העניים  על  לחשוב רגילים  שהעולם ,

זה ואין אחרים, חשבון על  לחיות זה  עבור וחפצים הם עצלים כי ידיהם , מעמל  משתכרים ולא למחייתם נדבות

השמים מן שהכל  אנו מאמינים כי 'עופרת'נכון, השמים  מן עליו  יוצקים  עני להיות עליו שנגזר ומי המכבדת (בלייא),

בעניותו נשאר ולכן שיהיה, מסחר באיזה  או מלאכה  באיזה  מלעסוק .עליו

בזה"ל ,ב . בחיי' ה'רבינו כתב שהואוכך הבטחון  במדת נפשך ותגדל  מוסר ותקח שתראה  כדי והרעיבך, שעינך  במה 

כולן המצוות המן עיקר את במדבר  כשהלכו ממצרים  בצאתם ישראל  לבני נתן שהקב"ה שהסיבה  והיינו עכ"ל, ,

שהוא  הבטחון, מידת את בעצמם שיקנו כדי הוא העולם, כדרך הארץ מן לחם להם השפיע ולא השמים מן לחם  –

המצוות. כל  עיקר 

זי"עג . דושינסקיא מהרי"ץ הרה"ק לה רמז  על)וכך כי ד"ה מהרי"ץ שבפרשתן(תורת ג)בפסוק לבדו(ח הלחם על לא 'כי

כאשר  לו תבוא אדם של  נפשו  ושלוות שחיותו האדם ', יחיה ה' פי מוצא כל  על כי האדם  מוצאיחיה כל  על 

ובמאמר  בציווי נעשה הכל - ויאמר יענה  אותו, המוצאות שבכל  ה'- ולברכה .פי לטובה  פרטית בהשגחה  מונהג הכל .

האדםבזאת יתברך יחיה בה ' התמה  אמונתו  ידי על  נפשו ותשלו דעתו  תנוח בזה כי 'חיים '. קרויים כאלו  חיים ,

באמונתו וצדיק חיים '...יחיהויתעלה , 'סם  היא הטהורה האמונה כי ,

נקראת ד. האידיש  בשפת [פרה  – קיען משני לו  באה  ופרנסתו שחיותו זי"ע  מקארלין  שלמה רבי הרה "ק  אמר  פעם 

' הקודש ] בלשון  'כי' תיבת את ומזכיר לבנו כי'קיא' ישמח בטחנו'כיבו קדשו כא)בשם לג בן (תהלים לו  אמר ,



עקב  פרשת - הפרשה âבאר

êëåïúùøôá áåúëä ìò 'äîëç êùî'ä áúë(ë é),
ïî ïåçèáä úååöîì ïîàð ãåñé àöîð ïàë éë

äøåúäùé éë ,ïéðòäå ,åðåùì ÷éúòð ùãå÷ä úáéçìå ,
éøñåî ïåçèáâàãé àåä éë êìîäá íòä ïåçèáë
ùéå ,íøåñçîìéòáè ïåçèáäìòáá çèáú äùàä åîë

,äøåñçî ãòá âàãé àåä éë÷æç øúåé ïåçèá ùéåïåçèáë
øåáò âàåãù åîë ,åãòá âàãé éë êìîä åéáàá ïáä

.åøåñçî ìë åì ïéîæéå åîöò éðééðòíéðééðòä äìà ìë
,ú"éùä ìöà åöá÷ðàåä ïë íà åðéáà àåä åðëìî àåä

åðòéùåé(áë âì äéòùé ë"äùìî).íùä éë ,äðåîàä úáéñîå
íëøöå íôøè íäì ïéëäì åéàøáðì ÷åáãהíäéìò ïâäìå ,

íäéìò ùéâøîå ,íéùøãðä íéðééðòä øãòäå éìåçäå äåãîäî
,íãàä ùéâøîù äîî øúåéåì íúøö ìëá' ìåëéáëå

'øö(è âñ äéòùé),éúéîàä ãçàä úìåëéä ìòá àåäå
íà ,íãà éðá úåìéìòå åéðåôöîå åéø÷î ìë òãåéå éçöðä
ïë íà ,íîöò ìò íäî øúåé íúáåèì ùùåç àåä ïë
äùòé àìå ,è÷ùå åéìùå çèá áùåé íãàä äéäé àìä
íéàøáðä ìò äìéèäù äîì ÷ø úåçøëåîä úåáéñä

êøáúé àøåáä úøéæâ,ãéñçä äëåøàá øáãù åîëúáåçá)

(úåááìä.ïåçèáä øòùá,'÷áãú åáå' àø÷ð ïéðòä äæå
äðåéìòä äçâùäì ÷åáã àåäù íãàä øééöéù ïåéëù
ùéâøîù äîî øúåé åéðééðòá ú"éùä ùéâøîå ,ú"éùäî

âàåã åðéàå çðå çåèá íãàä æà ,'åëå åîöòá íãàä
àøåáä úìåëé ãâð åúìåëé ìéòåé äî éë ,åéðééðòì äîåàî
úå÷éáã àø÷ð äæå .ìåëéáë åéøãòäá ùéâøîå åîò ÷åáãä,
äîåàä éùðà ìëì úåðåù úåðéçáë úììåë äåöî àéäå

ìãáä àìáוåøîàù åîëå ,(èéùú æîø íéìéäú èå÷ìé)ìò
àø÷(é áì íéìéäú)'äá äèåáäå òùøì íéëåàëî íéáø'

'åäðááåñé ãñç,åäðááåñé ãñç 'äá çèåáå òùø åìéôà
ãñçä ãöî 'ä åðòéùåé çèåá àåäù ïéðòáù.

והייסורים  הקושי  - להיטיבך נסותך ולמען ענותך למען 
טובה כמתנה

ïúùøôá(â ç),'åâå 'ïîä úà êìéëàéå êáéòøéå êðòéå' ,
ïééðòä êùîäá áéúë ïëå(æè ÷åñô)êìéëàîä

ïòîìå êúåðò ïòîì êéúåáà ïåòãé àì øùà øáãîá ïî
íòåð'ä ÷"äøä äæá øàéáå ,'êúéøçàá êáéèéäì êúåñð

ò"éæ 'íéãâî(à âë ,íéìéäú ìò úåøåäè úåøîà åøôñá)éî éë
àåä ìåìò éæà çøåè éìáî äáçøäá åì äéåöî åúñðøôù

áéúëãëå ,å"ç ìåò ÷åøôì(ãé¯áé)úòáùå ìëàú ïô'
óñëå ïåéáøé êðàöå êø÷áå ,úáùéå äðáú íéáåè íéúáå
úçëùå êááì íøå ,äáøé êì øùà ìëå êì äáøé áäæå

,'êé÷åìà 'ä úààäúù ä"á÷ä íäì ïéîæä àì ïë ìò
éãé ìòù éãëá 'êáéòøéå êðòéå' àìà ,äéåöî íúñðøô

קיען שני אותם לי יש אני אף קיען,(פרות)שיחו  שני לך יש אכן, הרה"ק , לו אמר מצויה , פרנסתי אין אבלומדוע 

אותם חולבים  והיאך  כיצד לדעת מהאדם  נדרש  אלו  מעלקן)קיען צו זיי אזוי לה(ווי  שיש כלומר את ... בקרבו  שריש

מאומה ... יחסר  לא אכן ואז  מחסורו , כל  שימלא בה ' ובטוח סמוך  להיות אמיתי בבטחון רבי האמונה  הרה "ק (גירסת

זי"ע) מפשעווארסק .יעקב

הפסוקה. על  הרד"ק  יז)כתב קמה וכגון (תהילים  זה את זה טורפים חיים שבעלי  הרואות שעיננו דרכיו', בכל  ה' 'צדיק 

של זמנו הגיע כי היודע  שהקב"ה  אלא בדבר, יש צדק  איזה וכי צ"ב, ולכאורה  ואוכלו , העכבר את טורף חתול

נפשו. תשבע ובכך  שיטרפנו  החתול  אל  ומזמינו  מסבב - למות אלאהעכבר העכבר, את הרג 'החתול' שלא  ונמצא

חייו שנות קיצבת תמו  כי מת עלהוא  נגזר ממילא שכבר  מאחר החתול , אל  מביאו  עולמו  שמנהיג הקב"ה  רק ,

ולמאכלו . לפרנסתו  חתול ידי על  זה  שיהא מוטב למות העכבר 

הרד"ק, אוכלוז "ל  אחד לכל נותן  וביושר בצדק והאריהכי לעכבר החתול כמו ואוכל , החי  את טורף  שהחי ואע "פ  ,

אחרים, לעופות הדורסים העופות וכן אחרות חיות האוכלות  החיות ושאר והנמר  מאתו ,והדוב צדק גםהכל כי

מיתתם שתהיה  מקודם גזר למות קיצם  שבהגיע  אלא בחייהם  מאכלם כן גם להם  נתן הנטרפים ולעופות לחיות

אחרים חיים בעלי בהנאות וכו '.פעמים 

נחו. בנו אשר ז "ל בלינער רפאל  ר' בשם ליובאוויטש מחסידי יהודי איש  על  מסופר  חסידים שהיהבלשון עד  לה

וביקש בבכי, ממרר כשהוא זי"ע צדק ' ה'צמח הרה"ק  רבו  אל  וירץ  החיים , אל  מאשר  יותר המתים אל  קרוב

גוט  זיין וועט  גוט טראכט נו , צדק ', ה'צמח לו  נענה  מרובים, שמים  לרחמי הזקוק בנו על  שיתפלל  (תחשוב מהרבי

טוב) יהיה רפאל,טוב, רבי אמר יחשוב... רציתי שהרבי הרה "ק, לו השיב מחשבותיי, שיועילו  אני ומה  אני מי כי ...

מה – הוא העיקר החושב, מי נפק "מ  כל  שאין כלומר וכלומר, לטוב, פעולתה  פועלת לטובה המחשבה  כי  ללמדך

חושב... הוא



עקב  פרשת - הפרשה באר ã

íéîùáù íäéáàì íáéì úà åðååëé äæזù÷éá êë ìòå .
øîàå ä"ò êìîä ãåã(à âë íéìéäú)'øñçà àì éòåø 'ä'

¯ùôðä ïåøñç éãéì àåáé àìù ïôåàá åúåà äòøé ä"á÷äù.

ïàëîåùéâøî øùà úò úòá ,åîöòì òåâøî íãàä àöîé
úåðåæîä ïåøñçá íà ,óåâäå ùôðä éðééðòá 'ïåøñç'
,íäá àöåéëå íä úåðåøñç øàùå óåâä úåàéøá ïåøñçá åà

הפסוק ז . על  הסמ "ג כתב יז)וכבר  סימן וכתב(עשין מיסרך ', אלוקיך ה ' בנו  את איש ייסר כאשר כי לבבך עם  'וידעת

וז "ל , לוהסמ "ג שיארע  מה  כל  על הדין  את לצדק עשה איש,מצות ייסר  כאשר כי לבבך עם 'וידעת שנאמר

וכו' בטוב אדם של  עניינו יבוא לא אם וכו ', לרבים הזה העשה דרשתי מיסרך', אלוקיך ה ' בנו  עשהאת מצות

בלבו ענייניולחשב  נשתנו לטובתו  .כי

יוסף' ה'ויחי הרה"ק  ה "ה בחרותו  מימי ורבו מורו את לבקר מחסידיו כמה  עם זי"ע  מטאהש  הרה"ק הגיע  פעם

והחל מטאהש הרה"ק  אל  שנלוותה ה'פמלייה ' אל  מפאפא הרה "ק ופנה פארק , בבארא התגורר אשר מפאפא זי"ע 

התורה בלימוד  העצומה בהתמדתו הפליג  נעוריו בשנות בישיבתו תלמיד בהיותו כבר  אשר רבם, של  בשבחו להפליג

ראש אצל  לבקר השעה  בזו  לעלות שברצונו למשמשו מטאהש הרה "ק אמר  הביקור  בסיום הגדולה , ביראתו ונודע

התפילות זמני על  מקפיד  שאינו  על  מטאהש הרה"ק  את מוכיח תמיד היה רה"י  אותו  והנה  פלוני, (לגודל ישיבה

התפילה ) קודם  המרובים והכנותיו בקודש אותועבודתו להניא וניסה  רה "י של  במעונו  הרבי שיבקר הגבאי רצה לא כן על

לקיים הרה "י החל הבית אל  נכנסו כאשר יחדיו , וילכו שלו , על  עמד  הרה"ק אולם התפלל , לא עדיין שהרבי בטענה

לגעור הרה"י  הרבה בהן.. הרבי לו והשיב התפללת ... לא עדיין בוודאי להרה"ק  אמר הדברים  ובתוך תוכחה', 'מצוות

ה אמר משם שיצאו  לאחר התפלל ... בטרם  אנשים אצל  מבקר הוא הוא וכיצד בתפילה, 'זלזולו' על  ל'משמש ',בו רה"ק 

כף את להשוות בכדי 'בזיונות' אחר חיפשתי כן על  כבוד, של  יתירה  למידה  זכיתי מפאפא מו"ר  אצל  כשהייתי הנה

המאזניים ...

מתפללים אדרבה, הבזיונות, אחר לחפש  להורות באנו ולא נשגב, צדיק  אותו  של  במדרגתו  אנו אין ייאמר, לדידן 

יסורים, עליו שבאו מי וממילא ובמשקל ... בחשבון הכל  כי לבנו  אל  נשים זאת אך  בזיון, לידי תביאנו  אל  יום בכל 

לבוא... הכבוד שסוף ידע  וחרפות בושות ספג ואם  ומרובה ... טובה במידה ה'חשבון' את  'ישוו' שבקרוב ידע

בק "ק כ 'דיין' מכהן בהיותו זצוק "ל  ת"ו ירושלים גאב "ד  ווייס  טוביה יצחק  רבי  הגה "צ אצל  מעשה  היה וכה 

אזי  בעיר נמצא אינו הרב ואם  דאתרא', ה'מרא נתכבד קידושין' 'סידור בכל  שם הנהוג המנהג לפי  יצ"ו, אנטווערפן

לסדר זצ"ל הגרי"ט את והזמין בנו  את להשיא עמד העיר מתושבי אחד והנה הסדר, לפי מהדיינים אחד לוקחים 

בקי  היה ולא כבוד... בעסקי ורובו ראשו מונח  היה  לא שהגרי"ט  אלא הסדר  כפי שלא זה והיה וקידושין, חופה

ממנו ש 'נגזל ' דיין לאותו מקורב שהיה מה 'בעלי-בתים' אחד של  רוגזו  עליו קצף  להזמנה , ונענה ה 'סדר'... בהלכות

לעצמו, קידושין הסידור את ש'גנב' על הקהל  כל  לעיני ביהמ "ד באמצע הגרי"ט  כנגד גידופין בדברי פיו ופתח  הכבוד,

ומיד  מאומה , הגיב ולא הבזיונות כוס  את בדומיה קיבל  הגרי"ט  אמנם חיוורא', ואתי סומקא ש'אזיל  עד וחירף וגידף 

להפסיק רצה לא אך עמו , לדבר  ורצו הרב לבית התקשרו וחצי תשע בשעה  מה, זמן כעבור לימודו. סדר את החל 

את  עליו להטיל  שביקשו החרדית' 'העדה  מהנהלת זה  והיה ענה, ואז השעה , מחצית לעוד לו הקבוע ה'סדר' את

ירושלים ... בעיה "ק הרבנות אדרת

אודות  לדון התכנסה ה'הנהלה ' כי מבינתם , נפלא באופן ממש הייתה  למנותו ה'החלטה ' כי דבר , מיודעי ושמעתי

באהבה הבזיונות את קיבל בו הזמן באותו ממש זה והיה  הגרי"ט, על  הכל  וגמרו  נמנו  הדברים ובתוך אחר, רב מינוי

ובדומיה ...

זי"ע  צינץ  ליב אריה  רבי  הרה "ק  כתב ו)וכך ו שמות עה"ת, העומר הקב"ה(מלא הבטיח הבתרים' בין ב'ברית הנה כי ,

לאמר  ברית אברם את ה' כרת ההוא 'ביום אבינו  הזאת'לזרעךלאברהם הארץ  את  יח)נתתי טו ומדוע(בראשית ,

אברהם של 'זרעך' בכלל  הם  גם והרי ועשו , ישמעאל  בני של  חלקם  היכן וכי יעקב, לבני רק  הארץ  נתנה  למעשה

שם האמורה הגלות כי הדבר, ביאור אלא יג)אינו, ארבע(פסוק אתם וענו ועבדום להם לא בארץ  זרעך יהיה גר 'כי

שנה', התמורהמאות את מקבל הוא  שמשלם  מי כי התשלום, בקראזהו האמור  וזהו  טז-כ), טז את (דה "א כרת 'אשר 

בהיותכם נחלתכם , חבל כנען ארץ  אתן לך  לאמר  עולם, ברית לישראל  לחק ליעקב ויעמידה ליצחק , ושבועתו אברהם 

שיתן  אברהם  עם  ברית 'כרת' הקב"ה אחר ', עם אל  ומממלכה גוי אל  מגוי ויתהלכו בה , וגרים כמעט  מספר מתי

הללו שרק אלא ועשו, ישמעאל  בני היכן וכי - ולישראל  ליעקב רק ויעמידה לבסוף  מדוע כנען, ארץ  את לזרעו

הגדולות. ב 'מתנות' הזוכים הם הם  המחיר, את שילמו – גוי' אל  מגוי  'ויתהלכו אשר



עקב  פרשת - הפרשה äבאר

à÷ééã åéúåìàùîå åéúåðåöø ìë àìîî åðéà ä"á÷ä éë
åúåà åúáäà ìãåâìøîàðù åîëå ,(ä ÷åñô)íò úòãéå

,'êøñéî êé÷åìà 'ä åðá úà ùéà øñéé øùàë éë êááì
å"ç òéâé àìå ,ú"éùä ìà íééåìú åéðéò åéäé ãéîúù éãëá

'èòáéå ïåøåùé ïîùéå' ìù áöîì(åè áì ïìäì)ח.

úàæëå÷åñôä ìò ò"éæ à"øâä ìù åúøåúá íâ åðéöî
(àë¯ë à úåø)éì ïàø÷ éîòð éì äðàø÷ú ìà'

äðäù ,'ä éðáéùä í÷éøå éúëìä äàìî éðà ,'åâå àøî
øîàð(å âë íéìéäú)ùé øùàëù ,'éðåôãøé ãñçå áåè êà'

íãàì åìãñçå áåè êàéøä øåñçîå íéøåñéé íåù éìá
äæéðåôãøé,åìöà äôéãø' ¯åøöåéá èòáé áåèä áåøá éë

åì äéäéù íãàì åì áåèù äáøãàå ,åéìà åðåçèá ïéè÷éå
åúãåáòì åúåà åáø÷é íä éë íìåòä äæá íéøåñé úö÷,'

ãåò øîàðù äî ùøôî äæáå(æé äë íéìéäú)éááì úåøö'
úåáéçøî úåøöäù ,åáéçøä éááì ¯ úåøö ì"ø ,'åáéçøä
ìà éîòð íäì äøîàù åäæå .ù"úé åúãåáòì íãàä áì
'éîòð úàæä' íéäéîúî åéä íäù ,éîòð éì äðàø÷ú
óéãòù ,äøî éì ïàø÷ äáøãà àìà ,áåè ìë äì äéäù

,'éîòð' 'éçáá øùàî 'äøî' ìù áöîá úåéäì øúåé éì
,'ä úðåîàá ïåòøâì éì äéä áåèä éì äéäù äìéçúîù'
õøàî éúëìä áåè ìë äàìî éúééäùë äæ ìò úåàäå

÷îî éúëìäå äúåçô äâøãîì éì äéä ,ì"øå ,ìàøùéíå
¯ í÷éøå ,ùåã÷éðåááñå áåèä ìëî í÷éø éúéùòðùë

äæä íå÷îì 'ä éðáéùäù éúéëæ úåøö'ט.

øúéáåðéáø ä"ä ,à"áùøä ìù åãéîìú áúë úàù
'äçðîä úøåú' åøôñá éìé÷ñ ìàððç ø"á á÷òé

(õ÷î 'øô)øîàðù äî ùøôì(âë ãé éìùî)áöò ìëá'
íãàä ìò íéàáä íéøåñéé åðééä 'áöò' éë ,'øúåî äéäé

' áåúëä øîàå ,äâàãå øòö íäî åì ùéùíãàì åì ùéù
äâàãå øòö ìëá éë ,äáäàá íìá÷ìå ïéøåñéá çåîùì

çåéøå ïåøúé íäî åì ùé íãàì åì ùéù'יíù áéçøîå ,
éë' åéøáã êåúá áúëå ,äáøäíé÷æçîå íéöîàî ïéøåñéä

íéîú úåàìôðá ïðåáúäì åúåà íéøøåòîå é÷åìàä ìëùä
òáèä úçéúøå äåàúä úéîä èå÷ùú íäáù éðôî ,íéòã, ¤§©

'ïéøåñéì ìåãâ ïåøúé ùé ïë íàיאéàðúá úàæ ìëù àìà ,
åøîåàá áåúëä íééñù åäæå ,äééîåãáå äáäàá íìá÷îù

וברכהח . טובה על  בשבתו שגם עד האמונה  היטבאת בנפשו וקובע בזה , המכיר כי  לו, מצאנו טוב תקוות אמנם ,

ממילא  הבורא, מאת מתנה רק  עצמו, ומחמת שלו הטוב  ואין חיל , לעשות כח  לו הנותן הוא הקב"ה כי יזכור

הללו הזכרות לידי לבוא יצטרך ה')לא בחסדי 'תלוי' הוא כי לאדם המזכירין איתא (ייסורין  דהנה עולם , ועד מעתה  לו וייטיב ,

טז:)בגמ' שניים '.(ערכין  בידו ועלו שלשה ליטול  לכיס ידו הושיט  אפילו תנא, במתניתא וכו', ייסורים  תכלית היכן 'עד

זי "ע הק ' הבעש "ט מרן ח)וביאר וישלח יוסף  יעקב תולדות יודע(עי' ושעל  צעד בכל  הפרטית ית' בהשגחתו המאמין כי ,

כזה קטן צער שניים ,שגם  אלא לו עלו  ולא מטבעות שלושה ליטול  שרצה בכדי , ית' הבורא  ברצון לו הגיע  זה  אף

אותו אףלעורר השמים , מן לו שרמזו מה  ויבין ישכיל  ואם  מעשיו, את להיטיב השמיים' מן כ 'קריאה זה והרי ,

לידי בא כבר ההכרה בזו דרכיו , לשנות ויתחיל דא, כגון מועטים  לעוררתכליתןבייסורים יצטרכו ולא ייסורים , של

רח"ל ... יותר  בחזקה  אותו

בגמ ' איתא פט .)וכך  שנאמר (חולין מה ז)לפרש ז כי (דברים בכם ויבחר בכם ה' חשק העמים מכל  מרובכם 'לא

הקב"ה, להם אמר - העמים מכל  המעט ממעטיןאתם  אתם גדולה  לכם משפיע  שאני  בשעה שאפילו בכם  חושקני

לפני  ויודעיםעצמכם הרוח , ושפלות בענווה ב"ה המקום  לפני עצמם שמכניעים  הוא ישראל  של  חביבותן עיקר  כי .'

חסדיו . ורוב מרחמיו הוא הכל  אלא הטובים מעשיהם בזכות אינה  להם הנעשית הטובה  שכל  ומכירים

לידי ט. באים  היו  לא מגבינה הנעשים המשובחים  המאכלים  אותם כל  כי בעולמו, הקב "ה שהטביע  מטבע נא וראה

עד  ומכאובים, קשיים  שהעובר חיים , וחוקי ארחות ללמדנו החלב, וקלקול  ה'חימוץ' את  עברו לא אם זה  שבח

מהחלב ודייקא ממנה, היוצא והתועלת ולטוב ל 'גבינה ' הכנה אלא זה שאין נאמנה  ידע 'חמוץ ', שמזלו לו שנראה 

קיכל ' ה 'קעז  יבוא והתקלקל  גבינה שנחמץ .)Cheesecake(עוגת

יונהי. רבינו הביא ד)וכך  אות שני שער  תשובה בספרי(שערי  לברכה זכרונם  אמרו לב), דברים יעקב(עי' בן אליעזר רבי

למקום,אומר מתרצה  הוא  היסורין ידי  ועל  כלום , מעונותיו  לו מתכפר אין בשלוה  שרוי שהאדם  זמן שנאמרכל

יב) ג ירצה '.(משלי בן  את וכאב יוכיח ה' יאהב אשר את 'כי

זי"עיא. החזו"א הגה "ק של  הזהב לשונו ר"א)וזה איגרת איגרות כשלוחי (קובץ  אותם שרואה לזה  יסורין 'חביבים וז "ל ,

גופניות דרחמנא  מנטיות מורם אור, שכולו לעולם  אותו  ומעלים יתברך , ליוצרו יצור בין הקשר את ,ומהדקים 

עכ "ל . חלקו, ואשרי האדם, כל  וזה



עקב  פרשת - הפרשה באר å

,'øåñçîì êà íééúôù øáãå'åéúôùá ïðåìúî íàù
ïåøñç åîöò ìò àåä àéáî éøä óöå÷å.

שעה ובכל עת בכל ולהלל להודות - תהילתך נספר תמיד 

ïúùøôá(á ç)êëéìåä øùà êøãä ìë úà úøëæå' ,
,'åâå 'øáãîá äðù íéòáøà äæ êé÷åìà 'ä

'íéãøç'ä ÷"äôñá áúë(âë úåà à ÷øô)äðéîå ,ì"æå
,øîåçå ì÷î ãåîìðíéãñçä úåøåãì øåëæì åðéååèöð íà

áééç ìàøùéî ãçà ìëù ïëù ìë ,åðéúåáà íò äùòù
ìàøùé ììëì ãéîú åðîò äùåòù íéãñçä øåëæììéöîù

åðéìò ãéîú íéãîåòä íéòùø úåéøà éðéùî åðúåà
'ä éìåì' øåîæî íåé ìëá íéøîåà åðà äæìå ,åðéúåìëì

'åðì äéäù(ãë÷ íéìéäú),ìàøùéî ãçà ìë áééç ïëå
êøáúé 'ä åìîâù íéãñçä øåëæìïèáá BøöéL úòî¤¨§

,äîìù äáåùúá áåùéå ùåáéå åéðôì òðëé æàå ,åîà
ïåøëæ' úååöî â"éøúä ïééðîî úçà åæù íù áúëå ,ì"ëò

.'íäá úåððåáúääå åéãñç

øáëå÷åñôä ìò '÷ä 'íééçä øåà'á áúë(çé ç)úøëæå'
úåùòì çë êì ïúåðä àåä éë êé÷åìà 'ä úà

,ùåøéô ,ì"æå ,'ìéçåúáåè ìò åáì úúì íãàä êéøöù
åì äúééä 'äî éëäæ øáãå ,úðúî åì øùà ìëù íãàä øéëéù)

(àåä íéîù,åéìò åúçâùäå åàøåá øéëäì ãéîú åðøéòé ,

äæ øáã åçéëùäì àåä íãàä øöé úåìåáçú úìéçúåיב,
åãáàì ñðëé äæ êøãåêîñù äî øàáî äæáå .ì"ëò .

áåúëä(èé ÷åñô)êé÷åìà 'ä úà çëùú çëù íà äéäå'
úòá çëùù øçàîù ,'íéøçà íéäåìà éøçà úëìäå ¯
òôùä ìëù åúòãá áùçå ,åì áéèéîä àåä 'äù äáåèä
êë éãéì àá ïëì ,øàôúäì åéãé éùòîå åìîòî åì àá

åé÷åìà 'ä úà éøîâì çëùùיג.

בשר מעבודת ית' לפניו  רוח הנחת גודל - במעשיו  ה ' ישמח
האחרונים  בדורות ובפרט  ודם ,

ïúùøôá(áé æ)íéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå' ,
'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä øàáîå ,'åâå 'äìàä
,úòãìå ïéáäì íãà ìëì ïåëð'ù íéã÷î àåäùë ,ò"éæ
éðôì ãåàî ø÷é ,äæä íåéäë ïåøçàä ìåãâä úåëùçá éë
úåãáòì úåøøåòúä úðéçá ìë åéðôì ìáå÷îå ú"éùä
¯ äìåãâä äðåëáå éåàøë åðéàù åìéôà äìéôúìå äøåúì
àåä úåãáòäî èòîä úàæ ìëá ,íéðåùàøä úåøåãá åîë

,åðéðôìù íéîéá äáøä åîë ä"á÷ä éðôì áåùçéë ïòé
çë ìùëå úåìâä ìåòå úåëùçä äøáâ íéáøä åðéúåðååòá
ìë óãåø à"èñäå ,ïîæä úåãøèå úåøöä áåøî ìáñä

,ñåðî ïéàá íåéääøòää èòî êëì äðä(úåøøåòúä¯)

'åëå íøåâ ïîæä éë øúåéå øúåé ìòåô äùåã÷ìידèòî éë ,

פ"א יב. הישנות, השכונות באחת ירושלים בעיה"ק דר היה  חרפו  שבימי זצ"ל  ברעוודה  שלמה  רבי הגה "צ סיפר 

לארץ עד  נפל  שלא וכמעט רגליו, מעדו  והרעועות הצרות במדרגות לרדת ומשרצה  השניה , שבקומה מביתו יצא

אחת בבת  נפל  שלא ניצל  ועי"ז  במעקה , לאחוז  הצליח  האחרון ברגע וממש  רח "ל)רח"ל , אברים לריסוק מגיע ו 'רק'(והיה

בפניו והתאונן זי"ע איש' ה 'חזון הגה"ק אל  נסע  היום  למחרת וכדין. כדת הגומל  ברכת לברך מיהר מיד  בגופו , נחבט

שמיד  רואה  הוא והנה הרע , היצר  ממנו יסור  ממש  בגלוי עליו ה ' השגחת  את שראה  לאחר  כי בעצמו בטוח  שהיה 

נענה עמו. שנעשה  הגדול  הנס  את  ששכח  כזאת לו אירע והיאך דבר , היה  לא וכאילו לאיתנו היצה "ר שב למחרת

וכמו ושעה , רגע בכל  נסים  לו נעשים  ישראל  מבני ויחיד יחיד  כל  עם והרי נס , נעשה עימך רק  וכי איש, החזון  לו

אלא עמנו', יום  שבכל  ניסיך 'על  מודים בברכת את שאומרים  מהאדם להשכיח  דרכו אשר מיוחד הרע  יצר שיש

עמו שמתרחשים הקב "ה,הניסים  עמו  שעשה  טובים  חסדים אותם תמיד לעצמו להזכיר  האדם של  עבודתו היא וזו

ממנו יסורו כ)לבלתי עמ ' שמורים ליל בקונטרס באריכות .(עי'

וחסדים,.יג  רחמים עצמו על  ממשיך הוא הרי  עליהם  ומודה  ה' חסדי שהזוכר הקדמונים  שכתבו  מה נודע  כבר

זי"ע  יששכר ' ה 'בני הרה "ק שכתב דכלה )וכמו  מבעלי (אגרא בקבלה  דורותינו צדיקי הקדושים רבותינו  כתבו 'דהנה

הקודש, יזכור רוה אזי מכשול, מבלי ים  במצולות ולעבור ולהצלחה  לרפואה כגון ישועה  לאיזה אדם  יצטרך  כאשר 

ליחיד או לרבים  הדורות לצדיקי שנעשו  בזה בכיוצא  הניסים אותן מעין פיו בכאןבמו  גם שאמר  וזהו הגםבסגולה.

מצרים , ולכל  לפרעה  אלוקיך ה ' עשה  אשר את תזכור זכור כך, כל  זכות בידך יהיה הניסיםשלא סיפורי ובהתעוררות

עליך עליון חסד  כח יתגבר  דעביד'כביכול  נבורתין מספרין כד היליה  דאיתגבר  כמלכא מ :), .(זוח "ב

ישראל 'יד . ב'ישמח איתא נו)וכך אות מצינו(חנוכה שהנה הק ' האר"י את שאל  זי"ע  וויטאל  חיים  רבי שהרה"ק  ,

ד) ה  מיחה(ירושלמי שלא ומחמת קרניה, שבין ברצועה  יוצאת הייתה עזריה  בן אלעזר רבי של  שכנתו  של שפרתו



עקב  פרשת - הפרשה æבאר

êùåçäî äáøä äçåã øåàäîטוìëì éåàø ïë ìò øùà .
úàæä úòá 'ä úàøéá øøåòúäì æåò ìëá íå÷ì ùéà
é÷ôåãì øòùä çúô äôöîå ãîåò êìîä ìåëéáë øùà

äáäàá åìá÷ì äáåùúá.'

äæáåøîàðù äî øàáî(ì¯æë ã ìéòì)íëúà 'ä õéôäå'
âäðé øùà íéåâá øôñî éúî íúøàùðå íéîòá
êé÷åìà 'ä úà íùî íúù÷áå ,'åëå äîù íëúà 'ä
'äù÷á' éë ,'êùôð ìëáå êááì ìëá åðùøãú éë úàöîå

,ïåöøå úåøøåòúä àåä äðééðò¯ íùî 'ù÷áú' ÷ø íàå
øúåé äáøä ,'úàöîå' éæà êé÷åìà 'ä úà ,úåìâä êåúî

úù÷áù äîîùãç øáã äúåòîùî 'äàéöî' éøäù ,
'ä éðéòá áéáçå áåùç éë .äúò ãò åéìò áùç àìù
,úåìâä úåëùç êåúî äéäúù äðè÷ úåøøåòúä ìë

áåúëä êéùîîå(ì íù)ìë êåàöîå êì øöá' øîåàå
êé÷åìà 'ä ãò úáùå íéîéä úéøçàá äìàä íéøáãä

øçàá' íàù øîåìë ,'åìå÷á úòîùåìôùá ¯ 'íéîéä úé
ìå÷ òåîùì äëæú æà ,êé÷åìà 'ä ãò áåùú äâøãîä

.íéáåúëá íù øåîàëå ,äøåú ïúîá åîë 'ä

äúòîåíéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå áåúëä ùøôúé
'äçîù ïåùì àìà äéäå ïéà'ù ,äìàäáî ø"øá)

מהרח"ו ושאל  עוונו. לכפר שהתענה  התעניות מרוב שיניו והושחרו כעוון, הדבר לו ונחשב שמו , על  נקראת בשכנו

בבשרנ מתום  אין אשר  – הקיר אזובי  אנן נענה  מה  צומות, הרבה כך  כל ראב"ע התענה  כזה  עוון סרך על  ואם

פשעינו , אחת מרוב ואנחה  צעקה  אף  הגלות בחשכת הזה  בזמן אבל  הקודמים , בדורות זה  כל  האריה"ק, רבינו  ויען

קדמוניות. בשנים  רבות כתעניות נחשב הלב  מעומק הבאה 

מתגברים, והצרות שהגלות עתה  ועד מאז הרי האריז "ל , של  בדורו  הווה  כך שאם  ישראל ' ב'ישמח כך על  הוסיף 

משנים כתעניות ה' בעיני יקרה הזה  בדור הלב מעומק ישראל  זעקת בוודאי – חברו משל  מרובה קללתו יום  ובכל 

מאד  עד מעלתנו גדלה עאכו"כ עתה ... ועד ישראל ' ה'ישמח מימות נוספו  צרות כמה  – נוסיף  אנו ואף הקדמונים ...

דורנו בני  וידעו  אפילושכלמאד . עבודה, של כלמעט דמשיחא,כלדהוא, עקבתא בדור - שם הוא באשר יהודי

לא  קדמוניות בשנים  כי דבר, של  וטעמו קדמוניות, בשנים וחסידים צדיקים  שקיימו גדולה  ממצווה  יותר  חשוב 

אנו . כבימינו  וגדול רב בקושי עבודתם להם  עלתה

מנוחה ' 'ברית הקדמון בספר יהיה )איתא רבוע נ"ל עוד  ד"ה  תצוה  פר' לשמים באור האחרון (הובא  דור של חשיבותו דבאמת ,

שאמרו ומה מאד, עד קיב :)גדלה כחמורים(שבת אנו אדם כבני  ראשונים  ואם  אדם , כבני אנו כמלאכים ראשונים  ,אם 

התנאים - הראשונים  גדלות מול  אל  כחמורים האחרונים היו הדור ערך לפי כי בימיהם, אלא מדבר אינו זה כל 

בני  מתחזקים  ואעפ"כ  מה , עד יודע אתנו ואין ארץ , יכסה כשהחושך – אנו בימינו אבל  תבל. מצוקי הקדושים

הראשונים . שבדורות מהצדיקים יותר חשובים הם הרי ושכלם, כוחם כפי ה' את לעבוד ישראל 

הנ"ל  הגמ ' בדברי אמר זי"ע מרוז 'ין הרה "ק שבת)ואילו מס' השלם' קדישין עומד ('עירין  'אדם ' רואים כשאנו  דהנה  ,

אמנם ורבותא, חידוש כל  בזה  אין בוראו  לפני עומדומתפלל  מהם  אחד נראה  ולפתע החמורים  עדר ליד לכשנעבור

מה 'נייעס ' הארץ תרעש הרי  לפניו ומתפלל  בוראו את לשבח ומתחיל רגליו  ידקדקוהמרעישות...(החדשות)על לא ואז 

בה . יש גדולה  רבותא בתפילתו עמידתו  עצם כי לאו , או  הלב  מקרב היא תפילתו אם בני אחריו  ראשונים 'אם וזהו 

יש כזה  ושפל אפל  בדור  מתפללים  שאנו הדבר  שבעצם החמור אותו כתפילת תפילתנו א"כ , כחמורים', אנו אדם ,

רבותא, כבר ברחמיםבו ותתקבל  אחריה  מדקדקים .אין 

בפרשתןטו. כתיב עניין, באותו לעניין יז-יח)מעניין להורישם,(ז אוכל  איכה ממני האלה  הגוים רבים  בלבבך  תאמר  'כי ,

זי"ע יששכר' ה'בני הרה"ק  ופירש  מצרים ', ולכל  לפרעה אלוקיך  ה' עשה  אשר את תזכור  זכור מהם תירא לא

דכלה ) לישראל,(אגרא טובה 'בשורה לומר הכתוב שמים ,שבא דין  ויצדיקו תשובה  הרהור לבבם על בהעלות  שתיכף 

טובים ומעשים מצות הם  שיסגלו קודם אפילו  לפניהם אויביהם  ויפלו  השי"ת ירחמם כי תיכף  הכתוב , יתפרש וכך ,'

שאני  'ממני', היא ואיכות בכמות רבים  הם שהגוים שהסיבה  כלומר, – 'ממני' האלה הגוים  רבים בלבבך תאמר

הכתוב אמר  זה על להורישם, אוכל  איככה וא"כ  אלוקי, ה' מצוות על שעברתי ע"י  לזה מהם ,גרמתי תירא כי לא

תשובה הרהור אותו ית' לפניו  לרצון אוכליעלה  זכות ובאיזה טובים ומעשים תורה  בידי אין  עדיין הרי תאמר שמא ,

ממצרים הקב"ה שהוציאם שכמו מצרים, ולכל  לפרעה אלוקיך ה' עשה אשר  את תזכור זכור אמר לזה  להורישם,

לישראל להם היה שכבר אחר האלו  הגויים  את להפיל  לעשות ה ' יפליא כך זכויות, מבלי ועריה' 'עירום  בבחי' כשהיו

תשובה . הרהור 
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(âù øîåìë ,ä"á ú"éùä éðôì äìåãâ äçîù äéäéíà
áá÷òàçéùîã àúá÷ò åðééä ¯íéèôùîä úà ïåòîùú

äìàäíëìù äðè÷ äòéîù 'éçáá åìéôàå ,(íúâøãî éôë),
äæ úåëæáåãñçä úàå úéøáä úà êì êé÷åìà 'ä øîùå

êéúåáàì òáùð øùà.

äîåãáàøåâéãàñî ï÷æä ø"åîãàä ÷"äøä ùøéô äæì
ò"éæ(à"ìøú á÷òéì úîà)é"øàäî àáåî äðäù

ò"éæ '÷ä(â"ì äîã÷ä íéìåâìâä øòù)íìåòáù úåîùðä ìëù
åéä íéðåùàøä úåøåãäå ,ïåùàøä íãàá íééåìú åéä
,ïåùàøä íãà ìù 'åùàø'á íééåìú åéäù ¯ 'ùàø' 'éçáá

,á÷ò 'éçá íäù ùéå íééìâø 'éçá íäù íäî ùéåíäå
åììä úåøåãäíéæåçà íäù àçéùîã àúá÷ò øåã ,

ïéàå úåîãì ïéàù óàå .ïåùàøä íãà ìù 'åéá÷ò'á
úåøåãì 'á÷ò' 'éçá ÷ø íäù úåîùðä íúåà úååùäì

î"î êà ,ùàø 'éçá åéäù íéðåîã÷ääçîùä ø÷éò
úåøåãä ìù íúãåáòî àåä ä"á÷äì ùéù çåø úçðäå

íéëåîðäå íéìôùäíúåìôù ìãåâì à÷ééã íä éë ,
äìåãâ øúåé úåøáâúäì íéëøöð íä øöéä úåøáâúäå
ïôåàá äæá øàáîå .íøåö õôçå íðå÷ ïåöø úåùòì éãëá

ì"æç åøîàù äî àøåð(á éøçà àîåçðú)ìù åá÷ò çåôú'
,ì"æå ,'äîç ìâìâ ääëî äéä ïåùàøä íãàúåîùð éë

åéá÷òá íééåìú íäù 'åëå àçéùîã àúá÷òá íäù ìàøùé
íúãåáòå íúøåúå íú÷ãöá íéäëî ïåùàøä íãà ìù
íéðåùàøä úåøåãáù íé÷éãöä úåîùð íä ¯ äîç ìâìâ
ìâìâ ãâðë ïååëîä ïåùàøä íãà ìù åùàøá ïééåìú åéäù

äîçúà ïåòîùú á÷ò äéäå' øîàð êë ìòå .ì"ëò ,
ìöà øúåéá äìåãâä äçîùäù ¯ 'äìàä íéèôùîä
íé÷ñåòä íééá÷ò 'éçá íäù úåøåãä íúåàî àéä ä"á÷ä

.'úé åúãåáòá

äôùáíúç'ä ÷"äøä íâ áúë íéãçà íéøáãáå úçà
ïúùøô óåñá øåîàä úà øàáì ò"éæ 'øôåñàé)

(àëøùà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé åáøé ïòîì'
,'õøàä ìò íéîùä éîéë íäì úúì íëéúåáàì 'ä òáùð

úúì' ,é"ùø ùøéôåíëìúúì àìà ,ïàë áéúë ïéà
íäì,äøåàëìå ,'äøåúä ïî íéúîä úééçú ãîìð ïàëî ,

á÷òéå ÷çöé íäøáà íéùåã÷ä åðéúåáà åîå÷é øùàë
íìåòì åðàá àìù éîëå ,íåìëì åðà áùçð àìàúéàãëå)

(.ä æ"òáúåéåìâ õåá÷ øçà éøééî àëä êà' ,åðìáñù
íéðù úåàî 'æå óìàãåò åôñåðù øçàì å"÷å ,åðîæá áúë ïë)

ìàøùé úåéä íåéî åéä àì øùà úåù÷ úåøéæâ íëåúáå ,äðù íééúàîë

(éåâì,íú÷ãö ãâð ìå÷ù åäæå ,úåëìî ìåòå úåòåðúå úåéåìâ
úåìâå äòåðúå àøòö íäì äéä àìùáåúëä úðååë åäæå ,'

úúì 'åâå òáùð øùà 'åâå íëéðá éîéå íëéîé åáøé ïòîì
íäìíëéîé åìãâúéå åáøé ä"ôàå ,úåáàä úééçú àåäù
.íäéìò'õøàä ìò íéîùä éîéë'ì úàæ áåúëä äîéãå

íéìâìâä úåòåðú àåäù ¯úåìæîäå íéìâìâä úòåðú é"òù øîåìë)

(õøàä ìò íéîùä éîé åáøåáøé úåìâä úòåðú é"ò éîð éëäå'
úåøåãä éîé åáøúéù åéøáãá øàáúîå .'íëéðá éîéå íëéîé
ìãåâì ,íéùåã÷ä úåáàäî øúåé íúìòîá íéðåøçàä

íäì äéä àìù äî ,åðì ùéù éùå÷äå øòöäטז.

ה'בית טז . הרה "ק  היה הטהור שלחנו  עריכת בעת אחת שפעם ז"ל, קאסטעלאניץ שמעון ישראל  רבי הגה "ח סיפר

קול כשאפילו המדרש בבית ורעדה  בפחד  עמד והקהל  הקדושים , ושרעפיו בהרהוריו  מאד שקוע זי"ע אברהם'

בקהלת אמר ע"ה  המלך שלמה  לבו, מקירות וזעק ממקומו הרבי נעמד לפתע נשמע, לא דקה י)דממה תאמר(ז 'אל 

ידמה שאל  בחכמתו, ללמד ורצה  זה ', על  שאלת מחכמה  לא כי מאלה, טובים  היו הראשונים  שהימים היה  מה 

שאבדו אנו בימינו וגם זה', על  שאלת מחכמה  לא 'כי בעולם , צדיקים היו הראשונים  בדורות שרק האדם בעיני

להשיג בחור  או  אברך ביד יש  תורה , ויודעי כי כמעטחכמים הראשונים, בדורות צדיקים שהשיגו המדרגות את

עי"ז הרע , היצר כנגד מצוה במלחמת ולוחם אסורות, מראיות עיניו על לשמור  ומתגבר בדרך  הולך שהוא בשעה

מגיע  נעמד כמעטהוא ממושך זמן ולאחר  בשרעפיו, שקע שוב מקומו , על  הרה"ק  והתיישב  הנשגבות', למדרגותיהם 

מה תאמר 'אל  בקהלת אמר  ע "ה המלך שלמה  קצת, בשינוי אך מקודם  שאמר  הדברים  על  וחזר מקומו , על  שוב

בעיני  ידמה  שאל בחכמתו, ללמד ורצה  זה', על  שאלת מחכמה  לא כי מאלה, טובים היו  הראשונים  שהימים היה

שהבחור בשעה אנו  בימינו וגם  זה ', על שאלת מחכמה לא 'כי  בעולם, צדיקים  היו הראשונים בדורות שרק האדם

ומשיג מגיע  הוא אסורות, מראיות עיניו על לשמור ומתגבר נלחם והוא עיר  של ברחובה הולך את ממשוהאברך

הטהורות, במחשבותיו לשקוע  וחזר מקומו על  התיישב ואז  בשוה, שוה להם דומה הוא והרי הנשגבות, מדרגותיהם

שלמה הכריז , קודש  אש  בהתלהבות כלפידים בוערים  וכשפניו השלישית בפעם  נעמד אחרונים ' 'מים נטילת ובטרם

זה', על שאלת  מחכמה  לא כי מאלה, טובים  היו הראשונים  שהימים היה  מה תאמר  'אל  בקהלת אמר ע"ה  המלך



עקב  פרשת - הפרשה èבאר

úåàøåðò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øîà'øô úøèôä)

(àøéåïî ïåøçàä êãñç úáèéä øîàéå' ,ì"æå
'åâå 'úëì éúìáì ïåùàøä(é â úåø)ì"ø ,úñðë äúòù

'úé åúåà íéãáåòù äîá øúåé ãñç ïéùåò ìàøùé,'åëå
áéúëã ïåùàøä ãñç ë"àùî(á á äéîøé)êì éúøëæ'

,êë ìë ìåãâ åððéà ,'êééøåòð ãñçùåãéç ïéà éàãåå éë
íéñéðä ìë åàø éøäù ,ë"ë,íéáå íéøöîá íäì äùòù

éàãåá ,åéìùå øàáå ïîå ,íúåà íéôé÷î ãåáëä éððòå
,åúå÷åìà øéëäì íäì äéäïéàåø åðà ïéàù åðà ë"àùî

ìáú éøã ìë ïéá ,äáøãà ,êøáúé åúå÷åìàî ïéðò íåù
ïéàå ìå÷ ïéàå ,áø ïîæ äæ íéæáðå íéìôù ìàøùé éðá

åðòéùåéå åì åðéåé÷ ë"éôòàå ,áù÷.ì"ëò .à"áá

ליראיו טוב' וה 'שכר  שמים, יראת ענייני  - היראה פרשת 

ïúùøôá(áé é)äúòå' ìàåùיז, êé÷åìà 'ä äî ìàøùé
êîòîיחíà éë ,'êé÷åìà 'ä úà äàøéìיט.

äùòîì äëìäì äàøéä úåöî íåé÷ êøãá ïåùàøä ììëäå
íéøãâ úééùòá àåäïî íãàä úà íé÷éçøîä íéâééñå

שאלת  מחכמה לא 'כי בעולם, צדיקים היו  הראשונים בדורות שרק  האדם  בעיני ידמה שאל  בחכמתו, ללמד ורצה

ורמות  נעלות מדריגות להשיג  בחור או אברך ביד יש בעולם שולטת שהחשכות בימינו דוקא ואדרבה זה ', הרבהעל 

עיניויותר  את לשמור עצמו על ומתגבר  בדרך הולך שהוא בשעה כי  הראשונים, בדורות צדיקים  שהשיגו ממה

הראשונים, שבדורות הצדיקים מן יותר מעלתו תגדל  בזה  הרע , היצר כנגד  מצוה  במלחמת ולוחם אסורות, מראיות

ה'בית  של  לשעתו אמורים  דבריו  ואם  קונו, רצון ועושה יצרו  על  המתגבר זה ביהודי מקנאים ושרפים המלאכים וכל 

הקב"ה . בעיני מאד עד  חשובה קטנה מלחמה כל  שבודאי אלו  בימינו וכמה  כמה אחת על  אברהם'

מנדליז . מנחם רבי הרה"ק  של  רבים בת  בשער הידועה  לפרנסה סגולה  שיש  שכמו  הצדיקים, אחד אמר  כבר 

גדולה סגולה  כן כמו פרשה , באותה  הכתובה המן ' 'פרשת את בשלח  פרשת שלישי ביום  לקרוא זי"ע  מרימנוב 

שמים . יראת לידי להגיע  לזכות בכדי עקב, פרשת שלישי ביום  היראה ' 'פרשת את לקרוא

לזכות  גדולה 'סגולה' מצוא עת בכל  אלא עקב , פרשת שלישי יום על  דווקא אמורים הדברים  שאין אמרו באמת

אלו קודש  מקראי שיקרא כלומר תרגום, ואחד  מקרא שניים  היראה פרשת לקרוא – בליבו שמים יראת להשרשת

עניינו ... לפי אותם ויתרגם הלב, לתוך שיכנסו  בכדי אותם לקרוא ויחזור

זי"ע  מביקסאהד  אליעזר רבי ג')הרה"ק  פרק אבות ח"א, אליעזר מהללאל (שם  בן עקביא התנא בדברי זה על  (אבותרמז 

א) האדםג שיסתכל  לומר התנא שכוונת עבירה ', לידי בא אתה  ואי דברים  בשלשה בפרשהבשלשה'הסתכל  היינו

שבחומש כתובדבריםהשלישית שבה היראה, ליראה',פרשת אם כי מעמך שואל  אלוקיך ה ' מה  ישראל  'ועתה  –

עבירה '. לידי בא אתה 'אי זה  ידי ועל 

רחיח. 'דרך היראה  דרך – זוטרתא' מילתא יראה 'אטו  – אדם  יאמר  הפסוקאל בלשון מדויק כן כי לדידן, היא וקה'

שואל  אלוקיך ה' מה ישראל  וטמונהמעמך'ועתה חבויה  יהודי שבכל  לך, לומר  'מעמך', אלא נאמר לא 'ממך ' ,'

שמים', בקרבו 'יראת  מכבר זה  נמצאת אשר שמים  היראת את אם כי מהאדם ומבקש  דורש הקב"ה קרובואין  כי -

הפועל  אל  הכוח מן להוציאו אלא לו  אין מאד , הדבר ועוד)אליך עקב, פר ' השולחן' 'ערוך לבעל ברכה' 'תוספת .(עיי'

וכבריט. העיניים , שמירת בעניין זה  ובכלל  והטהרה. בקדושה עצמו  את האדם  שמירת היא שמים' 'יראת מעיקרי

מאיר רבי הרה"ק  רמז וכן הקדושה . ענייני לכל  והמפתח ה'שער ' שהוא 'ראיה ', אותיות ש 'יראה' צדיקים אמרו

'והיה פרשתן בריש בקרא זי"ע  ק'ודש,עקבמפרימשלאן  ב'רית א'ות תיבות, ראשי הוא שעק"ב ואמר  תשמעון',

שמוסר במי רק  בנמצא אינו זו מידה  כי א', האות תחת ע ' באות רמזו מדוע זי"ע מקאברין הרה"ק  של  ביאורו וידוע

גומרים', מעשה וכלי חומד ולב רואה ש'עין והיינו עיניים, בשמירת הוא הפתח כי עולם , של  ל 'אלופ "ו' ה'עי"ן' את

בקדושה האדם  כל  יישמר  ממילא עיניו על  עקב)כשישמור פר' משה  .(אמרות

מרדכי  רבי הרה "ק שביאר וכמו עיניו, את  השומר מאותו במרומים שיש  והשמחה  רוח  הנחת גודל את לתאר אין

דאיתא במה  זי"ע  סלאנים כו :)חיים שבהן (תענית הכיפורים , וכיום באב עשר כחמישה לישראל טובים  ימים  היו 'לא

מהזמן  יותר גדולה ושמחה טוב יום  אין כי וכו', עיניך ' נא שא בחור אומרות היו ומה  וכו' יוצאות ירושלים בנות

בחור אברך ...)בו  לו(או  לומר שצריכים עד עיניו את ומשפיל  בקדושה  עיניךנוהג נא ...שא 

דוד' יהושע  רבי 'חידושי הח"ח)בספר מתלמידי זצ "ל רוזנפלד רי"ד רבי (להגאון מהגאון שמענו המו"ל , של  בהקדמה מובא

שליט"א וואזנער אשר(זצוק "ל)שמואל  לביתו מראדין מנסיעותיו שבאחת עצמו, דוד  יהושע מרבי ששמע מה 
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äøéáòäכ,'ä úååöî úà íéé÷ì ìëåé íäéãé ìò ÷øù ,
øîàðù äîá ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä åðéáø ùøéôù åîëå

ïúùøôá(áë àé)'á áåúëä ìôëù ,'ïåøîùú øåîù íà'
,ì"æå øàáîå ,äøéîù éðééðòøåîù íàåùòú íà ùåøéô

ù íéçåèá åéäú äæá ,úååöîì äøéîùìë úà ïåøîùú
úåöîäìáà ,úååöîäî ÷ìçá íéìùëð åéäú úøîùî àìá,

ùé ùãå÷ä ìò ìåçî åôéñåé àì íà úáù úååöî ïåâë
ì"ëò .úáù ìù åôåâá íéìùëð åéäéù ùåçìכא.

בזה "ל בווארשא, הח"ח אמר חיים ', ה'חפץ מרבו פרידה ברכת ליטול  איןכשנכנס גיין  נישט  און  ווארשא אין  זיין

הבא לעולם  קרן א  איז הבא'),ווארשא  לעולם 'קרן קנין זה הרי – העיר ברחובות – בוורשא ללכת ולא בוורשא .(להיות

הלוי' שבט  ב'דרשות מ)ועיי' זי"ע ,(עמו ' חיים  החפץ בעל  הגה"צ של  מפ "ק ששמע מחברי מאחד שמעתי וז "ל ,

עצמו כשמונע  גם  לו לעוה"ב .אחת פעםשאמר קרן מזה  נעשה גדולה בעיר ברחוב ללכת 

ניתוח לעבור מבעלזא הרה"ק הוצרך פעם כי עוד, יסופר הקדושה ובעלותו(אפעראצי"ע)ובענין הטהורות, בעיניו 

ואף המעט אף שיזוז בלי עיניו  את לנתח שיוכל  בכדי גבו על לשכב  שעליו הרופא לו אמר המנתחים, שולחן על 

הרופא  לו  משאמר ואף 'פרקדן', לשכב תוקף  בכל סירב הרה"ק  אך הק', בעיניו המתרחש  את נכוחה  לראות יוכל 

נוטל הוא ואין מכך להישקף  גדולה  סכנה יכולה  יושב הרה "ק בעוד הניתוח את מבצע  שהוא ידי שעל המומחה

גבו ... על  לשכב אופן בשום הרה "ק הסכים לא הדבר , על  החמורה  האחריות את

המשנה כ . בלשון יעב"ץ  החסיד שפירש  ב)וכמו ד לשון (אבות נקט מדוע  העבירה', מן בורח הוי אומר עזאי  'בן

הרבה 'בורח' ועצים אש מדורת כי וז"ל , ומבאר  וכיו"ב, העבירה' מן 'התרחק  הרחקולא ממנה להתרחק צריך

קשת  לפחד כמטחווי צריך  שאדם וכלומר, עכ "ל . תספה , פן  תעמוד אל חושה מהרה נפשך על  המלט אמר ולכן ,

שסכנתה ומתפשטת ההולכת אש  כמדורת זה  והרי להחטיאו, היצר  עליו  עומד תמיד כי יחטא, שלא ולהתיירא

יחיה ולא ליבו  אל ישים  לא ואם  בחטא, להיכשל  ביותר מצוי גם  כך  ממנה, לברוח אלא עצה  ואין  וגדולה מצויה 

האש ', 'בתוך ממש  עומד הוא הרי וביראה באותםבפחד ממנה  שמתרחק ידי על  היא  העבירה  מן ה 'בריחה ' ודרך

לעצמו שמציב וסייגים .גדרים

'שאלה',כא. לפניו באה  באנטווערפן שבתו שבימי זצוק "ל , ת"ו ירושלים  גאב"ד  ווייס טוביה יצחק רבי הגה "צ סיפר

והפליג  המכנסיים  לכיס  המעות את הכניס הידיד להתם , מהכא שנסע  ידידו עם מעות ששלח יהודי באיש 

וסביב מטלטליו  כל  בין חיפש  לו בצר  איננם ... שהמעות לראות ונחרד בבגדיו  האיש  משמש הדרך אם על  לדרכו,

חייב חינם  השומר והרי בשמירתו, כ 'פושע ' נחשב הוא האם הרב  את לשאול בא עתה  איננו. הילד ולא, מקומו,

אם השומר , של  מלבושיו בדרכי תלוי שהדבר הרב, ענה השומרים , כדרך ששמר אחר כפשיעה  שאינו  או  ב'פשיעה ',

פושע(רעקיל)מעילו הוא הרי לאו  ואם פושע , אינו רגליו  רוב את וחופה  לגנב)ארוך קוראה  שה 'פירצה ' לחשוב  לו היה  .(כי

הגאב"ד, ולפליאת זי"ע, מבאבוב שלמה רבי האדמו"ר  ה "ה לאנטווערפן ונישא רם 'אורח' הגיע ממש היום  באותו

בשמים' ה'הרי בעל  לפני שבא תורה ' 'דין על  דבריו, בתוך מספר  סטריא)החל אב"ד הורוויץ  לייב  ארי ' רבי ב'סרסור'(הגה "ק

נחשב אינו שהשומר  ופסק המעות, ואבדו המכנסיים  בכיס  המעות והניח סוחרים  אצלו  שהפקידו מעות על  ששמר

ההרי  והשיב כפושע, נחשב שהשומר דא כגון על  תשובה  הובא סופר' 'חתם  שבשו"ת ה 'תובעים' הראו  ל 'פושע',

כ 'שמורים', נחשבים המכנסיים אין יותר קצר בלבוש  הקהל  רוב לבשו  שם החת "ס, של  עירו בפרשבורג אכן, בשמים,

הגאב "ד  נענה  דבריו משגמר  כראוי. ששמר כמי לשומר הדבר נחשב  ארוך ללבוש  העולם שמנהג בגלילותינו כאן אבל 

מופת'. כ 'באבובער אצלו  נחשב שזה  אומר  והיה  כזה... מעשה לי  היה היום בהתרגשות,

נשמע הרבה  פעמים ישראל , של  בקדושתן עצמו  את לשמור צריך שהאדם  ה 'שמירה ' לענין נוראות , ייאמר  ולדידן

ז –אותו ארוך רעקיל  לו יש  אם  בהם ... עמוד  יכול מי וכו', עיניים שמירת ומרים, קשים כה הנסיונות  אוי, ועק,

ח "ו אם  אף אזי, טובים , לחבירים  רק התחבר גופו... רוב  את החופה  בשמירה  וסייגים, בגדרים עצמו  שסיבב כלומר

אני  'פושע ' לאו לומר, יוכל  עדיין הנופל, 'מקיפים'יפול  רק לו יש אם אבל  ח"ו, אותו  לחייב הדבר ייחשב ולא ,

ה "הקצרים, ל 'גנב' שיש המקום  אל מתקרב  בעצמו  הוא כראוי, בשמירה  עצמו את שומר ואינו  עצמו  מכסה אינו 

פקודה ליום  יענה  מה  עליו , שליטה  לטעון.היצר יוכל  לא אני פושע לאו  טענת כי ...

שבהיכל שחרית מתפילת יום בכל  שב היה  זצ"ל  אייזמן גדליה  ר' הגה"צ תורה ' 'קול  דישיבת המשגיח על  מספרים 

האשפה מפחי לאחד בסמוך  בלכתם השניים עברו הימים באחד תלמידיו, מחשובי אחד בלווית לביתו  הישיבה 

קריה  ברחובות לרוב הפזורים בלע"ז...)הגדולים הנוברים(צפרדע חתולים וכמה  כמה גם  בו  היו עולם  של  כדרכו  אשר
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áúëò"éæ 'äãåäéá òãåð'ä ÷"äâää"ã óâì úåëøá ç"ìö)

(øîàåêé÷åìà 'ä äî' áåúëä ïåùì øàáììàåù
êé÷åìà 'ä äî' áéúë àìå 'êîòîù÷áîäðäã ,'êîòî

áéúë(â àî áåéà)ùøãîá åøàéáå ,'åì íìùàå éðîéã÷ä éî'
(á æë ø"÷éå)øëù íìùì áéåçî àøåáä ïéà ïéãä ïîù

éúúð àìù ãò åðá úà ìî éî' éøäù ,úååöîä íåé÷ ìò
,ââ åì éúúð àìù ãò ä÷òî éì äùò éî ,øëæ ïá åì
éì äùò éî ,úéá åì éúúð àìù ãò äæåæî éì äùò éî
ãò áìåì éì äùò éî ,íå÷î åì éúúð àìù ãò äëåñ
éúúð àìù ãò úéöéö éì äùò éî ,íéîã åì éúúð àìù
úååöî úåùòì ìåëé íãà ïéàù íéøáãä ììëå ,'úéìè åì

úàøé íðîà ,ù"úé àøåáä åððçù äîá àìà 'åìù'á
õåç íéîù éãéá ìëä'ù ,íãàì úðúéð äðéà íéîù
ä"á÷ä úà íéã÷î íãàä ìåëéáëù àöîð ,'íéîù úàøéî
áåúëä æîøù åäæå .ïéãä ïî åøëù íìùì áéåçî àåäå
ìàåùä äéäé ä"á÷äù' ¯ êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî
íà éë äåöî íåùá åðéà äæ ,ìéàùîä äéäú äúàå
.'ìéàùîä äúàå êîòî ìàåùä ä"á÷ä øéôù äæá ,äàøéì

÷"äøäáåúëä ïåùìá øàéá ò"éæ 'æåá'æòîî êåøá éáø
,'êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòå'

íéøîåù úåëìäá åðàöî äðä éë(:ãö î"á 'éò)äòáøà' éë

מבין  האם אלינו, מדברים הללו החתולים לתלמידו, אמר וכה  הילוכו, מדרך המשגיח  עצר  לפתע ומייללים. באשפה

שאלתו על  המשגיח וחזר ומששב רבו, דעת לעומק ירד  ולא מאד עד השתומם התלמיד  ושיגם ... שיחם את אתה 

הרב . דברי פשר  ומה  מיליו  ירמזון למה הסבר התלמיד ביקש 

הרי  עלינו, ותשתררו תתגאו כי  האדם בני  לכם  מה  ואומרים , אלינו פונים  הללו החתולים וא"ל, המשגיח  נענה 

ליבכם את  לסעוד  שתוכלו בכדי הלא האדם, בני נא ראו ממצבכם . יותר הרבה טוב ומצבינו לעומתכם, 'עשירים ' אנו 

ביגיע לעמול  עליכם דבר, ראשית בדבר , כרוך וגדול  רב וקושי טרחות, וכמה כמה  לטרוח  עליכם טובה  בסעודה

לכם  שיהא בכדי המזוןממוןכפיכם מוצרי בהם  ïראדוקטן)לקנות וכבר(עסן  ממון בידכם  כבר  יש  אם אף  ולפעמים, , ָ

ומוצלחת  טובה  כשבשעה  וגם  ואיננו, נגמר  כבר לבכם  חפץ  אשר  שאת  המוכר לכם  מגלה אז  בדיוק  ל 'חנות ' פניתם

ולפעמים ואפיה. בבישול  בהכנתם  להתייגע  עליכם  כי ומיד, תיכף לאכלם בידכם  אין עדיין לביתכם, המוצרים הגיעו

ומוכן  וערב טוב  האוכל נמצא דבר  סוף כאשר  גם  ואף לאכול, מה  אין ושוב התבשיל , מקדיח ההכנה כל  אחרי

גם הכל  ככלות ואחרי סיפוקכם. די לכם  אין ושוב  בואם על  ידעתם  שלא אורחים לפתע  יבואו לעיתים  לסעודה 

אכילה בכלי השולחן עריכת לעת המתנה זמן לכם  יש עוד  לסועדים, אוכל די יש וגם הצליחה האוכל  הכנת  כאשר

וסכינים . מזלגות כפיות בצלחות 

כל לנו אין  כי  בהן', כיוצא ולא הן 'לא בנו  אין אנו  - החתולים נאום המשך את  המשגיח מתאר - ממכם  בשונה 

שהחנויות  ימים אין ואתר, אתר בכל  די האשפה  בפחי כאן תדיר  לנו מצויים  מזונותינו דא, כגון וטירדות דאגות

המתנה ללא ומניעות עיכובים ללא גדול בשפע יש  לכולם  כי צפויים , בלתי אורחים  מהגעת חשש ואין סגורות

ונימוסי  גינונים כל  ללא הצרופה  להנאתנו נבלענו  בכפינו בעודו האוכל את בראותינו  ממש  ומיד ותיכף  והגבלות,

מונים .... עשרת ממכם אנו עדיפים לא האם האדם, בני מעתה, אמרו יתר.

ואין  כלום, להם  חסר לא החתולים, הם צודקים אכן הלא לכאורה  המשתאה , לתלמידו ואמר  המשגיח המשיך

הדעת  ברי שאנו והמיאוס , מהסחי היא הנאתם כל סוף סוף מאי, אלא וסייגים, גדרים  ושום הגבלות שום להם

ריח מצחן מחמישים  אחד אחוז  באפינו יכה אך ואם  אחת, שעה  אפי' ריחם בפני ולהתקיים  לעמוד  יכולים איננו

הרחוב... של  השני לעברו  מהרה דרכינו  את עושים  אנו ארוחתם 

אחד  לדבר המומרים  הן כולה, התורה לכל  המומרים הן - העול  פורקי  המה רבים כי כוונתו , את  המשגיח וביאר

משמירת  נימא כמלא זזים  ואינם  כבחמורה  קלה על  המדקדקים העול' 'מקבלי על  ובבוז בלגלוג המביטים התורה , מן

יש כאשר  אנו מאושרים כמה  ראו  להם  ואומרים  הדורות. חכמי שתיקנו והסייגים  הגדרים כל  עם והמצוות התורה 

עיכוב כל  ללא הכל את ומיד)לנו  ביד וזמין, הגבלות(-נגיש  כל ללא חיינו  הם קלים כמה  לנו,(ומחסומים), מותרים הכל 

לנו שרויים  כבדהכל  הכל  לכם ואילו וענין.(ומסורבל), דבר בכל  למשמרת  משמרת עשיית לכם ועוד ומוגבל. אסור

אמ נשיב אנו בתוככי אף  והמאוס הסחי ממדמנת היא הנאתכם  אך  אתם , ומאושרים  נהנים כביכול  אכן, להם, רינו

ואילו ומרחקת. סולדת היפה הנפש  אשר כל את להנאתם המלקקים  חוצות כחתולי דהחמורות, יצרא זוהמת רפש 

ברור כאשר שלנו , האדם  קומת שיעור את ומטהרים  מזככים  אנו וגדרים, גבולות על וחדוה  בעוז  בשמירתנו אנו

האמיתי... המאושר מיהו  דעת בר לכל 
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,øëåùäå øëù àùåð ìàåùäå íðéç øîåù ,äîä 'íéøîåù
äìåòî äøéîùá áééçúðù ¯ 'ìàåù' àåä íìåëî øåîçä

åìù äàðä ìëå ìéàåä ,øúåéáõôçä ãòá íåìë íìùî åðéàù)

(åá ùîúùäì éàùøåá"åéë ,íéñðåàá åìéôà áéåçî êëì ,
êîòî 'ìàåù' êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòåäéäé êàéä ¯

úà äàøéì íà éë ,íãàä éáâì ìåëéáë ìàåùë ä"á÷ä
áééçúîå 'ìàåù'ì àøåáä áùçð íéîù úàøé éãé ìòù ,'ä
,íéñðåàî åìéôà ãñôäå ÷æéä ìëî ,òø ìëî åúåà øåîùì

,'åìù äàðä ìë éë' àîòè åðééäåäìåãâä çåø úçðä åäæù
øáâúî éãåäé ùéàùë ä"á íå÷îä éðôì ùéù øúåéá

íéîù úàøéáåìéôà àåä áééçúî ìåëéáë åæ 'äàðä' ìòå ,
íéñðåàá(ò"éæ àæìòáî ù"øäîì ùãå÷ éøîàîá åîùá àáåä).

àìåóéñåé àìà ,òø ìëî àøåáä åäøîùéù ãáìá åæ
áåè ìë åéìò òéôùäìכבúòã'á åøàéáù åîëå ,

ìàøùé äúòå' áåúëä ïåùì úà 'ñåúä éìòáî 'íéð÷æ
'ä úà äàøéì íà éë êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî

'îâá åù÷ä øáëù ,'åâå 'êé÷åìà(:âì úåëøá)úàøé åèà'
øîåì ùéå ,ì"äæá åøàéáå ,'àéä àúøèåæ àúìéî íéîù
áåèì 'åâå 'ä úåöî úà øåîùì' éà÷ äéøúáìã àø÷àã

,'êìêì áåèì íà éë äæ øáã êîî ìàåù åðéà øîåìë
øëù êì úåáøäìå êúàðäìúéìëú ìëù øîåìëå ,ì"ëò ,

'êúàðäì' àìà åðéà íéîù úàøé ìò éååéöäå 'äù÷áä'
÷éæçîä éìëäå ,åøëù úåáøäì ä"á÷ä ìëåéù éãëá ¯

íéîù úàøé àåä äëøáכג.

íéøáã÷åñôä ìò 'ø÷é éìë'á åðéöî íéàìôðçë ïìäì)

(áé,'íéîùä úà áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé'
åðééä ¯ áåèä åøöåà ,ì"æåäùåò ä"á÷äù øöåà åúåà

åøöåà àéä éë ,êá øùà 'ä úàøéî íéîùáøîàðù åîë
(å âì äéòùé)åîë ,ä"á÷ä ìù ì"ø ,'åøöåà àéä 'ä úàøé'

ééçá åðéáø ùøéôù(ä èé úåîù)øöåà äùåò êìî ìëù
,ø÷é éðáà åîë úò ìëá åãéá éåöî åðéàù øáãî äìåâñå

'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä' ïëå(:âì úåëøá)

זי"עכב. מאביו יהודי איש  ביקש שפעם שליט "א מאנסי מסקולען האדמו"ר כ "ק  לפרנסהסיפר הרבי ,סגולה  בו  נתן

יום בכל  יאמר  כי ונענה, יר "ש, בענייני גדול 'חיזוק' צריך שהוא וראה עיניו היראה ',את לא 'פרשת שמא סברו

ואמרו, חזרו כן על  המן, בפרשת היראה פרשת לו נתחלף שמא או לו, שאמרו מה היטב הרבי שאלנוהבין רבי

היראה על  לא  הפרנסה  כתיבלהם,אמר,על  ה )הנה  קיא מצינו(תהלים מעתה ליראיו ', נתן פשוטה'טרף 'סגולה '

נצח,לפרנסה כקנין היראה  את יקנה היראה פרשת האומר 'סגולה'... אלא ברכה או 'עצה ' לא ש 'ט– נתןומכיון רף 

והרחבה הפתוחה  מידו  ידו  את הקב "ה  ימלא  ממילא  גדושה  במידה  שמים ' 'יראת הקונה  הרי .ליראיו ',

טוב' שם  'בעל  בספר איתא ג)וכבר  לך בריאת (פרשת עיקר  כי גאון , סעדיה  רבינו בשם זלה "ה ממורי שמעתי וז "ל ,

חז"ל שאמרו וזהו דבריו: ובהמשך  וכו'. הטבעיות שלו רעות מדות לשבר הוא בעוה "ז קנו .)האדם  מאן (שבת האי

עושר, ולא עני להיות  ראוי זנאי הוא אם  הפכים, שני הם  הא וקשה  וכו'. וזנאי עתיר הוי בשבת ג' ביום  דאתיליד 

כד)כדכת' ו לחם'(משלי  ככר עד  זונה  אשה ד:)'בעד בסוטה  ושיבר .(וכדאיתא זנאי להיות בטבעו  שהיה  דכיון ומבאר

עשיר  נעשה  עי"כ  השליט .טבעו , הוא דיוסף  ונתעשר, זכה  ביצרו שנלחם שע "י הצדיק ביוסף וכדמצינו ,

אך  לאדם  באים בפרשתן הכתובים הגדולות וההבטחות הברכות  שכל  אומר זי"ע  מזוועהיל  שלומ'קה רבי הרה"ק

ה על  שומר אם כי עקבורק  וברכה . טובה  לירש האדם  יזכה  כך כי ב 'מותר, ע 'צמך ק 'דש תיבות ראשי שהוא -

האדם שנמנע ההנאות  כל  את 'להפקיד' שאפשר  הזה , בעולם הנהוג בבנק  כמו כביכול  היא ההנהגה שמים  בשמי

הטובות  ההשפעות מיני וכל  וישועות, רפואות ממנו  'למשוך' אפשר  זה ובשכר לו, במותר שהתקדש  וממה מהם,

רוויחי. ומזוני אריכי חיי בבני,

אלימלך'כג. ב'נועם צריכים(בפרשתן)איתא שהם  אלא לברואיו, להיטיב רק עולמו את ברא לא ב"ה הבורא דהנה  ,

הוא  הרי ויפה, נאה  כלי לו ואין  דבש  או יין לחברו  לשלוח שרוצה  וכמי ההטבה , לקבל  ומוכשר ראוי כלי לזה 

לקבל , כלי הוא האדם והנמשל , הכלי. לבעל וישלח והדבש היין את עבורו ימלא בו כסף, של נאה כלי מחברו  שואל 

הכלי של  ותיקונו עצמו)והכשרו האדם  של  נעשה(היינו ובזה דרכיו, וכל  וחוקותיו ד ' מצות וקיום ואהבה היראה  הוא

רצה מעמך, שואל  אלוקיך ד' מה וזהו טוב. כל אותו וממלא הזה  הכלי את שואל  והקב"ה  ויפה , נאה כלי האדם

ליראה ... אם כי וברכתו, טובו שפע אותה למלא כדי  שלך הכלי דהיינו עמך, שיש מה שואל  השי"ת אימתי לומר

דה שלך, הכלי ממך  וישאל לקבל  ומוכשר ונאה  יפה  כלי יהיה  ידך ואז ועל  לך שייטיב כדי לך  לטוב עצמך, את יינו 

ישראל . לכל  והשפעות טובות יבואו
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בכספתכד. יטמין העני  מדרגתו , וכפי בידו כך כל  מצוי שאינו ממה  'אוצר' עושה אחד שכל  1,000(סעי"ף )כלומר,

יטמין הקטן  העשיר  ,10,000 רק  ובעה"ב ביותר$, נדיר דבר  יטמין ה'מלך ' ואילו ...1,000,000 יותר והגדול  100,000

כמי  נחשבת שהיא שמים' מ'יראת חוץ  שלו, כולו העולם כל  שהרי – שמים כלפי כביכול הוא כן יקר, אבני כמו

באדם . אשר  ה' מיראת  'אוצר' הקב"ה עושה  ולכן, הקב"ה, בידי מצויה שאינה

זי"עכה . חי' איש  ה 'בן הגה"ק  הביא נפלא קכד)מעשה אות מעשיך, פיו(נפלאים שעל  כמי השופט' 'טוביה היה ידוע ,

אותו מכבדים  הכל  היו  הדברים  שמטבע לומר  צריך אין פיו , על נחתכים  המדינה משפטי וכל  דבר, כל  ישק 

לו, חסרים  היו לא ומקנאים 'שונאים ' גם מאד . ומהולל  השופט גדול כי ולדעותיו, פיו  למוצא וחרדים  הכבד ביותרת

אלו הצליחו  הפעמים באחת  ואכן, למשפט'... ה 'כסא מעל  ולסלקו  מגדולתו  להפילו כוחם בכל  משתדלים הללו והיו

מאד  המלך ויקצוף  נברא, ולא היה שלא מעשה – השופט  על  מלבם  בדו  אשר לעלילתם האמין המלך בעבודתם ,

המלשינים . דברי לפי שעבר  החמורות העבירות אותם  על ולהענישו מתפקידו להעבירו  שהחליט עד בו, בערה וחמתו

להמלט מרחקים , לארץ  לברוח אומר גמר  כן, על  עליו, לבוא עומד מה והבין בדבר, הרגיש היה ופיקח שחכם 'טוביה '

העיר פני את  ויצא שמלותיו, החליף ההוא בלילה  כנגדו ... קטנה אצבע להזיז המלך בידי סיפק  יהא בטרם  נפשו על 

עד  מפניו ורעדה  רעשה  הארץ  שכל  'שופט ' אותו  עומד  לפניו כי בדעתו העלה  לא שאיש  עד ה'פשוטים ' בלבושי

השני, לעברו אותו לעבור נצרך כשהוא הנהר אל  שהגיע  עד  והנורא הגדול  המדבר את חצה  בדרכו האתמול , יום

מצא שלא עקא דא פן אך פחדו שגבר גם  מה הנהר ... את יעבור  כיצד – וכדו' מעבורת וספינה , אניה כל בה 

ויחמול ל "ע . נורא למשפט  ולהעמידו לפניו להביאו  לתפסו  אחריו וישלח הוא' בורח 'כי למלך יוודע והכי אדהכי

על נגמר  המשפט  כל אשר - השופט טוביה הוא הוא כי בו שהכיר הסמוכה, כפר' 'בן לשם והזמין עליו , הבורא

שירצה מה כפי רעה או  טובה לעשות ובידו  הנהר)פיו את לעבור נחוץ  ענין איזה  לשופט  יש כי לו היה  ונראה  הוא, בורח כי ידע ,(ולא

המדינה כל 'מפתחות' בידו אשר הגדול, השופט עם 'קשרים' לרקום פז  הזדמנות בפני נקרתה הנה לעצמו  וחשב 

עמו . אגמול  אשר טובתי בזכות ויחנני למשפט, לפניו אעמוד הימים מן  ביום אולי יודע  ומי ועניניה...

מעלתו הוד  את אשא הקטן אנכי השופט , אדוני - עצמו את ו'הציע ' הגדול  השופט  טוביה אל ניגש  הכפר בן

נושא  והיה כן, לו  ויעש דבריו , על  טוביה  וישמח השני, לעבר  יחדיו שנגיע  עד הזה הגדול  בנהר ואשיטו  כתפי על 

הרבה ושמן  וארוך עב שהיה  גופו גודל מחמת הרבה כבד טוביה  שהיה אע"פ - בנהר  ושט כתפו  על  היה אותו (והוא

וגוץ) צר רוחבקטן רבעי שלשת שעברו  אחר  ובבטחה . בהשקט  הרבה רחב שהיה בנהר  ושט כתפו על נשאו  בכ "ז

- לו  ואמר הכפר  לבן טוביה נענה  הרבההנהר טובה  אתך אגמול  משמרתי על ואחזור האלוקים , לי ייטיב  תמהאם .

בני  כמה אכן, טוביה, ויאמר מממשלתך, העבירוך שמא הארץ ', כל 'שופט  אינך אתה עתה וכי ויאמר, הכפר בן 

בורח ... אני ולכך המלך, אצל  עלי הלשינו ארורים  אדם 

עדי  מהנהר  'רביע' לעבור להם נשאר ועוד כתפיו  על הכבד כשטוביה – אלו דבריו  את הכפר בן כששמע מיד

לו ויאמר  הנהר , למי טוביה את הלה השליך  הנהר, של  השני בשפתו  ליבשת אוציאךהגיעם לממשלתך  כשתחזור

כתפי... על  אותך  ואשא  הנהר, מוצאו .מן  שמשם הראשון עבר אל  לשוט  לאחוריו וחזר 

מעל טוביה נפל  ולכן כוחו, ותם הכפר בן נחלש  לב שלדאבון חשבו  הראשון העבר  באותו העומדים הקהל  כל 

לא  כיצד הנהר, רבעי ג' עברך  עד הזה הכובד את לשאת בידך שעלה גדול כה כוחך  אם  בו , ויגערו  באונס , כתפיו

מקצתיה ולא מיניה לא בידכם, טעות הכפר , בן להם  ויאמר ליבשה. הגיעו עדי  קטן שיעור משך עוד נשוא בידך היה

מהנצרך במקצת אפילו במתני כוחי אין המשפט– שר  הוא שעדיין חשבתי שמתחילה אלא כזה, כבד משא לשאת

אותו לשאת כח בי נתן וזה המהולל , בשופט  ל 'השקיע ' כביר וכח נעורים מרץ  תקפני כן על בידיו, מסורין שהכל 

– ביותר כ 'קל' הלז  העסק  כל  ל  ונחשב בכובדו כלל  להרגיש  מבלי בנהר  ולשוט  כתפי על  משקל רב כובד ולהחזיק

וחשבתי  שלו, המשפט  בבית עסק לו כשיהיה - זה שירות תמורת ממנו  אקבל  והנאות טובות כמה בדמיוני בדמותי

מרגע אמנם , הנהר, רבעי  ג ' לעומק שהגענו  עד היה זה כל השנים, במשך מפירותיו  לאכול  קיים קרן זה לי שיהיה 
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הרגע באותו  טובה , כל  מזה  לי תצמח  לא כי מיד  הבנתי מתפקידו , והודח מהמלך 'בורח' הוא כי לבו את שגילה 

בכובד  הרגשתי וממילא ונישא, רם שופט עם להיטיב  הגדולה  ה 'זכיה' על  בלבי שהיה  והשמחה הרצון כל  ונתבטל  פג

כובדו, מחמת מעלי נפל  ובע"כ  אותו , לסבול  בי שנמסך הכח כל  לו ופרח נאמר שלו , זה  על וז"ל , מכך , למד  חי איש  (ה'בן

ככל  לדבר שפתיו המרחיב  [כלומר  לו' מחôה  שפתיו  'łïק  ג ) יג (משלי  אומרו וזהו כח, יז משלי יחשב, חכם מחריש אויל גם - זהב' שווה  ְִֵָֹ'השתיקה

עצמו ]) על צרות שמביא לו, הוא שבר רוחו על מכך ,העולה נלמד  ואנו ותפקידים, בעבודות לעמוד לאדם  מסייע  הרצון כח  כמה 

וחשק שמחה  – ורצון חפץ  בקרבו  שירבה  ככל  גדול ' 'כלל  ידע  ועבודה  בתורה  לעסוק בגשתו כן , על  ביותר, קשים

מונים עשרות וכמה  כמה  פי  הדבר עליו  יקל .לעבודה 

טוען, שהוא זה לענין אופן, בעוד זה ממעשה ללמוד אתנו מקום לי והנה קשה  המלאכה, עלי קשתה  לי, אויה 

חברים ... אהבת עלי קשה ממני, גדול  הנסיון עיניים, איששמירת לשאת המלאכה קשתה הכפר בן לאותו גם  דע,

כטוביה, וכבד לשאתו,גדול  'קל' לו נעשה  וכו ', 'קשרים ' לעצמו בונה  הינו בזה  כי שחשב  עוד  כל הא אמנם , ישכך,

וכו ', התורה  התמדת על  חברים, אהבת על  עיניים , שמירת  על  ביגיעתו כי ידע  אשר 'קשרים'הנבון לעצמו  בונה  הוא

השקעה היא  הלזו  ההשקעה כי חיותו, בחיים  בעודו  הזה  כהיום  הן  לבוא  לעתיד  הן  נפשו  לטובת  והדוקים טובים 

האמיתי  במקום בלבד ,בקשרים ירא"ש של  אוצר  אלא להקב "ה לו אין  - הקב"ה  של  ב'אוצרו ' משקיע  הוא בזה,

בה ויצליח  המלאכה , עליו .תקל 

עליו כבד  כך  כל הדבר נעשה הנאה , טובת ולא קשרים בניית כל  כאן אין כי הכפר , בן שגילה ברגע כי נלמד , לאידך

וריק הבל  אך כי שיכיר  ברגע לתאוותיו , הוא נרצע ' 'עבד יצרו , אחר רודף הוא אשר האדם כך הגדול , לים  שהטילו עד

זאק שטרוי ליידיגע  היצר , לו יבש)מציע  ותבן חציר  מעלי.,(שק לך  לך  – דיר גיי הים, לעמקי מעליו ישליכו  מיד  ממילא 

דרבנן,כו. תפילה  כי מבתפילה, יותר המזון בברכת לכוון מאד הזהיר זי"ע ממעזריטש  הגדול  המגיד שהרה "ק  ידוע 

מדאורייתא המזון ראשית)וברכת ד"ה  שופטים פר ' מז'יטאמיר  להרה "ק אהרן  .(תולדות

זי"ע יעב"ץ  החסיד פ"ג)כתב  האיש  אשרי מאמר ה'' 'חסדי מצות (בספרו יש  כי הלצה, דרך  אומר דרכנו לפי לי והנראה 

לבב... ובטוב בשמחה לעשותם  זרעם ועל  עליהם היהודים  וקבלו קיימו  - מזל  להם שיש תעשה  לא ומצות עשה 

שאין  ויש וכיו "ב, בחלב ובשר חמץ וביעור  פורים כגון המצוות, הן ואלו הקהל ... מתוך  יאבד יעשה  כן לא ואשר

המזון כברכת מזל  האוכליםלהם  ורבו אלוקיך , ה ' את וברכת מקיימין הכל ואין ושבעת ואכלת מקיימים שהכל

ואין באמרותיה, דקדוק ובלי כונה  בלי רצוצה  נחוצה  ברכה  חלושה  ובשפה  נמוך בקול ויברכו ונחת בשובה  למעדנים

יבלעוה בכפה  בעודה  - באותיותיה לומר .צריך 

עד  שחרית תפילת אחר  הישיבות בעולם  המקובלת ה 'הפסקה ' על תמה היה  זצ"ל  לאפייאן  אליהו רבי הגה"צ

והרי כ "כ , ארוך ב 'הפסק ' יש  צורך מה מבין שאינו באמרו  ה 'סדר', בשהותלתחילת 'פת די אכילת כדי  רגעים  חמש

המזון ברכת לצורך שעה  רבע  ועוד  לקח ...שחרית' ויוסף  חכם  ישמע  ...

ובטהרה',כז . בקדושה  עליה 'ונברכך שלוש  מעין  ברכת בלשון חכמים טבעו מדוע  אומר היה  זי"ע  מבעלזא הרה"ק 

הפת, לבצוע ידיו, לנגב  ידיו , ליטול האדם  על פת אכילת שקודם  משום  המזון, בברכת זה  נוסח מצינו  שלא

מזונות  לאכילת אך ובטהרה . בקדושה מברך וממילא הדעת, ביישוב היא אכילתו שכל  ונמצא וכו', במלח לטבול 

כן  על  מזונות', מיני  'בורא ברכת אמירתו כדי תוך  יאכל  נפשו  כשחשקה  מיד  אלא לפניה, ל'הכנה' נצרך  האדם אין

אורחא  [ואגב וכיאות כראוי בכוונה  שיברך האדם את להזהיר  ובטהרה ', בקדושה  עליה 'ונברכך לומר חכמים תקנו

אומרים שאין אלו תיבות לומר  בכדי שלוש  מעין ברכת לברך יום  בכל  שהקפידו באבוב לבית צדיקים שהיו יצויין

המזון]. בברכת אותם

ובטהרה בקדושה  – המזון  ברכת נראית והיאך יהודי, של  אכילה ' 'סדר כיצד שמענו  דבריו  ...ומכלל 



עקב  פרשת - הפרשה åèבאר

äçîùá åì íéðúåð êë äáåè ïéòáå äçîùá êøáî
äçîùá àìà áåöò àöîé àì êë íåùîå ,äáåè ïéòáå

äøåú éøáãáåכח.

áúë'êåðéç'ä(ì"ú äååöî)íøîùé éúåáøî éðà ìáå÷î'
,ì¯àïåæîä úëøáá øéäæä ìëùכטïééåöî åéúåðåæî

åéîé ìë ãåáëá åìà"ùøäîä øàéáå .'ä"ã :åñ øéæð à"ç)

(ìåãâíé úòéø÷ë íéù÷ íãà ìù åéúåðåæîù éôì ,ì"äæá

,åéìò êøáì òáùå ìëåàäì ä"á÷ä äåö ïë ìòå ,óåñìòù
úåðåæî çåéøá åì úåéäì åéúåëøá òéôùî ä"á÷ä äæ éãé,
íéù÷ä åéúåðåæî åì úúìî øáãá íéâøè÷î íãàì ùé éë

,çåéøáíéáåè íéøåâðñå øùåé íéöéìîä íä úåëøáä åìàå
íéâøè÷îä ãâðì'áèéä øàá'ä åìéàå .ì"ëò ,ä"ô÷ 'éñ)

(à"÷ñúåàäù ,ç"áä íùá àéáîóúëøáá úøëæåî äððéà
öù ìò úæîøî åæ úåà éë ,ïåæîäóö÷åóà ïåøçåó,øéäæäå

ìåöéð äðååëá ïåæîä úëøá àåø÷ìלåìà ìëîלא.

ולא כח. בשמחה רצונו  ולכוון וז "ל , למאד, עד  נפלא דבר שם הזוה"ק על אורות' 'ניצוצי בהגהתו הוסיף  החיד"א

וכו ' המזון  ברכת בשעת עצב בשמחהיהיה שיברך  כדי המשמחו  דבר וישתה יאכל  להתעשרולכן סגולה וזו

מהפסוק  זה ענין לרמוז  ואפשר  וכו'. בעוה"ב גם שכרו גודל  לקמיה  כמ"ש  רם ובקול  בשמחה  יברך י)אם 'ברכת (משלי

פי' עמה' עצב יוסיף  ולא תעשיר היא ה'ה' שברכת המזון ברכת הוי היא הברכות דשאר  דוקא מדאורייתא היא

ש בתנאי  אך תעשיר, היא עמהמדרבנן, עצב  יוסיף  יעו"ש .ולא  הס "א. לסלק בשמחה  אותה שיברך כתיקונה  שתהיה

יועץ ' ה 'פלא אכילה )כתב לבו(ערך  אל  יתן כי הלב ובשמחת  רם ובקול בנחת המזון ברכת שיברך וצריך וז "ל ,

בעומק  בהם  לכוין מפיו  מוציא שהוא לשמוח .לדברים שלא  אפשר הקדוש ואי הזוהר מדברי  הנראה  צורךולפי יש

בשמחה ברהמ"ז לברך  כדי טצדקי כל  למיעבד גברא  וחובת אוגדול סגורות בעינים  שיברך לכוין כדי הגדול  והגדר  ,

עכ "ל . למעלה, ולבו  למטה  עיניו

ה 'חרדים' כתב אלקיך (פי "ב)וכן ה' את וברכת ושבעת ואכלת שנאמר מזון אכילת אחר לברך  עשה מצות (דברים,

י) הלב ח ובשמחת רם  ובקול בנחת המזון ברכת שיברך  ג,ז)כדכתיבוצריך ופירשו(רות לבו  ויטב וישת בעז  ויאכל 

עכ "ל . המזון , ברכת שבירך 

ברכהמ "ז  מצוות את  כשמנה  גאון סעדיה רבינו לשון ל')וזה  מצוה לרס "ג המצוות ברון,(מנין  – בשבעך  בשמחה ).וברכת .(פי'

'כט. הב"ח שכתב כמו הוא זו  זהירות פהובכלל  בעל  ולא הספר תוך  דווקא  לברך יזהר משמיהוהמדקדק ומתאמרא .'

זי"ע, מזוועהיל  שלומ 'קה  רבי הרה"ק  של להקפידקדישא ה ', ויראי ונבונים חכמים  בנים  ובני לבנים  שסגולה

דייקא הכתב ומתוך  בכוונה  תדיר דוד)לברך ברכת בס' .(הובא

לועז  מעם  ילקוט בעל דברי נפלאו קכג)ומה עמ' ח"א הוא (בראשית שאם סידור. מתוך התפילה את לומר וז "ל , ,

את מתפלל כלל  מרים  ואינו  הסידור מתוך להתפלל  משתדל  הוא אם  אבל אחרים, לדברים  דעתו  משיח הוא בע "פ 

עליועיניו , ירחם בודאי  טובה  בכוונה  להתפלל  כוחו בכל עמל הוא  אם כי  זרות . מחשבות לו יבואו  שלא  לו  מובטח

היצה "ר. מן אותו יציל והוא מתוך הקב"ה  אומר היה  ברהמ "ז  שאפי' [האריז "ל ] לוריא יצחק רבי על שמענו  וכך

הזאת. הסיבה מן הוא והטעם  פה על אותו  יודעים  תשב"ר שאפי' דבר שהוא אע "פ  הספר,

היום' 'סדר בספרו  מכיר  בן אליעזר רבי לשון ברכהמ"ז)וזה לכוין (סדר שיוכל  כדי בו להביט  לפניו ספר לו יש  אם ,

וכשורה, כדין תורה של  אחת מצוה  ומקיים נעים . ומה  טוב מה  - אחרים  בדברים עיניו אחר  דעתו יסיח ולא יותר

ביתו . בני ולכל  לעצמו  ברכה  וגורם 

דיסקין מהרי"ל  הגאון תולדות אש עמוד קסא)בס' בבית (עמוד הופיעה  אחת שאשה בירושלים שהיה מעשה הביא

לה ייעץ  ברכה. ומבקשת ר"ל  בקטנותם בניה  את משכלת  היא כי על  צערה  את והודיעה  זצ"ל  דיסקין מהרי"ל 

אלה קודשו  לדברי צייתה זאת אשה ואכן הסידור מתוך המזון ברכת לברך מעתה  עליה לקבל  דיסקין המהרי"ל 

קיימא. של  בזרע ונפקדה

ברורה' ה'משנה שכתב מה  ה 'זהירות' בגדרי סק"ג)ועוד  קפ"ה  '(סי' הא"ר מעורר בשם  הקול כי רם , בקול  לברך  טוב 

מברך הכוונה שאינו  בנו על בפניו שהתאונן זי"ע, מאלכסנדר ישראל' ה'ישמח בעל  הרה"ק  מחסידי אחד על  ומסופר ,'

המזון  לו,ברכת ואמר הרה"ק  ענהו כלום, הועילו  לא הפצרותיו  וכל  תיווכח, אזי רם  בקול לברך עצמך  על  תקבל  אם 

המזון ברכת לברך יתחיל בנך  שגם  חכמה )לראות בישישים בס' .(הובא

קודםל . ימים באותם עובדא, הוי בדידיה  אשר  נורא מעשה  סיפר אשר  בימים, בא יהודי דר והמקדש  הקודש בעיר

מלובלין  שפירא מאיר  רבי הגה "ק  הגיע  ומצוות, תורה לעול  להיכנסו סמוך כשהיה  אירופה, אדמת על  הכורת עלה
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איזה מעניק היה הצאן צעירי את בוחן בישראל  שרב שלאחר היה והמנהג הלימודים, על  לבחנם  תלמודם  לבית זי"ע 

לכם אעניק להם , אמר  לבחנם משסיים לכך אי מתנות, אז  הביא לא שפירא הגר "מ  אך התלמידים, לכל  מתנה 

בענין  בפניהם  לבאר והאריך ושלווה, בהשקט חייכם ימי  כל  את לחיות  תזכו ידו שעל  נפלאה  וסגולה עצה  כמתנה

ה'באר דברי וכן ימיו, כל  בכבוד לו מצויין מזונותיו זו בברכה  שהזהיר ה'חינוך ' של  הנוראים דבריו ואת המזון ברכת

אף וחרון וקצף  משצף הוא שניצול  הב"ח בשם למעלה )היטב' ברכת (כנזכר על להקפיד עצמו  על  קיבל  זה בחור ואכן ,

נפש . מסירות כדי עד כראוי בכוונה המזון

המחנות, עבר  אל  היהודים  את והוליכו אירופה, אדמת את כבשו הארורים , הרשעים הגיעו  והנה  שנים, כמה  כעבור

והילדים הנשים את ואילו לעבודה, לשלחם הכח  ובעלי הגיבורים  את  להפריד היתה  ודרכם הנ"ל , הבחור את  וביניהם 

ובעמדו לימים , צעיר בחור  אז  היה  העובדא בעל היהודי יתברך, שמו קידוש על מוקדה על  לעלות שלחו והחלושים

העת, כל  בשפתיו וריחש אצבעותיו , קצה  על בעמדו יותר כגבוה  עצמו  עשה דברי בתור את קיימתי שבשמים  אבי 

אף , חרון  ולא  קצף  לא  שצף לא  בי  ישלוט  שלא האמורה  ההבטחה  את אתה  אף קיים  מרובה , בכוונה  ובירכתי הב "ח 

לעבודה . אם  כי  למיתה  נשלחים אין עתה  לעת אשר  למקום  ימין לצד לפנות באצבעו הרשע  הראהו תורו בהגיע ואכן

שעדיין  והוא מתאים , הוא מלאכה לאיזה  אחד כל  לבחון בכדי מהרשעים אחד לפני בתור שוב העמידום  מכן לאחר 

צורו לפני בכה שוב  וכך הגוף, את המפרכת עבודה לשום  מתאים  שאינו  בידעו ונפחד נרעד עמד היה  לימים  צעיר

בכוונה  המזון ברכת על שהקפיד שבזכות  כלוקונו בכבוד  לו  מזונותיו שיהיו  ב'חינוך' הכתובה  ההבטחה  את לו  ייזכר

ורצונך ימיו והאפיה  הבישול  במלאכת בקי שהינך  נא אמור לו, ואמר אליו  בסמוך שעמד יהודי אליו פנה  כך בתוך ,

הווה,להיו וכך לעזרך, אני אהיה וכך לעבוד  רצוני  ששם אגיד  כן כמו ואני המחנה , במטבח המלאכה  מעושי ת

בבית  בהיותו  בהרחבה  וסיפוקו מחסורו די ומשקה מאכל  היהודי לבחור  היה וכך  המטבח, לעבודת נתקבלו שניהם 

המבשלים .

חסר לא ולכן במטבח, עובד היהודי הבחור את וכראותו  המטבח  אל הרשעים מקציני אחד נכנס  הימים באחד

לחפור תצליח שעות שלוש  תוך באם הנה  לו  ואמר  קטן, פטיש  ובידו ברשעותו  אליו  פנה  הדבר , לו חרה  דבר  לו

היהודים, שאר עם  פרך עבודת לעבוד תישלח לאו , באם אך זאת, בעבודתך  לעבוד להמשיך תוכל  אזי עמוק  בור

הבור, את לחפור יצליח לא רב ויזע  בעמל  ברציפות ימים  כמה  יעבוד אם  שאפילו בבירור בידעו  החוצה , יצא הבחור

כתוב כך אבא באמרו בתחינה, בוראו אל שוב פנה ולכן סלע , לפוצץ  בכוחו שאין  קטן פטיש  אם כי בידו שאין כיון

רשעים חיילים עם  רכב כלי שם עבר תפילתו כדי תוך  גדול, בריווח מצויים לי להיות צריכים  שמזונותי בתורה,

פירות  של  גדולה  ערימה  לידו  נשאר משם  משנסעו וכך  לענותו, בכדי ירקות  ושאר תפוחים ראשו  על  לזרוק שהחלו 

לא  להם ואף ימ "ש , הנאצים ידי על  ששועבדו רוסיים  חיילים ועליו אחר רכב שם  ועבר מועט  זמן עבר  לא וירקות,

וביקשו אליו פנו  הבחור לצד הרב השפע  כל  את ובראותם קטן  קומץ  אם כי שביעה כדי מאכלם הרשעים  הביאו

בעלי  שהיו החיילים  מהפירות, יקבל  עמוק  בור כאן  לי לחפור ידו שיטה מי הבחור להם אמר  אלה, מכל  מעט מעמו 

ברצותם עמוק  בור  במהרה לחפור והחלו כוח ואמץ  אונים ברוב נעמדו  לכך המתאימים כלים להם היו ואף כוח 

ושלחם הפירות את הבחור להם  נתן חפור, הבור היה כבר  קלה  שעה בתוך וכך והירקות , מהפירות נפשם  להזין

סיים שעות מג ' שבפחות לדעת נוכח והנה  הבור, לחפור  'הצליח ' אם  לבדוק  הרשע  בא מה זמן כעבור לנפשם,

ידעתי  לא אך בעדכם, ומגן עליכם שומר שאלוקיכם ידעתי גם ידעתי  ואמר רשע אותו  נענה  המלאכה , את הבחור

במטבח, לעבודתו לחזור  לו הסכים ובזה  כמה ..., עד 

גדולה בהרחבה תדור לו מצויין היו מזונותיו שם גם  ואף ישראל , בארץ  להתיישב היהודי עלה  המלחמה  גמר אחר

המזון'. ב'ברכת הזהירות מכוח והכל ובריווח, בנקל  צאצאיו כל  את והשיא

שמעתילא. וז"ל , עה "ת הש"ך כתב פלא בלאדבר דבר שום  לגופו מכניס  ואינו שאוכל  מה  כל על  המברך  שכל 

בגופו שולטים התולעים  אין כשמת - ואחרונה ראשונה שנאמרברכה  מהקללה הם שהתולעים  לפי לט ), כח  (להלן 

שנאמר  הקללה , היפך היא והברכה התולעת', תאכלנו ל)'כי מד 'ברכה'(יחזקאל הקבר. הוא ביתך' אל  ברכה 'להניח

'כרז' נזקבגימטריא שום בו יגע  שלא 'זכר'שמכריזין  בגימטריא 'ברכה ' עוד דבר , כל על ומברך  שמו  שמזכיר לפי 

אוכל שהיה  נתגדלודבר גופו שבשר  לפי ועוד התולעים , מדין אותו  מצילין ולזה  ברכה בלא דבר שום  נהנה  ולא

ברכה, ידי על  ברכהונתרבה במקום  שולטת הקללה  'ואכלואין  לזה , רמז מצינו וכן תיבות ת א ת וברכת ושבעת . סופי '

הכולל . עם התולעים ' מדין להציל  נהנים  'ברכת גימטריא תוי"ן, ד'
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äðäååìåëù 'ïîçøä' ¯ 'ïåæîä úëøá' øçàì øîåì åâäð
'íééç õôç'ä ÷"äâä øàéáå ,øúåéá úåáâùð úåù÷á
,ïåæîä úëøá øçà åìà úåù÷á íéù÷áî ïë ìòù ,ò"éæ
äùòð ,àúééøåàãî äùò úåöî íãàä íéé÷ù øçà éë
åúàî åéëøö ù÷áì àéä øùåëä úòùå ,íéîùá ïåöø úò

ééçá åðéáøá øàåáîëå ,ù"áúéïâî'á àáåäå ,â èé åøúé úùøô)

(à"÷ñ âñø 'éñ ç"åà 'íäøáàúåøð ä÷éìãî äùàä øùàëù
,äøåúá íéøéàî íéðá 'ä äì ïúéù' ììôúäì äãéá ,úáù
äåöîä úééùò úòùá úòîùð øúåé äìéôúä éë.'

אלול  מברכין שבת - יאחזון  ורעדה חיל

úáùáìåìà ùãåç úà ìàøùé éðá úåìä÷î ïéëøáî åæ
è"ìòáäלבøîà ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä ,

åðéáà á÷òéì éîøàä ïáì øîàù ÷åñôä éøáã ìòúéùàøá)

(èë àìíëéáà é÷åìàå ,òø íëîò úåùòì éãé ìàì ùé'

áåèî á÷òé íò øáãî êì øîùä ,øîàì éìà øîà ùîà
äöåøä 'âøè÷îä' àåä éáà ãáåà éîøà äðä éë ,'òø ãòå
áåúëä øîà øùà äæå ,ìàøùé éðá íòì ÷éæäìå ãáàì
ìò íëì òøäì éçåëá òø íëîò úåùòì éãé ìàì ùé
íëéáà é÷åìàå äùòà äî êà ,íéàøåð íéâåøè÷ éãé

,éìà øîà ,ìåì'à ïéëøá'î úá'ù ú"ø ¯ ù"îàúåéä
úáùá íäéëøã ïå÷éúìå äáåùúì íéøøåòúî äë éðáå

åæלגíéîçøä éîé íéàáå íéáø÷úî äðä éë íòîùá ¯
ïéãä éîéå ¯ úåçéìñäåøáãî êì øîùä äúòî êëì éà ,

íòì ÷éæäì éçåëá ïéà øúåéå ,òø ãòå áåèî á÷òé íò
é"ðá(ã"éøäîä íùî úàæ øîåà äéä ò"éæ êåøá øå÷îä ÷"äøä).

ø"äéåïúåðä àåä ä"á÷ä éë ïéîàäìå øéëäì äëæðù
äùåò ìàøùéå åðá íééå÷éå ,ìéç úåùòì çë åðì

.à"áá ìàåâ ïåéöì àåáá ,ìéç

זי"עלב . מקארלין אהרן' ה 'בית הרה"ק  של דבריו  קמ"ט :)ידועים  אהרן בבית הובא לבנו, את (במכתב מברכים ואין שהיות ,

תשרי. חודש על  גם  אלול  חודש  של  החודש בברכת לכוון יש  כן על החודש, תחילת שלפני בשבת תשרי חודש

לב בכל יאחזון ורעדה  חיל זה  השנהולפי ראש  - תשרי חודש  ראש  על  גם כבר  מברכין עתה הנה כי ביודעם ,

הבאה , השנה לכל  המשפיע אששהוא וכל  תשפ "ג שנת כל נכלל  זו חודש שבברכת בהונמצא  יתרחש  .ר

הימים של הניגון את מנגנים  שהיו אונגרין בני מנהג את משבחים תדיר שהיו בעלזא בית  אדמור "י על  ומספרים

הבא  ה ... ביום  ולמחרתו ה... ביום יהיה אלול  חודש ה'ראש  את ברטט  מזמרין והיו אלול , חודש  ברכת בעת נוראים

באים . המבורכים  ימים שהנה  לעם  להזכיר  לטובה ', ישראל  כל  ועל עלינו

באופן  רכבו  את עוצר האדם  אם שאף  הרואות שעינינו מה  עפ"י  בזה , שיש  השבח את להסביר אפשר ואולי

נעצר חזקה , בבלימה  רכבו את עוצר באם אך  וליסע , להסתובב עדיין ממשיכים הגלגלים מ "מ נסיעתו, אמצע הרגיל 

ממשיך  הוא עדיין מעט רק  נעצר  האדם אם  אלול  חודש  בהגיע כיו"ב  כלל . ליסע  ממשיך ואינו לגמרי הרכב כל 

האדם נעצר בזה  יאחזון, ורעדה וחיל  באזניו, כבר  מהדהד הנוראים הימים  שנוסח בעת  משא"כ  הקודמים, בהרגליו

השתא. עד שעשה מעשיו בכל ממשיך ואינו לגמרי,

השבת  ועד מברכים  משבת אלו, שבתות מחמש אחד בכל  אשר וטובים, רבים שנהגו טוב מנהג כאן ונזכיר

הדרך. זה על  וכן ראשון , ספר את קוראים מברכים בשבת וכגון שבתהילים, אחד 'ספר' אומרים השנה, של  האחרונה

זצ"ל לג. סלנטע'ר  ישראל  רבי הגה"ק  דברי יד)ידועים אגרת ישראל פלצות,(אור אחזו  איש  כל  – ידעתי כאשר מלפנים 

זי"ע  חיים  החפץ  על  מסופר  וכן אלול . קדוש הקורא קח)מקול  עמוד חיים החפץ פעם(תולדות אחד גדול רב לנו  'סח

המילים לומר החזן וכשהתחיל אלול  ר "ח מברכים בשבת הכנסת בבית זצ"ל  חיים ' ה 'חפץ רבינו עם  להתפלל  לו נזדמן 

המתפללים '. קהל כל על  נפל  וחרדה  שאימה עד  גדול  בבכי ופרץ גופו , כל  ונרתע רבינו  הזדעזע ה'' ביום  יהיה אלול 'ר "ח

מברכין  שבת במוצאי זצ"ל  בהר"ן דוד רבי הגה"צ של  בהלוויתו נוכח שהיה הדור , מגדולי אחד מפי שמעתי וכן

הללו בימים ופחדו  רעדו כה  מקדם שבימים  אמר הספדו  ובתוך זצ"ל , בענגיס  ראובן  זעליג רבי הגה "צ והספידו אלול ,

והיו עילפון , כדי עד נשים  בעזרת הגיעו יהיה...' אלול  חודש 'ראש  אלול מברכין בשבת מכריז החזן שהיה שבעת  עד

'גלידה' מלצעוק  נחדל  הפחות שלכל ייאמר, ולדידן 'מים'. 'מים' קרים)צועקים הנאות.(אייס ושאר תענוגים  אחר  ולרדוף

דוד'ל רבי  הרה"ק  זקנו  את אפפו אשר והיראה הפחד  על  לספר בפומיה מרגלא היה  זי"ע מלעלוב רמ"מ הרה"ק

קדושים ישראל  וכמנהג אלול , מברכין בעש"ק  ומחילה  סליחה בבקשת זו על  זו נופלות היו הבית שמשרתות עד  זי"ע ,

הכיפורים ... יום  בערב
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ואכלת ושבעת וברכת )ח, י(

לאכול  היא  הם,  באשר  תבל  יצורי  כל  מחוייבים  לה  היומיומיות,  המשימות  אחת 

את  בה  הטביע  בוראה  אשר  מאוד,  עד  משוכללת  מכונה  הגוף  בהיות  וזאת  ולשבוע. 

מי  אין   – ולפיכך  אוכלים,  שאנו  המזון  הוא  הזה  הדלק  דלק.  דורשת  שהיא  התכונה 

שאינו נוהג לאכול, באופן קבוע ויומיומי.

 – ארבע  על  ההולכים  בין  הבדל  שיש  יודעים  כולנו  חלד,  עלי  האוכלים  כלל  בין 

שאוכלים עשב ומזון חי שאינו ראוי למאכל בני אדם, לבין בני האדם – הזוכים לאכול 

מזון מכובד, טבעי או מבושל, אבל כזה שהוא מזין, טעים ומוגש יפה. ומעל בני האדם, 

הנבחרים שבנבראים, הלא הם אנו – בני העם היהודי, לנו ניתנה הזכות לא רק לאכול, 

אלא גם לברך על המזון, להכיר את מי שברא תבל ומלואה, 

שנצטווינו  כפי   – הלב  מעומק  נרגשת  בברכה  ולהוקירו 

בפרשת השבוע.

לנוכח הדברים האמורים, התפיסה הרווחת היא שהברכה על 

המזון היא בעקבות אכילתו. הואיל ואדם צריך לאכול בכדי 

להתקיים, לפיכך - אם הוא יהודי – לאחר האכילה עליו לברך 

ברכת המזון. כביכול, הצורך בברכה הוא תוצאה של הצורך 

במזון. אלא שתפיסה זו מוטעית מיסודה, וומן הראוי לחשוף 

את האמת: למה בעצם אנו נדרשים לברך? מהו הסוד הטמון 

בברכת המזון כהלכתה? וכי הקדוש ברוך הוא זקוק ל'תודה 

רבה' שלנו על האוכל? מה עומד ביסוד המצוה הזו?!

ונשגב:  טמיר  סוד  מגלה  ס"ו,  דף  נזיר  במסכת  המהרש"א 

שנוכל  בכדי  אלא  שאכלנו,  בגלל  אינו  המזון  בברכת  הצורך 

לאכול בעתיד, בכדי שנזכה ברוב שפע ופרנסה ברווח! והוא 

מפרט:

ביסוד הדברים, הלא קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. 

רחוקה  ביומו,  יום  דבר  שולחננו  על  אוכל  להעלות  הזכות 

מלהיות מובנת מאליה. הרי מי מאיתנו ראוי שיעשו לו קריעת 

כביכול  המחשבה  נובעת  מהיכן  מחדש?!  יום  כל  סוף  ים 

היא   – צרכינו  וכל  ומזון,  וביגוד,  פרנסה,  לנו  שיש  העובדה 

פשוטה ומובנת?! הלא ההיפך הוא הנכון: ביסודם של הדברים 

זכויות  יש  מאיתנו  ולמי  ברווח,  לפרנסה  זכאים  איננו   – 

לכך?!

אלא שבורא עולם, אב אהוב ורחום, לא רוצה שנישאר רעבים... 

זו  ברכה  ידי  ועל  המזון,  על  לברך  המצוה  את  לנו  נתן  לפיכך 

מזון  לנו  ומעניק  ומכופלת,  כפולה  בברכה  לנו  משיב  הוא   –

ולפיכך   – ושבעת'  'ואכלת  לפרש  אין  כלומר,  ברווח.  ופרנסה 

'וברכת', אלא 'ואכלת ושבעת' – בזכות ש'וברכת', בזכות ברכת 

המזון זכית לאכול ולשבוע, כי הברכה הביאה לך את השפעת 

המזון והפרנסה!

את  המובילה  הדרך  ספק:  הסר  למען  ומרחיב,  מוסיף  והוא 

שמימיים,  מקטרגים  רצופה  שולחננו,  אל  מהמאפיה  הלחם 

פרנסה,  לנו  מגיעה  שלא  זכאים,  שאיננו  בלהט  הטוענים 

לאכול  לנו  מגיע  שלא  משמיים,  לשפע  ראויים  שאיננו 

נבקעים   – מפינו  בוקעת  שהברכה  בעת  וכנגדם,  ולשבוע! 

שערי שמיים, ומושפעת עלינו פרנסה ברוחב לב!

היוקר  כאשר  זו,  בתקופה  ובפרט  המזון,  על  הברכה  של  כוחה  את  להכיר  כדאי  כמה 

את  לנו  שפותח  במה  הכוחות  את  להשקיע  כדאי  כמה  מכביד,  הפרנסה  ועול  מאמיר 

שערי השפע! הרי בכוח הברכה הזו אנו זוכים לשפע הפרנסה, בזכותה אנו זוכים למזון 

ברווח. הבה נברך בכובד ראש, מתוך הכתב, בכוונה עצומה ובהתלהבות, כי הברכה הזו 

היא לא רק תודה על המזון שאכלנו – היא גם פותחת בפנינו את שערי השפע להמשך 

השפעת טובה וברכה!

המזון  שבברכת  התשב"ץ  דברי  ידועים  שהרי  המזון,  בברכת  טמון  בלבד  זה  כח  ולא 
מופיעות כל אותיות האל"ף בי"ת, זולת האות ף. כי המברך ברכת המזון בכוונה, אין 
המזיקים שבשמם מצויה האות ף שולטים בו – ואלו הם: אף, 
קצף, נגף, שצף! נמצינו למדים, שמלבד הפרנסה הבאה על 
ביטוח  תעודת  מהווה  שהיא  בה,  יש  עוד  המזון,  ברכת  ידי 

מפני מזיקים ומרעין בישין, ובידינו להינצל מהם בזכותה!

אחים יקרים! ברכת המזון, וברכות בכלל, היא מצוה שגרתית 

ויומיומית מצויה, עד שפעמים אנו עשויים לשכוח את יקר 

ולאחריה,  האכילה  לפני   – מברכים  בה  העת  גם  גדולתה. 

או מנקים את  אנו ממהרים, מסדרים את האוכל  בה לעתים 

ניתן לזכות העילאית של הברכה  השולחן לאחריו. הבה לא 

רבת  שכה  זו  מצוה  נקיים  הבה  אגב,  כבדרך  לחמוק מאיתנו 

השפעה היא, בכל תשומת הלב הראויה!

פרנסה,  לשפע  שמימית,  לשמירה  לזכות  רוצים  כולנו  הרי 

כי  הנה  לנו.  הדרושים  הצרכים  ובשאר  שלנו  במזון  לברכה 

כן לפנינו הדרך: הבה נברך בריכוז מוחלט ובלי לעשות עוד 

משהו תוך כדי, הבה נברך בהתלהבות ובקול רם, הבה נקרא 

הבה  הלב,  לכוונת  לנו  יסייע  זה  כי  הכתב  מתוך  הברכה  את 

 – יהיו טובות ומשופרות  נמקד מאמץ בכך שהברכות שלנו 

וכך נזכה לברכה טובה ומשופרת משמי מעל!

דירה במחיר מציאה!

שעת ערב נעימה בבית משפחת מ. בבית שמש. ארוחת ערב 
מוגשת לילדים כמדי יום ביומו, והם מצטופפים יחדיו בפינת 
האוכל הקטנה – שכבר אינה מתאימה למשפחה כה ברוכה. 
נוהגים  הבית  שבני  תורני  שיעור  של  קולו  נשמע  ברקע 
מדברי  המצטט  הרב  של  קולו  נשמע  והנה  לו,  להקשיב 
תעשיר'  היא  ה'  'ברכת  הפסוק  את  הדורש  זצ"ל,  החיד"א 
 – תעשיר'  'היא  רם,  ובקול  בשמחה  המזון  על  שהברכה   –

מהווה סגולה לעשירות.

בני המשפחה אינם מהלכים בגדולות, חלומם הוא לאו דווקא 
במעבר  מסתכמות  שאיפותיהם  גדולים.  עשירים  להיות 
ידיים  ורחבת  גדולה  לדירה  גרים,  הם  בה  השכורה  מהדירה 
משלהם. אלא שמחירי הדיור מרקיעים שחקים, אין להם את 
היכולת לגייס סכום משמעותי עבור קניית דירה, וכך – חודש 
אחר חודש הם מוסיפים לשלם דמי שכירות ולגור בבית צר 
וקטן. עתה, כששמעו על הסגולה להתעשר בעת ברכת המזון, 

הרהר האב בסגולה ומיד שיתף את בני המשפחה:

כיצד נוצרת הזדמנות לרכישת דירה יקרה בחצי מחיר?!

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה, לטבול לעילוי נשמת

הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 
מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד

שפע – גם ברוחניות!
היה זה בשנים האחרונות לחייו של הגאון רבי נתן 
צבי פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר. למרות מחלת 
ה'פרקינסון' הקשה שהכתה בו, מסר נפשו להחזיק 
לחו"ל  ונסע  עמד,  בראשה  התורה  ממלכת  את 
מביקוריו  באחד  הישיבה.  למען  כספים  לגיוס 
סר  הצער  שלמרבה  יהודי  למעונו  נקלע  בחו"ל 
ראש  של  הכבד  במאמץ  וכשהבחין  הישר,  מדרך 
הישיבה עבור כל תנועה - ובכלל זה בכדי לאכול 
- ניגש לראש הישיבה ושאל אם יש משהו שהוא 

יכול לעשות כדי להקל על סבלו...

יהודי,  לחזק  ההזדמנות  על  שש  הישיבה  ראש 
תנועה,  כל  מאוד  לי  קשה  'באמת  ואמר:  ונענה 
שיכול  היחיד  הדבר  אוכל.  שאני  בעת  זה  ובכלל 
שזוכר  יהודי  שיש  אדע  אני  אם  זה  עליי,  להקל 
 – כך  סידור.  מתוך  מזונו  על  לברך  האוכל  לאחר 
בכל פעם שאני אוכל וזה כה קשה לי – אזכור כי 
יש יהודי אחר שאוכל ומברך אחר כך כהלכה, וזה 

יקל עליי מייסוריי!'

 – ומצוות  מתורה  ריחוקו  ולמרות  שמע,  האיש 
על  קיבל  ולפיכך  הישיבה,  ראש  על  רחמיו  נכמרו 
החל  השנים,  במרוצת  סידור.  מתוך  לברך  עצמו 
להרהר כי ברכת המזון היא רק מצוה אחת, ויש עוד 
612... ולפיכך קיבל על עצמו מצוה ועוד מצוה, עד 

שנעשה לבעל תשובה גמור!

לימים, לאחר הסתלקותו לשמי רום, נערכה עצרת 
מספד לזכרו בבית כנסת מרכזי במאנסי שבארצות 
מיר  ישיבת  ראש  יבלחט"א  בנו   בראשות  הברית, 
– הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א. בסיום 
ושלם  לירא  הפך  שכבר   – יהודי  אותו  העצרת, 
את  לו  וסיפר  הישיבה  לראש  ניגש   – ה'  בדבר 

הסיפור בעדות אישית נרגשת.

וללמדנו בא: לא רק שפע גשמי טמון בברכת המזון, 
רוחני  משפע  גם  מופתעים  להיות  אפשר  פעמים 
כביר שמושפע ממעל בזכות ברכת המזון כהלכה. 
כראוי:  המזון  ברכת  לברך  עצמנו  על  נקבל  הבה 
הלב,  ובכוונת  מלא  בריכוז  רם,  בקול  הכתב,  מתוך 
ונזכה לרוב שפע וברכה – ברוחניות ובגשמיות גם 

יחד!
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ובקול  בשמחה  בכוונה,   – ולאחריו  המזון  לפני   – לברך  עצמנו  על  נקבל  'הבה 

רב,  שפע  עלינו  תשפיע  הסגולה  כי  נקווה  וגם  לעשות,  ראוי  כך  כי  זאת  נעשה  רם. 

ונזכה בזכותה לעבור מביתנו הקט לבית יותר גדול ונוח. לבורא עולם דרכים משלו 

 – כאן  הברכה  את  מחזקים  שכשאנו  ומאמינים  יודעים  רק  אנחנו  הנס,  את  לחולל 

 מתחזקת השפעת הברכה השמימית. הבה נתאחד לאמירת ברכות בכוונה, בשמחה 

ובקול רם!'

ההחלטה התקבלה בצוותא, ומאז אותו יום - בכל ארוחה התיישבו בני המשפחה יחדיו, 

בירכו בקול רם ובשמחה לפני המזון, ובמקהלה נרגשת לאחר המזון, כשההתלהבות 

העצומה מורגשת בחלל בכל פעם מחדש!

חלפו כמה שבועות, ו'מספר חסוי' נראה על צג הטלפון של הרב מ., כאשר על הקו 

נשמע קולו של מאן דהוא שהציג את עצמו בשם 'ארז ממשרד השיכון'. הוא מתקשר 

למעלה  לפני  אליה  נרשם  מ.  שהרב  שמש,  בבית  למשתכן'  'מחיר  להגרלת  בקשר 

משנתיים – אולם לצערו לא זכה בהגרלה, והוא מבקש לשמוע אם הרב מ. עדיין היה 

רוצה לזכות בדירה ב'מחיר למשתכן' – במחיר נמוך שבעתיים ממחיר השוק!

הרב מ. תוהה ומבולבל, ובאושר רב משיב שבוודאי. הרי כמה הוא רוצה כבר לרכוש 

דירה, אולם המחירים נסקו אל על. לא בכדי רכישת דירה ב'מחיר למשתכן' נחשבת 

כזכיה בפיס ממש! – שכן ניתן לזכות בדירות במחיר נמוך בעשרות אחוזים ממחיר 

השוק!

ואז מסביר לו ארז מה קרה: 'מישהו אחר זכה לפני שנתיים, אולם הלה ביטל בימים 

האחרונים את זכייתו. לפיכך נערכת הגרלה בין כלל הנרשמים לאותה הגרלה שלא זכו, 

ורק אחד זוכה. ו'במקרה' – שמו עלה בגורל!'

הרב מ. בהלם, נס מתחולל לנגד עיניו. כשהיו מאות דירות שהוגרלו – הוא לא עלה 

 – זכו  שלא  נרשמים  אלפי  בין  הוגרלה  אחת  דירה  רק   – עתה  והנה  זכה.  ולא  בגורל 

ודווקא שמו עלה בגורל, הוא הזוכה בדירה במחיר מוזל משמעותית! מי היה מאמין!

ולא זו בלבד, אלא שהזכיה עתה – היא בשווי גבוה כמעט פי שניים! כי מחירי הדירות 

בבית שמש מאז הוכרזה ההגרלה ועד עתה – נסקו והאמירו במאוד מאוד! והנה הוא 

זוכה לקבל דירה רחבת ידיים, במחיר שמוזל בשליש ממחיר השוק של לפני שנתיים, 

שהוא פחות מחצי מחיר משווי הדירה כעת!

השנה  בלוח  מביט  מהם  כשאחד  משפחתו,  לבני  זאת  לבשר  מיהר  הנרגש,  מ.  הרב 

בקול  בכוונה,  לברך  עצמנו  על  קיבלנו  מאז  ואחד  הארבעים  יום  הוא  'היום  וקורא: 

זכינו  הזו,  יום של עמידה איתנה בקבלה הטובה   40 – ככלות  וביום הזה  ובשמחה! 

לראות את יד ה' עין בעין, והתבשרנו שזכינו בדירה בחצי מחיר!'

סיפור מפעים זה, עליו העיד הרב מ. בגיליון 'השגחה פרטית', מרטיט את הלב: הנה כי 

כן, יהודי מברך ברכת המזון, הוא כלל לא מודע מה הוא מחולל בשמים באותה שעה. 

וכשכל בני המשפחה מברכים יחדיו, בכוונה, בקול רם, בשמחה ובהתרגשות, ועומדים 

בקבלתם הטובה לאורך תקופה – בורא עולם פותח להם את שערי השפע ומעניק להם 

דירה חלומית בחמישים אחוז ממחירה!

אחים יקרים! ברכת המזון היא לא רק הודאה על השפע שכבר ניתן לנו, היא גם המפתח 

רם,  בקול  רבה,  בכוונה  הטוב  לה'  לברך  הזדמנות  כל  נחמיץ  בל  ההשפעה!  להמשך 

בשמחה עצומה ובהתרגשות הלב. הבה נקרא את הברכה מתוך הכתב, הבה נשוש על 

כל הזדמנות לברך לבוראנו כראוי, ונזכה שהוא ישיב לנו בברכתו - בשפע רב!

עדות אישית נרגשת!

את הסיפור הבא שלח לנו אחד מקוראי הגיליון, ולחיבת הדברים נצטט את עדותו 

כלשונה – בשינויי עריכה קלים ומתחייבים, והדברים מפעימים. להלן נוסח מכתבו:

שבוע.  מדי  ממנו  נהנים  אנחנו  אשר  הנפלא  העלון  על  לכם  אודה  דבריי  'בראשית 

לפני כשבועיים קראנו על המעלה הגדולה לברך ברכת המזון בקול ובכוונה גדולה, 

שוחחנו  זאת,  בעקבות  בכך.  הטמונה  הנפלאה  הסגולה   – בצידה  שכרה  המתן  ועל 

על העניין בשולחן השבת המשפחתי, סיפרנו את הסיפור שהופיע בגיליון, וקיבלנו 

על עצמנו שמעתה ואילך נשתדל להקפיד לברך ברכת המזון בנחת ובשלווה, מתוך 

יישוב הדעת.

אליי  פנה  הסעודה  שבסיום  משפחה,  בן   – אורח  גם  השתתף  שבת,  סעודת  באותה 

נזכר שלמעשה התחיל  והנה הוא  'גוט שבת'. עודנו מדברים,  להיפרד ממני בברכת 

חודש  מדי  שלו  המעשר  מכספי  לי  לתת  חפץ  שהוא  כך  אודות  מזמן  אתי  לשוחח 

בחודשו, שכן הוא אדם שמרוויח יפה בעוד אני חי בדוחק יחסי, והוא מעדיף לתמוך 

בבן משפחה קרוב. כעת, 'לפתע פתאום' נזכר בשיחה ההיא, ואמר שהחל מהשבוע 

הבא יתחיל להעביר לי ממעשרותיו.

מה אומר ומה אדבר? – הדבר היה לי כמו נס. באותה תקופה התחייבתי להוצאה נוספת 

מדי חודש, ולא ממש ידעתי מהיכן יהיה לי את הכסף. והנה, לאחר שקיבלנו על עצמנו 

לברך בכוונה ובקול, מיד נזכר האורח שלמעשה כבר מזמן רצה לתמוך בי מדי חודש. 

הדבר נשכח מלבו עד אותו הרגע, ועתה הוא נזכר!

ממש ראיתי ישועה עין בעין!' – מסכם הקורא הנאמן את מכתבו המרגש, וזו ההזדמנות 

להודות לו, וללמוד ממנו:

אחים יקרים, כל כך הרבה יהודים נמצאים בלחץ של פרנסה. שינויים תכופים במקום 

העבודה, המחירים ההולכים ועולים, מצוקות כספיות בוערות. לפנינו סגולה שיסודתה 

בהררי קודש והיא עובדת נפלא: לברך ברכת המזון כראוי – בכוונה, בנחת, בריכוז מלא, 

מתוך הכתב, בקול רם. זה כל כך קרוב, כל כך נגיש, ורק דורש תשומת לב אישית. הבה 

נאמץ את הסגולה הכבירה הזו, בידינו הדבר להשפיע על עצמנו שפע רב!

5 מיליון שקלים רווח!

יהודי יקר, אחד מחשובי מתפללי בית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק, נכנה אותו בשם הרב 

א. מ., זכה להימנות על מקורבי הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי זצ"ל, ולהיכנס אליו 

לעתים קרובות להתייעצויות. 

לשאול  ביקש  במסעדות,  עסקיות  פגישות  לעתים  העורך  עסקים  איש  שהוא  כיוון 

את מורו ורבו האם יש לברך ברכת המזון בלבוש מושלם כבשעת התפילה – בכובע 

ובחליפה, או שמא אין צורך להקפיד על כך, שכן הלבשת כובע וחליפה בעת ארוחה 

עסקית במסעדה – עשויה להיראות כפעולה מוזרה שאינה מעוררת כבוד לנוהג בה...

זו הלכה פסוקה בשמנה ברורה, שיש  'הרי  והשיב מיד:  רבי חיים שמע את השאלה, 

ללבוש כובע ובגד עליון בעת ברכת המזון, כמו בשעת התפילה. אל תחשוש להיראות 

מוזר – כי לא יאונה לך כל נזק מזה, אדרבה: הקפדה על הלכות ברכת המזון כראוי היא 

סגולה לעשירות!' – חתם רבי חיים את תשובתו וברכתו.

משרדים  בניין  לרכישת  עיסקה  לפניו  הזדמנה  הימים  ובאחד  שבועות,  כמה  חלפו 

ביקש  כהלכה,  ומצוות  תורה  לשמור  זכה  שלא  נדל"ן  איל   – המוכר  מימדים.  עתיר 

להיפגש  קבעו  השניים  עסקית.  ארוחה  במתכונת  והתשלומים  המחיר  בפרטי  לדון 

במסעדה פלונית, כשהרב א. מ. מגיע חבוש בכובע ולבוש בחליפה. כשהחלה הארוחה 

פשט את הכובע והחליפה בכדי לשבת בנוחות, והם החלו לדון בפרטי העיסקה.

המועדים, תנאי התשלום, המימון וכל אלה – עברו בשלום. נותר ביניהם פער בסוגיא 

 – מ.  א.  שהרב  הרי  גבוה,  סכום  דרש  המוכר  בעוד  המחיר.  והיא:  אחת משמעותית, 

בגין הבניין חמישה מיליון שקלים פחות  – ביקש לשלם  שמאוד רצה את העיסקה 

מהמחיר אותו דרש המוכר. אף שכל יתר הפרטים למעשה הוסכמו, סלע המחלוקת 

הזה ניצב בעינו!

דרש  אותו  הגבוה  למחיר  להיכנע  החליט  וכבר  חשבונותיו,  את  חישב  מ.  א.  הרב 

המוכר. אף שמדובר בסכום עתק - הוא לא יתן לחמישה מיליון שקלים למנוע ממנו 

את מימוש העיסקה שהוא כה חפץ בה. הוא החליט לסכם את העניין לאחר ברכת 

וכובעו לקראת ברכת המזון  וניגש ללבוש את חליפתו  ולפיכך קם ממקומו,  המזון, 

כמנהגו... 

בעודו שב לשולחן חבוש בכובעו ולבוש בחליפתו, קפץ לעברו המוכר: 'לא, אל תלך. 

חמישה מיליון שקלים ביני ובינך מה הם, הבה נחתום במחיר שרצית...'

הרב א. מ. סימן בידו כי יברך תחילה, ולאחר ברכת המזון סיכמו השניים לחתום את 

צורך  אין  'בפעם הבאה, אם אתה לא מסכים למחיר,  לו המוכר:  ואז אמר  העיסקה. 

להתלבש ולפוצץ את הפגישה בעיצומה. פשוט תגיד שאתה לא מתפשר...'

ואז הבין הרב א. מ.: המוכר, שאינו בקיא בהלכה, סבור היה שהוא מתלבש לקראת 

את  ולמכור  להיכנע  מיהר  לפיכך  להתפוצץ.  עומדת  והעיסקה  מהפגישה,  היציאה 

שהוא  החליט  כבר  מ.  א.  הרב  בעוד  זאת   – פחות!  שקלים  מיליון  בחמישה  הבניין 

הכריעו  והחליפה  הכובע  שלבישת  אלא  שקלים,  מיליון  חמישה  וישלם  שייכנע  זה 

שהמוכר הוא שנכנע, והרב א. מ. הרוויח חמישה מיליון שקלים טבין ותקילין!

שעולה  כפי  המזון,  ברכת  בהלכות  אחת  הלכה  על  הקפדה  של  כוחה  הנה  מפעים! 

מהלכות  אחד  פרט  על  בהקפדה  היה  די  שי"ח'.  'דברי  בגיליון  שהופיע  זה  מסיפור 

ברכת המזון – לברך בכובד ראש תוך לבישת כובע וחליפה – כדי להשפיע שפע בשווי 

חמישה מיליון שקלים!

אחים יקרים! מצות ברכת המזון כה זמינה וקרובה אלינו, בידינו לקיימה כהלכה מדי 

נבין את עוצמת הברכה הטמונה בה, את  יום ביומו, ולעתים כמה פעמים ביום! הבה 

המתנה העצומה שיש בה, ונברך כראוי: בכובד ראש, בלבוש כבשעת התפילה, בנחת, 

בכוונה, בריכוז מלא, בקול רם, מתוך הכתב.

ככל שברכת המזון שלנו תיעשה ביתר הידור וביתר כוונת הלב, ככל שהברכה שלנו 

תגיע השמימה מעוטרת כהלכה בכל פרטיה ודקדוקיה – כך נזכה שהברכה המושפעת 

עלינו מנגד תהיה ברוכה ומעוטרת יותר בשפע רב של פרנסה ועשירות, לטוב לנו כל 

הימים!
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)ז,  שנאיך בכל ונתנם בך ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל
 ט"ו(
 גבי ואילו, בך ישימם ולא" שימה" לשון כתיב בישראל מדוע להבין יש

 שונאך. בכל ונתנם" נתינה" לשון כתיב שונאך
 ר"א יוסף בר יצחק ר""א( א, נט) במנחות דאיתא מה י"עפ לבאר ויש
'ישים'  לא טעמא? מאי פסל, מנחה כזית גבי על שמן "משהו" נתן יוחנן
 מאי פסל, מנחה משהו גבי על לבונה "כזית" נתן דהו. כל שימה, כתיב

נתינה", הרי לנו ש"שימה" זה כל שהוא  דאיכא עד, כתיב 'יתן' לא טעמא?
 ממך' ה "והסיר הכתוב ביאור שזהו ל"י כ"ואילו "נתינה" זה עם שיעור. וא

 כל אפילו בך"" ישימם" לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל חולי כל
 דיסקין( ל")מהרי         .נתינה שיעור דהיינו שונאך בכל" ונתנם" אך, דהו

 והיה עקב תשמעון )ז, יב(
, מביאים רבותינו שתי רעיונות ממנו. שני האוהב ישראל מאפטא

 רעיונות שווים, כל אחד "מלביש" את זה, על מדרש אחר.
אחד ובספר אחר, בשם האוהב  מדרשהוא מביא  רזים דאורייתאבספר 

 ישראל מאפטא, הוא מביא פסוק אחר. 
הדא הוא  מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב – השירים-ישנו פסוק בשיר

ויקרא ה' אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה דכתיב 
 .)ישעיהו כב, יא(

, קכו תהלים)הדא הוא דכתיב  והיה עקב תשמעון – מובא מדרש נוסף
 .לוך ילך ובכהה( ו

., ומה הקשר בין הלוך ילך ובכה –מה הקשר בין והיה עקב תשמעון  ל 
ויקרא ה' אלוקים צבאות ביום ההוא  –ל  מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב

  )ישעיהו כב, יא(? לבכי ולמספד ולקרחה
זה לא כתוב  ,מביאים שתי הספרים הללו בשם האוהב ישראל מאפטא

משל לעשיר שירד  -מביאים את זה בשמו   אבל שניהם  ,בספרים שלו
לא היתה לו ברירה, הוא היה צריך לחטט את רגליו כדי להשיג  .מנכסיו

ארץ שבה  ,כסף. הלך ממקום למקום  מפינה לפינה. הגיע לארץ החבילה
 .יש מחצבות של יהלומים. הלך ומילא לו שק ביהלומים ושם על גבו

ממנו אם של עני אחד וביקש יום אחד, במהלך מסעו, הגיע לאיזה בית 
 .יוכל לתת לו לאכל משהו

הייתי נותן לך גם מבלי שתבקש,  ,אם היה לי משהו לאכל –אמר לו העני 
אבל לצערי אין לי מה לתת לך לאכל. אני יכל לתת לך מיטה לישון,  מים 

אני אקח אותך  ?לרחוץ, הכל, חוץ מאוכל שאין לי. אין לך איזה גרוש
 למאפיה תקנה.

 לא אין לי שום גרוש.  -
אולי זה  ,אני יגיד לך משהו, אספתי באיזה שהוא מקום, חצץ מאוד יפה -

 שווה משהו...
ֹבא אני אקח אותך, יש כאן איזה שמאי של אבנים, אולי זה שווה  -

 משהו...
 !! !10,000$ניגשים לשמאי, השמאי בודק את האבן.... "אדוני, 

 ?!??!?!?!?!?מה –שמע את זה הסוחר 
 !!!20,000$ –לא, לא סליחה   -

 ?????מה
 !!!30,000$לא, לא סליחה  -

 !?!?!?!??מה
 !!! זה גרוש לא יותר מזה!100,000$לא, לא סליחה  -

 איך שאמר לו את זה, התעלף הסוחר.
ויקרא ה' זה מה שכתוב בפסוק  -אומר האוהב ישראל מאפטא  

 ..אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה
 מה התכוון הנביא ישעיהו??? ל

כשאדם יבוא לפני בית דין של מעלה, ויראו לו מה  ,לעתיד לבוא
לה משלם הקב"ה על צחצוח נעליים לכבוד  ,משלמים עבור פסיעה אחת

כולנו  –ויקרא ה' אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה שבת 
 נפרוץ בבכי! 

שזה מה שאתה משלם עבור צחצוח  ,ריבונו של עולם, אם היינו יודעים
מהבוקר היינו מצחצחים את הנעליים של כל  ,נעליים לכבוד שבת

 השכונה! 
 אלה המצוות שאדם דש בעקביו. – והיה עקב תשמעוןאומר הכתוב 

 והיה עקב תשמעון...זה מה שכתוב  –אומר האוהב ישראל מאפטא 
כשאנחנו נשמע לעתיד לבוא, מה הקב"ה משלם על  – הלוך ילך ובכה

כשאדם צועד לבית הכנסת, כשאדם צועד לניחום אבלים,  –צעד לכבודו 
 הוא קם מכיסאו ל'ברוך שאמר'... 

 ,אם הקב"ה משלם לעגלון מלך, על זה שהוא קם לכבודו של הקב"ה
כמה הקב"ה  ,אנחנו שמצווים ועושים ,נותן לו את שלמה  שיש על כיסאו

 )ברוך שאמר(                                           !והיה עקב תשמעון שלם לנו, על י
 )ח, ג( ויאכילך את המןויענך וירעיבך 

י"ל הנה הקב"ה זוכר לישראל חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא 
כ"כ שראו  זרועה ולא אמרו איך נלך במדבר ומאין נאכל והנה אין זה תימה

נסי ה' ונפלאותיו והוא ציוה אותם לילך למדבר מסתמא לא תקצר יד ה' 
לכלכלם שם אך הם ידעו ואבותיהם ספרו להם כי הקב"ה ציוה את אברהם 
אע"ה לך לך וכו' ובבואו אל הארץ מקום חפץ ה' הי' רעב בארץ ולא הזמין 

ם ואם לו הקב"ה פרנסתו והוצרך לירד מצרים נמצא אין הבטחה לצדיקי
כן אם לא הזמין לאאע"ה בהיותו בארץ נושבת איך יזמין לס' רבוא במדבר 
שממה ואפ"ה האמינו והלכו אחרי ה' במדבר בארץ לא זרועה זהו חסד 

מ"ט   נעוריך הנה בסוף המטיר להם לחם מן השמים מעתה תגדל התימה
לא עשה כן לאאע"ה עד שהוצרך לירד מצרימה וי"ל שלא זכו ללחם מן 

עד שעמדו בזה הנסיון אחר שראו שהקב"ה לא הזמין לאאע"ה  השמים
אפי' בארץ נושבת ואפ"ה הלכו אחריו בארץ לא זרועה עי"ז זכו למן והיינו 
דקאמר קרא ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת אתה כי לא 
נודע לך מאבותיך שהזמין להם הקב"ה מן ברעבם ולא ידעון אבותיך שהרי 

למצרים ועי"ז ויענך וירעיבך שלא היית בטוח שיכלכל אותך  הוצרכו לירד
ומדוע עשה ה' ככה לך ולאבותיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי' 
האדם האי יחי' לשון בטחון הוא שלא יהי' בטוח במזונותיו כי אין הבטחה 

חתם  לצדיקים בעוה"ז כ"א על כל מוצא פי ה' וגזירותיו ואין להרהר ח"ו:
  סופר.

 )ח, י(אלקיך  ד' את וברכת ושבעת ואכלת
ברכות )לה, א( שהמקור לברכה על המזון 'לפניה' נלמד בקל וחומר בגמ' 

"כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל שכן?", ואילו בברכת התורה 
'", מצאנו להיפך ש'לפניו' יש מקור מן התורה "כי שם ד' אקרא הבו גודל וכו

ו'לאחריו' נלמד בקל וחומר. הרי שבברכת המזון נאמר בפירוש הברכה 
לאחריו, ולפניה למדינן מק"ו. ואילו בברכת התורה נאמר מקור לפניו, 

 ולאחריה למדינן בק"ו.
שהנה מה ההבדל בין הנאה  )וכן הוא בהפלאה( כתב הגר"א,הדבר  בטעם

אר ההנאות, אמיתית מדברי תורה לשאר ההנאות של עולם הזה? שבש
מכניס היצר חשק גדול ומגדיל לו את ההנאה בדמיונו עשרת מונים, ורגע 
אחד אחרי ההנאה כבר מאבד את כל טעמו, ורואה שהכל היה דמיון, ואילו 
בלימוד התורה הוא להיפך, שלפני לימוד התורה אינו מרגיש חשק ורצון 

שקשה לו ללמוד, אבל כיוון שמרגיל נפשו בלימוד, מרגיש בהם טעם עד 
 להפסיק. 

כשכבר  –מובן היטיב, שבאכילה יש ק"ו שאם לאחריו צריך לברך  בזה
לפניו לא כ"ש, כשעדיין מרגיש את תאוות  –נוכח לראות שהכל היה דמיון 

 –האכילה וודאי שצריך לברך. ואילו בברכת התורה, אם לפניה מברך 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 

 

  ב"פתש עקבפרשת  
 כל הזכויות שמורות למו"ל. אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת ©
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את לאחריה לא כ"ש, כשכבר מרגיש  –כשעדיין לא מרגיש שום חשק 
 א דיסקין( )הר"    הטעם הטוב, טעמו וראו כי טוב ה'.

 )ח, י(אלקיך  ד' את וברכת ושבעת ואכלת
 ריבונו הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי ברכות )כ, ב( "אמרובגמ' 

 אתה והלא שחד' יקח ולא פנים ישא לא 'אשר בתורתך כתוב עולם של
 פנים אשא לא וכי להם אמר אליך' פניו' ה 'ישא דכתיב לישראל פנים נושא

 והם אלקיך,' ה את וברכת ושבעת ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל
 כביצה". ועד כזית עד עצמם[ על] מדקדקים

המפרשים, וכי לא מצאנו חומרות נוספות שקבלו ישראל על שואלים 
מבאר, הגר"ח מוולוזין עצמם? למה נושא פנים דוקא בגלל חומרא זו? 

זו עשויה להביא לידי קולא, שכן אם יבוא עני יתנו  שהנה לכאורה חומרא
לו רק כזית... ויצא שכרו בהפסדו, אבל אם נדקדק נראה שכתוב והם 
מדקדקים "על עצמם" עד כזית, שרק על עצמם מחמירים לברך בכזית ולא 
עם העני. לכן אומר הקב"ה כמו שבברכת המזון אתם מחמירים לברך אפי' 

אחרים אתם מטיבים ונושאים פנים, לתת להם על כזית וכביצה, אבל עם 
 כדי שביעה, אף אני אשא פנים לכם.

 )ח, יז(הזה  החיל את לי עשה ידי ועצם כחי בלבבך ואמרת
תשט"ז היה מלחמת סיני,  בשנתהרי"מ שושן,  אותו מספרנביא סיפור 

אימה ופחד היה על הישוב כאן בארץ ישראל, ולמעשה היו ניסים גלויים 
עד למאוד. היו כמה תלמידי חכמים שהגיעו אל הבריסקער רב והוא דיבר 
איתם ואמר להם, אתם חושבים שהניסים שהיו פה זה בגלל הצבא שלנו, 

צדיקים כמו רבי  הטנקים והמטוסים? לא! זה היה רק בזכות כמה יהודים
שלמה בלוך התלמיד של החפץ חיים עם התהילים שלו ורבי ועלוועל 
צ'צ'יק עם התהילים שלו ועוד כמה יהודים טובים וצדיקים, רק בזכותם 

 ובגללם היו כל הניסים.
אחד היושבים שם את הרב מבריסק, אם זה אכן בגללם אז לא היו  שאל

גים, ולמעשה הרי כן היו?!, צריכים להיות בכלל פצועים וכ"ש שלא הרו
ענה לו הרב אני יספר לכם מעשה, אצל הסבא ה"בית הלוי", היה לו בן 
עילוי גדול, אח של רבי חיים, והוא השתדך עם משפחה מסויימת, וכמובן 
להיות מחותן של הבית הלוי זה חשיבות גדולה ועוד לזכות בכזה עילוי, 

דולר. בכדי שיוכל החתן וכנדוניה, התחייב לתת סכום עתק כמו מליון 
והחתונה שם לב בעל הבית  למוד בלי שום דאגות. בין האירוסיןלשבת ול

הלוי שבנו החתן זחה קצת דעתו עליו, והחליט שצריך לשים אותו 
במקום... פנה הבית הלוי אל בנו ואמר לו, נדמה לך שמה שקיבלת נדוניה 

לא, כל מה שהם  על סך מליון דולר זה בגלל שאתה כזה מיוחד וחשוב? לא
נתנו כזה סכום זה רק בגלל שהם רצו להשתדך איתי לא בגלל שאתה שווה 

 את זה...
לו החתן, שגם הוא הרי היה עילוי, סליחה אבא, אם באמת הם נתנו  אמר

את הנדוניה בגלל החשיבות שלך, אז היו צריכים לתת עשר מיליון, לא רק 
 מליון, אלא וודאי שנתנו את זה בגללי, 

לו הבית הלוי, נכון, הם רצו לתת עשר מיליון אבל מה אפשר לעשות  ענה
 שאתה הוא החתן וזה הוריד את הערך למליון בלבד...

הרב מבריסק, אף גם כאן, מכח תפילותיהם של אותם צדיקים לא  אמר
היה צריך להינזק אפי' ציפורן של יהודי אחד, אבל מה נעשה שגם הציונים 

 עם הצבא מעורבים כאן...
 )ח, יח( זכרת את ה' אלקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חילו
קיבלתי מכתב מיהודי אחד, והוא כותב לי שם סידרה של שאלות  

בהלכות בטחון: א. האם התקנת דלת 'פלדלת' מהווה חסרון במידת 
הבטחון? ב. אם תימצי לומר שאין לקנות דלת 'פלדלת', במידה וכבר 

כבר אין זה חסרון? ג. האם לשלוח את  אירעה גניבה אצלו בבית, האם אז
האשה לעבודה? ד. האם לעבוד שעות נוספות? ועוד כיוצ"ב שאלות 

 בענייני בטחון. 
והנה, כותב המכתב הוא יהודי טוב. אם אענה לו שלא יתקין דלת  

'פלדלת', הוא יקבל זאת בלי שום פקפוק. הבעיה היא, שבמצב כזה הסיבה 
אינה משום שהוא בוטח בקב"ה שלא יבואו שהוא לא יקנה דלת 'פלדלת' 

גנבים. הוא סומך על כך שאמרתי לו שלא יקנה 'פלדלת'!... הוא סבור 
לא יבואו אליו  -שזוהי מין סגולה כלשהי, שאם לא יקנה דלת 'פלדלת' 

 גנבים. 
נמצא, שבעצם הוא כלל אינו בעל בטחון. השי"ת לא נמצא אצלו  

, הוא לא היה פונה אלי בשאלות, אלא בתמונה בכלל. אם הוא היה בתמונה
 היה יותר בוטח בהשי"ת, והיה גם מבקש ממנו שישמור עליו מפני גנבים. 

מצד דיני ההשתדלות, ודאי שאם המומחים יקבעו שללא דלת 'פלדלת'  
זהו מצב של "שכיח היזקא", עליו להתקין דלת 'פלדלת'. ואם לא יעשה 

תו פתוחה כל הלילה, ואף תלה כך, דומה הוא לאדם שהשאיר את דלת בי
עליה שלט גדול: "ברוך הבא לכל הגנבים, נסענו מחוץ לעיר"... הוא פשוט 

ישרים' )פרק ט( כי "אין זה בטחון -מפקיר את ממונו, ועל כך אמר ה'מסילת
 הקב"ה לא ישמור עליו. זהו נושא אחר.  -אלא הוללות" 

אותה ואף נועלים  אך באופן רגיל, דלת פשוטה, לא 'פלדלת', שסוגרים
יוצאים ידי חובת ההשתדלות, ודי בזה. עובדה, לי ברוך ה' אין דלת  -אותה 

 'פלדלת', ולא פרצו לי הביתה... 
כותב המכתב חש פחד מפני גנבים, ולכן שאל האם מותר לו לקנות  

'פלדלת'. ובאמת, אם אכתוב לו שאסור לקנות 'פלדלת' כי זהו חסרון 
הוא לא יקנה 'פלדלת'. אבל הנהגה זו כלל לא תקשר אותו  - בבטחון

להשי"ת ולבטחון בו, כי בעצם הוא לא סומך על הקב"ה, הוא סומך על זה 
 שהוא לא קונה 'פלדלת'... 

כך גם בשאר ענייני הבטחון ששאל עליהם, כגון: לעבוד שעות נוספות,  
אלות האלו, לשלוח את האשה לעבודה וכו'. אם הייתי עונה לו על הש

הייתי פשוט מרמה אותו. אם אומר לו: אל תשלח את אשתך לעבודה, אל 
תעבוד שעות נוספות, הוא פשוט יסמוך על ה'טכניקה' הזו... אבל זה בכלל 

 לא קשור לקב"ה.
התשובה שעלי להשיב לשואל כזה היא: אם אתה שואל אותי, ואני  

עונה לך תשובה, הרי שהחטאנו את כל המטרה. אינך צריך לשאול אותי, 
 אלא להחליט לעצמך כמה סומך אתה על הקב"ה, ולפי זה לנהוג. 

חוסר בטחון פירושו, שאדם נמצא בבעיה, הולך לחפש עצות. לשם מה  
הרי יש לך אב רחמן שיש לו מספיק כסף, א"כ אתה הולך לחפש עצות? 

תסמוך עליו שהוא יביא לך את הכסף. אין לך שום צורך אפילו לבקש 
הוא יתן לך  -ממנו, כי הוא יודע שאתה צריך את הכסף, ואם תהיה ראוי 

 אותו מיד. 
בטחון אמיתי הוא לא לשאול את הרב מה לעשות, אלא לראות את כל 

לראות שכל יום היו בבנין שלי עשרים גניבות, השכנים קונים 'פלדלת', 
ואעפ"כ להחליט שלי אין שום בעיה, לי יש מי ששומר על הבית שלי. 

אינני  -הקב"ה שומר עלי! ואם תשאל, מדוע הוא לא שמר גם עליהם? 
יודע, וזה גם לא עסק שלי! וכי יודע אני כל דבר בעולם?! כמו שאינני מבין 

י אוזניים ואף אחד, ולא ברא לי שני אפים מדוע הקב"ה עשה אותי עם שנ
כך אינני יודע מדוע הקב"ה לא שומר עליהם... אני יודע שאני  -ואוזן אחת 

 סומך על הקב"ה וזהו! לא קונה 'פלדלת'! זהו בטחון! 
מזה שנים שואלים אותי שאלות בהלכות בטחון. אנשים צריכים לדעת  

ך בטחון, ממילא אין לך מה סימן שאין ל -שאין דבר כזה! אם אתה שואל 
 לשאול אותי... כי בטחון הוא דבר שבין האדם לקונו. 

הרי אף אחד לא יבוא לשאול אותי שאלה כזו: "אבי אמר שיתן לי מאה  
שקל בחודש, האם אני יכול לסמוך עליו"?... וכי יכול אני לדעת האם יוכל 

לו עם בנו?! לסמוך על אביו?! האם אני מכיר בכלל את אביו ואת הקשר ש
וכך גם לענייננו: אני אמנם מכיר את הקב"ה, אבל אינני מכיר את השייכות  

שבינך ובין הקב"ה, את הקשר שלך אליו, וא"כ כיצד אוכל לפסוק לך? זהו 
 דבר התלוי בלבך, איזה קשר יש לך עם הקב"ה. 

דבר זה באופן מעשי דורש הרבה תקיפות הדעת, ואכן זו אחת  
 ת ביותר שישנן ביהדות. מהעבודות הקשו

 (הרב פינקוס זצ"ל –תפארת שמשון ) 
 )י, יב( מעמך שאל אלקיך ד' מה ישראל ועתה

חז"ל "אל תקרי 'מה', אלא 'מאה'" הקב"ה מבקש מאתנו מאה דרשו 
ברכות בכל יום. דוד המלך תיקן זאת כשהיתה מגיפה, ובכל יום מתו מאה 

ה דוד המלך ברוח הקודש, בחורים, ולא ידעו מה הסיבה לכך, עד שרא
 שעליו לתקן אמירת מאה ברכות בכל יום והמגיפה נעצרה.

, ה'משנה ברורה' כבר כותב שבכל יום אנו מברכים מאה ברכות למעשה
ברכות בתפילות שמונה עשרה שלוש  תשע עשרהכסדר. וזה החשבון: 

ברכות השחר, פעמיים  עשריםברכות.  חמישים ושבעפעמים ביום, יחד 
נטילת ידיים לסעודה, וברכת המזון לאחר הסעודה שזה שתיים, שהן 

 ואחתלפני קריאת שמע  שתי ברכותברכות, ועוד בבוקר  שתים עשרה
 תשעים וששלאחרי, סך הכל עולה ל ושתייםלפני שתיים אחרי, ובלילה 

לך  ברכות. הוסף לזה את ברכת אשר יצר שמברכים כמה פעמים ביום הרי
ברכות בתפילת שמונה עשרה,  שבעברכות. אבל בשבת יש לנו רק  מאה

ברכות. מצד שני יש לנו את  חסרות שלושים וששוא"כ בשלוש תפילות 
ברכות )שתיים לפני  ששברכות, סעודה שלישית עם  שבעמוסף שיש בה 

שש , סך הכל אחתברכות ובבוקר ברכה שתי וארבע אחרי(, קידוש בערב 
 .חסירות בשבת עשרים ברכותואם כן ברכות,  עשרה

 ומהמייעץ להשלים זאת על ידי אכילת פירות ושתיה.  ה'שלחן ערוך'
יעשו תלמידי חכמים שהוגים בתורה יומם ולילה, ואין להם זמן להתעסק 
עם פיסטוקים? פסק ה'משנה ברורה', שיכוון לצאת בברכות שאחרים 

 ליה לתורה.אומרים, ואפילו יכול לכוון לצאת בברכות של הע



 

 ג 

שענין זה רמוז בפסוקים "האלף לך שלמה ומאתיים  כתב החיד"א,
לנוטרים את פריו", ובפסוק לאחריו "היושבת בגנים חברים מקשיבים 

אמרו חז"ל )שבועות לה, ב(  א.לקולך השמיעיני. ובהקדמת שני דברים: 
כל מקום שנאמר בשיר השירים 'שלמה' הכוונה להקב"ה, מלך שהשלום 

אדם שגונב מחבירו ברכה צריך לשלם לו עשרה זהובים, כך מבואר  ב.שלו. 
בגמרא בחולין אודות אחד ששחט ובא השני וגנב לו את מצוות כיסוי 
הדם, עליו לשלם לו עשרה זהובים על גניבת המצוה. ברכה שווה איפוא 

 עשרה זהובים.
 "האלף לך שלמה"נבאר את הרמז בשני הפסוקים שלפנינו:  ועתה
יש לו אלף זהובים לשלם לכל יהודי עבור  –מלך שהשלום שלו  –הקב"ה 

והלא בשבת חסירות עשרים ברכות  – "ומאתיים"מאה ברכות בכל יום. 
עשה ברכות על פירות וכך  – "לנוטרים את פריו"שהם מאתיים זהובים. 

תלמידי חכמים היושבים  – "היושבת בגנים, חברים"תשלים למאה. 
הם  – "מקשיבים לקולך השמיעיני"חברים. בפרדסה של תורה ונקראים 

 )הגדש"פ ומתוק האור(               יכולים לשמוע ברכות מאחרים.
 )י, יב(ד'  את ליראה אם כי מעמך שאל אלקיך ד' מה ישראל ועתה

כז( עה"פ אחת שאלתי  מזמור תהלים נציין את דברי המדרש )מדרש
, ה"הקב לו לחזות וכו' "אמרמאת ד' אותה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי חיי 

 לחזות, ואמרת וחזרת'. ה בבית שבתי, שאלתי אחת, אומר אתה בתחלה
 רבונו, לפניו אמר. בהיכלו )יצפננו בסוכה ביום רעה יצילנו( ולבקר' ה בנועם

 שנאמר, באחת עלי באת לא בתחילה לרבו?! שוה העבד יהא לא עולם של
' ה את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך' ה מה ישראל ועתה( יב, י דברים)

 בכל ללכת( שם) שנאמר, הרבה במצוות עלינו פתחת, כך ואחר. אלקיך
מה היה  להבין ישכרבו".  שיהא לעבד דיו, הוי'. וגו אותו ולאהבה דרכיו

הדין ודברים בין דהמע"ה להקב"ה, וכי מה תשובה היא זו לא יהא העבד 
'? אלא, מתרצים המפרשים, הקב"ה אמר "ליראה אותו" זה העיקר, ומי וכו

שיש לו יראת שמים אמיתי, ממילא כבר מקוים בו "ללכת בדרכיו" "לדבקה 
 בו" הכל תלוי ביראת שמים, לכן זה באמת דבר אחד. 

)מובא הסיפור ואצל דוד המלך, גם היה בקשתו רק דבר אחד, ונקדים 
ות הח"ח' בשם ספר 'מגד גבעות עולם'(: ב"ומתוק האור" מספר 'הנהג

הבחור יענק'ל פארברנקה )הוא הב' יעקב משה שורקין מבחירי התלמידים 
בראדין(, נכנס פעם בעת סעודה מפסקת בערב יו"כ אל ביתו של החפץ 
חיים וביקש ברכה שיזכה לזיווג הגון. נענה החפץ חיים ואמר: "שהקב"ה 

י הבית חשש כי החפץ חיים לא יברך אותך שתישאר בלימוד". אחד מבנ
שמע היטיב את הבקשה, על כן שב וביקש עבורו בקול חזק יותר: "הבחור 
זקוק לשידוך". ועוד פעם חזר החפץ חיים על ברכתו "שהקב"ה יברך אותך 
שתישאר בלימוד". כאשר יצא משם פגש יענק'ל את הגאון רבי אלחנן 

נענה מיד  –ה. "אי אי" וסרמן וסח בפניו את אשר אירע אותו בקודש פנימ
אי אפשר   -"מדוע אינך מבין? מדוע אינך מבין?" בלי שידוך  –רבי אלחנן 

קשה להישאר בלימוד. בלי מנוחת  –להישאר בלימוד. בלי "שטעלא" 
קשה מאוד להישאר בלימוד. בברכה זו שברכך  –הנפש ומשפחה טובה 

ם יסוד זה החפץ חיים אתה האיש המאושר בעולם! הוא נתן לך הכל!. ע
מבאר החת"ס שכל כוונתו של דוד המלך בבקשותיו היה "שבתי בבית ד'" 
שיוכל ללמוד ללא שום מפריעים, לכן אף הוא בעצם התכוון רק לדבר 

 אחד, שיוכל ללמוד בשלווה.
יך ללכת קאל ה'יך שאל מעמך כי אם ליראה את קאל ה'ועתה ישראל מה 

)דברים  בכל לבבך ובכל נפשך: יךקאל ה'בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את 
 י, יב(

שם ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים וכו' שנאמר וכו' שואל מעמך וגו'. 
אפשר ליתן בזה טעם על לשון הכתוב דנקט לשון שואל, והיה יכול לכתוב 
מבקש מעמך, דכבר ארז"ל ]ויקרא רבה פרשה כ"ז ב'[ בפסוק מי הקדימני 

אדם עושה דבר שיקדים הוא טובה  ואשלם ]איוב מ"א, ג'[, שאין שום
להקב"ה, אבל נהפוך הוא שהקב"ה הקדים לו הטוב, כי כלום אדם מקיים 
מצות מילה אם לא נתן לו הקב"ה בן כלום עושה ציצית אם לא נתן לו 
הקב"ה בגד, וכן צדקות ומעשרות ורוב המצות בכולם הקדים הקב"ה 

בשל הקב"ה, וכמו  טובה להאדם, ואין האדם עושה דבר טוב בשלו כי אם
ששנינו בפ"ג מאבות ]משנה ז'[ תן לו משלו שאתה ושלך שלו. באופן 
שאין לשום אדם שום חוב אצל הקב"ה עבור מעשיו הטובים כי כבר 
הקדים לו הקב"ה, אך הקב"ה ברוב חסדו משלם שכר להאדם כאילו האדם 
עשה משלו. ואמנם ביראת שמים זה מסר הקב"ה ביד האדם ולא הקדים 

הקב"ה שום דבר לזה, והברירה חפשית לגמרי ביד האדם, אם האדם  לו
מקיים מצות יראת שמים כראוי הקב"ה כביכול חייב לשלם לו שכרו, ובזה 
האדם הקדים כביכול להלוות להשם יתברך. וזהו שרמז הכתוב מה ה' 
אלקיך שואל מעמך, שהקב"ה יהיה השואל ואתה תהיה המשאיל, זה אינו 

ם ליראה, בזה שפיר הקב"ה השואל מעמך ואתה בשום מצוה כי א
המשאיל. ואמנם אמרו לשון שאלה ולא לשון הלואה, כי שאלה הוא דבר 

החוזר בעין כמות שהוא והלואה הוא הניתן להוצאה ומשלם תמורתו, כמו 
אם כסף תלוה ]שמות כ"ב, כ"ד[ שלהוצאה ניתנו ופורע מעות אחרים. 

מות שקיימה, כי העולם הבא אין ובאמת שכר מצוה היא המצוה בעצמה כ
בו אכילה ושתיה רק ליהנות מזיו השכינה ולזכות להשיג השגה נפלאה, 
וזהו עצמו קיום המצות בעולם הזה בכל מצוה מתדבק בשכינה, אלא 
שבעולם הזה עיני בשר לנו ואין אנו יכולים להשיג הדביקות הזה, ולעתיד 

קיום המצוה, וזהו כוונת לבוא נזכה לחזות למפרע הדביקות שעשינו בעת 
רז"ל ]אבות פ"ד מ"ב[ ששכר מצוה מצוה. נמצא שייך בזה לשון שאלה 

 )צל"ח על ברכות(                                                               שהוא חוזר בעין:
 )יא, יט(בם  לדבר בניכם את אתם ולמדתם
התורה יש כידוע שני חלקים: ידיעת התורה, ועצם לימוד בלימוד 

התורה. פעם בא יהודי לפני החפץ חיים זצ"ל, בנו לומד בישיבת ראדין, 
ולפי מושגי האב כבר למד דיו. בא האבא לבקש רשות מהחפץ חיים ולקבל 
ברכה ליטול את בנו שיעזור לו במסחרו. "למה תפסיקו מללמוד" שאל 

לכם רבי", ענה האב, "ככל שאני רואה 'רבי עקיבא  החפץ חיים, "מה אומר
 אייגר' שני כבר לא יצא ממנו. אז לפחות שיעזור לי בפרנסה".

אתה עוסק" התעניין החפץ חיים, "ירקן בשוק" ענה "והעבודה  "במה
קשה". "תמהני עליך, למה לך לעבוד כה קשה. הרי 'רוטשילד' שני כבר לא 

"מה פירוש", הזדעק "צריך לעבוד כדי ייצא ממך, אז למה לך לעבוד"... 
 )"והגדת"(    לחיות!" "אכן, וצריך גם ללמוד כדי לחיות"...

  מאוצרות המגידים 
 )י, ט"ו(רק באבותיך חשק ד' ויבחר בזרעו אחריהם 

אבותינו  –אנו רואים כמה פעמים את העניין של זכות אבות  בפרשה
אברהם יצחק ויעקב "רק באבותיך חשק ד' לאהבה אותם ויבחר בזרעם 

 אחריהם" ועוד כהנה בתחילת הפרשה ועוד.
מצוה גדולה או מסירות נפש של הורים יכולה להועיל לבניהם  כי

החזון אחריהם. נזכרתי במעשה שהיה לפני שנות דור. ביום בהיר אחד 
קרא לי וסיפר כי בחור מהקיבוצים בא ללמוד בישיבת פוניבז', אך  איש

הישיבה לא הצליחה לסדר לו פנקס מזון למחייתו. אם ידוע לכם, פעם היו 
מקבלים דף כזה בו היה כתוב לדוגמא: יעקב גלינסקי כך וכך ילדים מקבל 
חצי ק"ג סוכר שני ק"ג קמח וכו'. אמר החזו"א "בעיירת חדרה שם אתה 

ישיבה, יש קצין אחראי, דרכו תוכל לפעול להשיג אישור לאותו ראש 
 תלמיד.

בקשתו אמרתי "יש לי שאלה לשאול". "אני לא הרב בזכרון מאיר  בסיום
)שכונת מגוריו( גש להרב וואזנר" חייך החזון איש והשיב, אלא שאח"כ 
הסכים לשמוע את השאלה. "מדוע ואיך זכה בחור כזה ללמוד בפוניבז' 

שונה מחבריו, שהרי הוא והם מאותו קבוץ?". "זכות אבות" ענה מה הוא 
ישיבת בין הזמנים, אשריכם, ואספר לכם עוד  –החזו"א. אתם, בני ישיבה 

בעניין הקיבוצים. בתקופת העלייה לארץ כאשר החלו להעביר על דתם 
את ילדי העולים מארצות המזרח, יצאנו בשליחות החזו"א למעברות. 

 להציל אותם.
הקשיים בהצלת הילדים היה לדעת מי ומי מהעולים מעוניין ללמוד  אחד

במוסדות חרדיים, ולתבוע מהממשלה לתת לאותו אחד חינוך דתי. כי 
המפ"מניק'ס סגרו את מחנות העולים ניתקו אותם בכח מהרחוב החיצוני, 
ולא היתה גישה אליהם. בתקשורת ובממשלה אמרו כי לא ידוע להם בכלל 

ה ללמוד במוסדות דת חרדים, אין עולים המעוניינים שיש מישהו שרוצ
בחינוך דתי. ובתוך המחנות איימו עליהם שמי שיתבע חינוך לא ממלכתי 
יישאר רעב ללחם )וכך גם עשו הלכה למעשה(. אך עם כל זאת מפעם 

יום לפעם הסתננו החוצה מכתבי זעקה לגדולי ישראל: "תושיעו אותנו". 
ים לא הרחק מראש העין. המטרה הייתה יצאנו קבוצה למחנה עול אחד

להסתנן פנימה להציל כמה שיותר בזמן הקצר שעמד לרשותנו, למשל, 
להחתים יהודים על כך שהם מעוניינים בחינוך עצמאי או חינוך חרדי 
לצאצאיהם. כמו כן לשמוע שמות ופרטים טכניים.  המקום היה מגודר. 

ל מחיר. אחד הבחורים החלטנו להסתנן מתחת לגדרות התיל ולהיכנס בכ
הגביה מעט את הגדר, השני חפר עם מוט ברזל, נוצרה חפירה קטנה. מי 
יכול להיכנס בפתח כזה צר? יעקב גלינסקי, שהיה נמוך וקטן... נשכבתי על 
הארץ דחקתי את הראש ועד שהספקתי להשחיל חצי גוף כבר הבחינו בי 

ונתפסתי  שעטו אלי ברכבם משכו אותי פנימה –האחראים מבפנים 
בידיהם. החברים מיהרו לשוב לבני ברק להזעיק עזרה "גלינסקי נתפס". 
דבר ראשון הם נכנסו מבוהלים אל החזו"א וקראו: "תפסו את יענקל'ה 
גלינסקי!", החזו"א לא נבהל, ולא עוד שהעלה חיוך על פניו: "לא הם תפסו 

ת לסוף אותו, אלא הוא תפס אותם" אמר ולא יסף. הבחורים לא יכלו לרד
 כוונתו, וחזרו לישיבה. ומה באמת היה שם? 

שם במעברות למדתי טוב את הפסוק "שלח לחמך על המים כי  רבותי!
ברוב הימים תמצאנו" לא יאומן כי יסופר. וכך זה התגלגל: בתחילה קיבלתי 



 

 ד 

כמה דפיקות ודחיפות, הובילו אותי למשרד המחנה, החלטתי לתת להם 
, והם חיפשו פקיד כזה שמבין והכניסו אותו להבין שאני מדבר רק אידיש

אלי. מיד כשנכנס ראינו שאנחנו מכירים מסמרקנד שברוסיה. היה זה 
בסוף ימי המלחמה, כשגלינו למעמקי רוסיה, הרעב שם היה נורא נוראות 

הבחין שיש לי בידיים צלחת  -שכעת פקיד-ויהי היום ואותו בחור 
לו לאכול, ראיתי שהמצב שלו  איטריות, הוא ניגש אלי בתחנונים שאתן

קשה ונענעתי קצת בראשי, הוא מיד התנפל על הצלחת ולא השאיר לי 
כלום. והנה כעת נפגשנו שוב... מיד הזכיר לי הוא את הסיפור, שוחחנו, עד 
שהוא שאל עצה איך יעזור לי מבלי שיעיפו אותו מתפקידו. השבתי לו כך: 

עילים המסוכנים ביותר, תאמר לאחראים כי תפסת 'דג שמן', אחד הפ
ודבר ראשון יש להסתובב איתו ולהתריע מפניו בכל האוהלים. התכנית 
הצליחה בסייעתא דשמיא, הוא עבר איתי מאהל לאהל והצלחתי להעלות 
על דף כשישים שמות של ילדים, שוודאי ירצו מוסדות חינוך חרדיים. ואז 

..העיקר זרקו אותי ב"בושת פנים" עם כמה בעיטות מהמעברה, ו.
 שהסחורה בידיים שלנו. 

חזרתי לב"ב סיפרו לי את דברי החזו"א, השתוממתי והשתוממו  כאשר
כולם מחזונו. ולמדתי כיצד מנת אטריות הצילה שישים ילדים, שיש להם 

 )להגיד(      זכות אבות.        
 )ז, יג(וברך פרי בטנך 

 אספר לכם מעשה שהיה:
עשיר מופלג בשם דיויס. הוא "החזיק" ברוסיה, לפני המלחמה, חי יהודי 

בכספו את כל עולם הישיבות בליטא, ברוסיה ובפולניה. כל ראשי 
הישיבות, הגדולים והמפורסמים ביותר, היו פוקדים את מעונו ואף 

 מתאכסנים בו.
אחרי המלחמה הוא נותר עני ואביון. הבולשביקים הקומניסטים, לקחו 

 עירום ובחוסר כל, וכך נפטר.ממנו את הכל. הוא הגיע לירושלים ב
אבל היו לו שני חתנים, גדולי תורה, האחר היה ראש ישיבת טעלז, והשני 
הרב של טעלז. הוא נהג לומר: "מכל רכושי הרב נותרו לי שני יהלומים", 

 כשהוא מתכוון בדבריו לשני חתניו.
אותו אדם לשני חתנים כה מופלגים? כמובן היו לו זכויות  במה זכה

 עצומות של החזקת תורה, אולם למעשה היתה כאן סיבה נוספת:
פעם הגיע רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל למעונו של דיויס כדי לבקש את 
תמיכתו. היה זה ביום חורפי, והדרכים היו מליאות בבוץ. נעליו ובגדיו של 

ץ, והוא הרהר לעצמו כיצד יוכל להיכנס לביתו רבי אלחנן התלכלכו מהבו
 של העשיר, והלא ילכלך את השטיחים היקרים ואת הכסאות המרופדים.

רבי אלחן הכיר היטיב את מבואות הבית, וידע כי יש אפשרות להיכנס 
איליו גם דרך המטבח, שם אין שטיחים, ושם יוכל העשיר לקבל את פניו, 

 ת את תרומתו, ולא במטבח?וכי רק בסלון יכול העשיר להעלו
הוא דפק על דלת המטבח ושתי ילדות קטנות פתחו לו את הדלת. הן 
הכירו אותו, ומיהרו לבשר לאביהן: "רבי אלחנן הגיע"! הן הכירו את אביהן, 

 וידעו שביום בו ר' אלחנן מגיע איליו, נהיה לו יום "שמחת תורה".
מלוכלך בבוץ, הוא  רבי אלחנן ביקש מהן למסור לאביהן כי היות והוא

לא הרשה לעצמו להיכנס דרך הסלון, שמא ילכלך את הריהוט היקר שיש 
 בו, וכי הוא ממתין לו בדלת המטבח.

כשדיויס שמע את הדברים מפי בנותיו, הוא נהיה חיוור כמו סיד. רץ 
למטבח ופרץ בבכי. רבי אלחנן לא הבין מה קורה פה: תמיד הלה מקבל 

שמחה, ואילו הפעם? מה קרה? הוא פנה לדיויס אותו בסבר פנים יפות, ב
 ושאל: "שמא צרה התרגשה ובאה לביתך? ספר נא לי!"

ודיויס פתח את פיו, כשבכיו מתגבר מרגע לרגע: "רב'ה, מה עשיתי לך? 
מה פשעי ומה חטאת שככה הרב'ה מתנהג כלפי? למה מגיע לי שהרב'ה 

 מקלקל את הבנות שלי?"
ח: "מקלקל את הבנות שלך? הרי איני רבי אלחנן לא הבין מה הלה ש

 מכירן כלל!"
"אסביר לרב'ה את כוותי. אני עסוק מבוקר ועד ערב בזהב ובכסף. 
ביהלומים ובתכשיטים. כל היום אני עסוק עם סוחרים. כל יומי, מתחילתו 
ועד סופו, הוא ביזנע'ס. הבנות שלי רואות כל זה. חשש כבד ממלא את 

התחתן עם תלמידי חכמים? הלא הן לא ליבי: מה פתאום הן תסכמנה ל
רואות בבית, כמעט, כל זכר לתלמוד תורה? לצערי הרב, לא נותר לי זמן 

 במשך היום ללמוד תורה. 
התקוה היחידה שנותרה בליבי היא, שהן רואות את אביהן מכבד בכל 

זה מלמד  –ליבו ונפשו תלמידי חכמים, מארח אותם ומעניק להם מממונו 
 הן מייקר את התורה מכל הכסף והזהב.אותן כי גם אבי

כעת הרב'ה בא לביתי, ומספר לבנותי כי הוא לא מעוניין ללכלך בבוץ 
את הסלון, ולכן הוא עומד בכניסה הצדדית של הבית. מה הן לומדות מזה? 
שהשטיחים יותר יקרים מהתורה, שהכורסאות יותר חשובת מראש 

להעמיד את רבי אלחנן  הישיבה! בשביל לשמור על נקיון השטיחים אפשר
בדלת הצדדית של המטבח, ולא להכניסו בדרך כבוד הביתה! אוי ואבוי 

 לחינוך שכזה!
 "ומה ברצונך שאעשה כעת", שאל אותו רבי אלחנן.

"רב'ה! תן לי את ידך ובא וניכנס דרך הכניסה הראשית. ניכנס ונשב 
ן, תשב בסלון. רצוני שתדרוך, בבוץ שלרגליך, על השטיחים, תלכלך אות

על הכורסאות, תלכלך גם אותן, שהכל יתלכלך! או אז הן תדענה מה עיקר 
ומה טפל. כך יכנס להן לעצמות שהתורה, שרבי אלחנן, יותר חשובים מכל 

 הבלי העולם הזה". 
בזכות החינוך הזה שהעניק לבנותיו, זכה אותו דיויס לשני חתנים גדולי 

 )יחי ראובן(     תורה מופלגים. 

 
 שלוש העצות

לפני שנים רבות שמעתי מאחד המגידים דרשה נפלאה על הפסוק: "כל 
המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" )דברים ח, א(. אין המקרא 
אומר אלא 'דרשני': פתח בלשון יחיד, וסיים בלשון רבים. מדוע. הסביר 

 –זאת בסיפור מעשה 
מעשה ביהודי תם וישר, שעלה אל הרב לשאול שאלה: "רבי, אני חפץ 
בכל לבי להיות לבן העולם הבא, אבל אני עם הארץ ואיני יודע מה לעשות. 

 אין באפשרותי לקבוע עתים לתורה. הורני ארחות חיים בדרך קצרה!"
אמר לו הרב: "הסכת ושמע, וחרוט בזכרונך: דמה לנפשך כי יש רק מצוה 

תה, וכי אתה היהודי היחיד בעולם, ואין עליך לקיים מצוות אחת לעשו
 אלא ביום זה בלבד!"

שמע זאת, ושמח מאד. אם כן הוא, אין קל מזאת! מיהר לצאת מבית 
הרב, והרב קרא אחריו בקול: "עמוד, אל תמהר לברוח, ברצוני להסביר לך 

 את דברי!"
הסביר, רבי! אבל היהודי מיהר לדרכו, וקרא מאחרי כתפיו: "אין מה ל

 איני אטום כל עיקר, הבנתי את דבריו היטב!"
האיש מיהר אל חנותו, חנות לממכר שיירי אריגים. יהודי קשיש נכנס, 
בחר אריג, ושילם תמורתו. בטעות נתן שלושה דינרים במקום שניים. 
המוכר הבחין בדבר אבל לא אמר דבר, והקונה פנה והלך. שעת הצהרים 

 חנותו ופנה הביתה לאכול.התקרבה. האיש נעל את 
 "טול ידים", אמרה האישה. "מיד אגיש את האוכל".

 "את יכולה להגישו מיד", ענה בעלה. "אין עוד צורך ליטול ידים!"
 האישה הנדהמת נעצה בו עיניים שואלות.

"הייתי הבוקר אצל הרב, והוא פסק שאיני חייב לקיים אלא מצוה אחת. 
הרי זה די והותר להיום.  –גם התפללתי ואני כבר הנחתי היום תפילין, ו

ומחר אהיה פטור אף מזאת. כך אמר הרב, שאיני צריך לקיים מצוות אלא 
 היום בלבד!"

פיה של האישה נפער בתדהמה. לא הספיקה לסגרו, ומישהו נקש בדלת. 
אדם זקן נכנס. "קניתי אצל כבודו אריג", אמר הזקן, "ועתה נוכחתי לדעת 

 ותר מדי".ששילמתי בדינר אחד י
"אמנם כן", ענה המוכר בשויון נפש, "אך מה בכך? היום הייתי אצל הרב, 
והוא הורה לי לחשוב שאני היהודי היחיד בעולם. אם כך, כבודו חשוב 

 בעיני כגוי, וטעות הגוי מותרת"...
עכשיו נפער פיו של הקשיש בתדהמה, והאשה פרצה בצווחות אימים: 

עליו, הוא השתגע!" הקשיש צרח אף "הצילו, דעתו של בעלי נתבלעה 
 הוא, והאיש נס על נפשו וברח מן הבית.

ברחוב העיר עמד, ואמר לנפשו: "רגע אחד, הלא הם צודקים, מי לא 
יצחק לשמע הדברים? יהודי אחד, מצוה אחת, יום אחד?! הרב אשם בכל 
אשר קרני, הוא הורני את ההוראות המוזרות האלו!" ובצעדים נחושים שם 

 יו אל הרב, לתבוע הסבר.את פנ
בקשתי  ירן בראשו: "שבת, אפוא", אמר לו "ההרב ראה את פניו והנה

 ממך לשוב ולשמוע את ההסבר".
הוא טרם הספיק לענות, ואל הבית התפרצה אשתו: "הושיעה, רבי, בעלי 

 השתגע!"
הרב טרח להרגיע את רוחה, ואז הופיע יהודי קשיש, נושם ונושף, לתבוע 

 ן תורה...את המוכר לדי
אמר הרב: "הסכיתו כולכם ושמעו. אמנם, הוריתי לו את שלושת 

 הדברים, אבל עתה הנני להסבירם.
ראשית, אמרתי, עליך לחשוב שיש רק מצוה אחת לעשותה. וכוונתי 
היתה, שהרי יש לנו תרי"ג מצוות לעשותן, והעצל אומר לנפשו: מצוה 

אקיים אחרת במקומה.  הבאה לידי, אוכל להחמיצה. אם לא אקיים את זו,
 ואף באותה מצוה עצמה אומר הוא לעצמו: מה לי למהר, היא לא תברח.



 

 ה 

הוא יושב ליד הספר, ומרשה לעצמו לחלום. אמנם יש כאן מצות תלמוד 
 תורה, אבל היא לא תברח, אפשר ללמוד גם בשעה הבאה.

בא עני לבקש נדבה, והוא מניד בכתפיו. אמנם יש עמו מעות, אבל יבוא 
 אחר, ואולי יתנם לו... עני

לכן אמרתי: אל תחשב חשבונן של מצוות. יהיה דומה בעיניך, כאילו רק 
מצוה זו לפניך, ואין עוד. רק לימוד זה, רק תפילה זו, רק מצוה זו שבאה 

 לידך.
ועוד אמרתי: דמה לנפשך, כאילו אתה היהודי היחיד בעולם. ומדוע? 

מט כל אחד ואומר: מדוע מפני שכאשר באים להתרים לדבר מצוה, משת
באו אלי, הלא יש אחרים מלבדי. וכך נדחה העני מאחד לאחד, ונותר 

 בדלותו.
את ביתי  ור תורה, אומר כל אחד: מדוע אעזובכאשר יש ללכת לשיע

בשעת לילה, והגשם טורד? יש משתתפים רבים בלעדי. ובינתיים, אין מנין 
 בשיעור.

והוא הדין במה שאמרתי לך שתחשוב כאילו רק היום עליך לקיים 
 מצוות, כדי שלא תדחה את המצוה מיום ליום, עד שתדחה כליל.

וזהו שנאמר: "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות". פתח 
בלשון יחיד, וסיים בלשון רבים. אלא שזוהי ההוראה לכל אחד ואחד. 

היחידה: "כל המצוה". ויראה את עצמו כאילו מצוה כאילו היא שיראה כל 
הוא לבדו בתבל: "אשר אנכי מצוך". ויראה את היום הזה בלבד: "היום" ותו 

 לא, ואז תהיה בידכם היכולת לקיים את כל המצוות!"
ובאמת ידוע הרעיון בשם הגאון מוילנא זצ"ל, וה"חפץ חיים" זצ"ל הביאו 

גאון אחד, והסביר בו את הפסוק )ב"אהבת חסד" ח"ב פרק יא בהג"ה( בשם 
)דברים ו, ו(: "והיו הדברים האלה", תחשוב שאין עוד יהודי בעולם מלבדך, 
ועליך האחריות לקיום העולם בלימודך, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים 
וארץ )נדרים לב ע"א(, "היום", אין אלא יום זה בלבד, ואם לא עכשיו אימתי, 

 כמה תנצלו!
 –ואספר 

ח תקוה נוסדה לפני כמאה שנה על ידי יהודים יראים ושלמים, העיר פת
ובהכוונת מהרי"ל דיסקין, השרף מבריסק זצ"ל. מתי מספר היו, אבל שטח 
המושבה היה רחב מאד. עד היום משתרעת העיר על פני שטחים נרחבים, 

 מפני מעשה שהיה.
ו עם השטח נרכש מידי הערבים, ולא היו מפות מסומנות כמו בזמננו. הגיע

הערבי לעמק השוה, ואז היה הקונה הולך במצרי השדות. כל השטח שהספיק 
 למדוד בשעליו עד לשקיעת החמה, היה שלו.

רבי יהושע שטמפפר היה הקונה. השכים קום מבעוד לילה, התפלל עם עלות 
השחר, ובהנץ החמה החל בצעדה כשהערבי רוכב לצידו על החמור בצעד 

ה כביש ואף לא משעול. פסע על האבנים ונתקל מהיר הלך והלך והלך. לא הי
במהמורות, עלה גבעות וירד גאיות. השמש טפסה במעלה השמים והזעה 

 נגרה פלגים פלגים. לא האט את צעדיו ולא התפנה לשתות או לאכול.
עוברים ושבים בקשו לשוחח ולפטפט, והוא לא עצר ולא השיב, בהתמדה 

 חתר הלאה והלאה.
 יעצור מעט, שילגום לגימה. גם לו לא ענה.הערבי הותש, ביקש ש

 היה, וגרר עצמו ממערב למזרח, ומשם צפונה. התנשם והתנשף, כבר לא צעיר
כשהחמה עמדה לשקוע אזר שארית כוחותיו ופרץ בריצה. רץ עד שהחמה 

 שקעה, ואז קרס והתעלף.
 וכל השטח היה לשלו, של בני המושבה.

 –היינו רוכשים את ימינו, כמה אילו היינו מנצלים כך 
 )והגדת(                      ולעצמנו!

 
 (ז, יב) והיה עקב תשמעון

)בראשית ג, טו( "הוא ישופך ראש ואתה , עומד על הפסוק בעל הכלי יקר
 ושפיכות עריות גילוי ג"ע החמורות העבירות על גם זה ויאמר –תשופנו עקב" 

 הנה יסור פתי מי  בנקל כך כל עליהם להעבירך יצרך יוכל לא ודוגמתם דמים
 המצות דהיינו בעקב אבל, אלו ראשיות עבירות לעבור הזה לדבר לו ישמע ומי

 כי עליהם להעבירו לך נקל יהיה כי תשופנו אתה בעקביו דש שאדם קלות
 של הארס כמו הראש עד ומבצבץ ועולה בעקב שמתחיל דרכו זה ר"היצה

 להעביר מתחיל ר"היצה כך, הראש עד ומבצבץ והולך בעקב המתחיל הנחש
 גוררת עבירה זה ואחר בעקביהם דשים אדם שבני קלות המצות על האדם את

 כמו ראש למעלה יעברו עוונותיו כי עד החמורות אל הקלות מן ויעלה עבירה
 שהם העבירות על משל ראשי. והוא עברו עונותי כי( ה.לח תהלים) שאמר

 זכרה לא בשוליה טומאתה( ט.א איכה) נאמר לכך העבירות לכל ראש
 אחריתה. 

 טומאתה( ט.א איכה)על הפסוק  ,המגיד מדובנהישנו משל נפלא, של 
היה אדם אחד שרצה לרכוש אריג יקיר מאוד.  – אחריתה זכרה לא בשוליה

 מטר מהבד הזה. 4הוא הלך ורכש  .₪ 1000כל מטר שם עלה 
 .תשמע, אתה רוצה את האריג הזה, לאורך ימים ושנים –אמר לו בעל החנות 

 כן.
 .₪ 100לך תשקיע עוד  ,₪ 4000השקעת 

 במה להשקיע?
ותבקש ממנה שבקצה של הבד, תעשה לך מכפלת, שתתפור  ,תלך לתופרת

 אותו מכל הארבע כיוונים שלו.
 למה? זה אריג טוב!

, הוא יכל נכון. אבל אריג שהוא לא מקופל, והוא לא מסודר כמו שצריך
 להתפורר לאורך זמן.

 עזוב... אם זה אריג טוב, הוא יחזיק לאורך זמן.
כאשר בני המשפחה יושבים לאכול מסביב לשולחן,  ,חלפו להם כמה חודשים

 .והילד הקטן משתעמם, ורואה חוט אחד בולט מהמפה, הוא נותן משיכה
משבוע וככה בס"ד  ,חולפים להם עוד כמה שבועות, ועוד חוט הוא מוציא

הכל הפך  ...בש-לשבוע, עד שהמפה שלו הפכה להיות כמו מגרש של שש
 להיות מחורר.

 בשוליה טומאתה( ט.א איכה)זה מה שאמר הנביא   –אומר המגיד מדובנה 
דוקא בדברים  .גם בשוליים, יכל יצר הרע לתפוס אותך – אחריתה זכרה לא

 הקטנים הוא יפיל אותך.
תשים לב לפרטים הקטנים,  –" עקב תשמעון והיהלכן באה התורה ומזהירה "

תחילתו של יצר הרע, היא  .שבהם התורה אומרת 'כאן מתחיל היצר הרע'
שהוא מושך החוצה, וככה הוא מפורר את המפה  ,דוקא 'בחוטים הקטנים'

 כולה.
 האמת היא, שזאת גמרא מפורשת במסכת יומא )פ"ג, ב(.

שהביאו לדברים חמורים, מביאה הגמרא שתי סיפורים, על דברים קלים, 
 מבלי לשים לב.

 מים חזיר בשר האכילו ראשונים מים - אומרת הגמרא )מסכת יומא פ"ג, ב(
  הנפש את הרגו אחרונים

מביאה הגמרא מעשה שהיה, בשעת השמד. הגויים אסרו על האנשים לאכל 
ואסרו על היהודים שהיו להם מסעדות, למכור בשר כשר, אז מה  ,בשר כשר

 ?עשו
 ,היות והיה להם מסעדות, ובמסעדות הם צריכים להמשיך לכלכל את עצמם

התחילו למכור בשר טרף. אבל היות שהיו באים יהודים, והם לא היו רוצים 
אז הם קיימו שתי מערכות נפרדות של כלים, ושני מערכות  ,להכשיל אותם

 נפרדות של בישולים. 
לכל –עשה לעצמו סימן  ,שאותו מוכר, שהיה בבעל המסעדה –כתוב בחז"ל 

וכאשר הוא מגיש לו לחם, אז אם הוא  ,אחד שמגיע, הוא נותן לאכל לחם
יראה שהאיש ניגש ליטול ידיים, הוא ידע שהוא יהודי, ואם הוא יהודי, הוא 
יתן לו לאכול בשר כשר. אם ניגש ישר, תופס את הלחם ומנגב את החומוס, 

  .אז הוא ידע שהוא לא יהודי
נכנס יהודי אחד, ואיך שהוא נתן לו את הלחם, הוא התחיל  –אומרת הגמרא 

  .ובלי לברך. הגיש לו בשר חזיר ,מבלי ליטול את הידיים ,לאכל
 ?כמה מגיע לך –שאל אותו הלקוח  ,הסתיימה הסעודה

50 ₪. 
 !?₪ 40אבל אתמול שילמתי 

  .אתמול, אז כנראה שאכלת אוכל כשר₪  40אם שילמת 
 !?!?מה, האכלת אותי חזיר

 כן.
 !?אוי ויי, מה עשית

אם אתה  ,אם אתה ניגש ליטול ידיים – תשמע, אנחנו עושים בדיקה פשוטה
ולקחת איתך ישר את הלחם  ,אתה נכנסת .מברך, אנחנו יודעים שאתה יהודי

 !אז הבנתי שאתה לא יהודי ,וניגבת איתו את החומוס
לים יום לפני את היו שוא –חזיר  בשר האכילו ראשונים מים -   אומרים חז"ל

  ?יש סיכוי שאתה תאכל אי פעם חזיר ,תגיד לי –אותו אדם 
 !אני מוסר את הנפש שלי על בשר כשר !! בחיים לא?אני חזיר

נטילת  ,מצוות שאדם דש בעקביו –והנה על עבירה קלה "והיה עקב תשמעון" 
 !הביאו את האדם לאכל חזיר ,ידיים

מים אחרונים גרמו לאדם,  – הנפש את הרגו אחרונים מים -אומרת הגמרא 
 להרוג את אשתו  :

ובאותו יום זה היה  ,פעם הגיעו שלושה תנאים לאכסניה –מספרת הגמרא 
אז שאלו את בעל  ,ערב שבת. הם חיפשו מקום איפה להניח את המטלטלין

 המלון, אם יש לו כספת. 
  .אמר להם כן, שיש לו כספת

  .הם בכספת שלואמרו לו שהם רוצים להפקיד את הכסף של
  .אומרת הגמרא, ששלושת התנאים היו ר' יהודה, רבי יוסי ור' מאיר

 ?איך קוראים לך ,תגיד לי –ר' מאיר שואל את בעל המלון 
 כידור.  –ענה לו 

 !אני אצלו לא שם כסף –אמר ר' מאיר לר' יהודה ור' יוסי 
 ??למה לא



 

 ו 

איך אפשר לתת כסף  –היה ר' מאיר בודק בשמות, ולכן אמר  –אומרת הגמרא 
אפשר להאמין לו, –שהתורה אומרת שאי  ,בידיים, למי שקוראים לו כידור

 .)דברים לב, כ( "כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם"שנאמר 
והיות וכך, הם נתנו  ,אומרת הגמרא, שר' יהודה ור' יוסי, לא דקדקו בשמות

ונתנו את הארנקים שלהם  ,הצהריים-ערב שבת, באו אחר .לו את הכסף
 ?ר' מאיר לא שם אצלו את הכסף, אז איפה המקום הכי בטוח .למשמורת

 בבית קברות. 
חצי שעה לפני כניסת שבת לבית הקברות, חפר ליד קבר  ,הלך ר' מאיר

 מסוים, שם הכסף וכיסה. יום ראשון בע"ה נבוא לקחת את הכסף. 
נאים בבית המלון, מגיע יום שבת בבוקר, מספרת הגמרא, אכלו שלושת הת

פחד  ,איזה חלום חלמתי בלילה –אדון כידור לשלושת התנאים ואומר להם 
 !!פחדים

 ?מה קרה
אבא שלי בא אלי בחלום, ואמר לי שאני יבוא מהר בבוקר בשבת, יש לי 
"בוכטה ליד הראש" מישהו שם לי ארנק ליד הראש, אמר לי לבוא מהר 

 ???או לאאפשר לסמוך על החלום  .לקחת את זה
אה... חלומות של שבת.. הם באים מעודף אוכל, לכן יש לך  –אמרו לו 

 מחשבות על כסף. תשמור דיאטה. 
רץ מהר ר' מאיר לבית הקברות, שאדון כידור לא יחליט פתאום לעשות סיור 

 לראות אם אבא שלו צודק או לא. ,ברגע האחרון
בבקשה  –דון כידור ביום ראשון אומרת הגמרא, באו ר' יהודה ור' יוסי לא

 תביא הכסף. 
 ??! על מה אתם מדברים?איזה כסף

"כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון ?  !אמרתי לכם אה –אמר להם ר' מאיר 
 !?למה לא שמעתם בקולי בם"

לא אמרת  לנו במפורש לא לשים אצלו, אמרת שאתה בודק  –אמרו לו 
 אבל אם היינו יודעים שאתה ככה, לא היינו שמים אצלו. ,בשמות

אדון כידור,  את ,אומרת הגמרא, שהם החליטו לקחת אותו לחנות של יין
 .יקבל כמה סיבובים בראש ואז יתחיל לזמר ,אולי ישקו אותו איזה כוסית

 .אומרת הגמרא, הם הבחינו שעל השפם שלו יש עדשיםבחנות של היין, 

טוב לא צריך ללכת לחנות של היין, יש  –אחרי שראו את העדשים, אמרו 
 פטנט יותר טוב.

הלכו בחזרה לבית המלון, עלו לחדר איפה שיושב בעל המלון, ואמרו לאשתו 
תשמעי, בעלך אמר שהארנקים שהוא הביא, תתני לנו, והראיה שהיום  –

 ?!נכון ,בבוקר אכלתם עדשים
  !דשיםנכון. רק אני והוא אכלנו ע

 הלכה והוציאה את הארנקים ונסעו הביתה.
 בצהריים חוזר אדון כידור הביתה. 

אמרת יש שתי ארנקים, יש  ?! התחרטת?מה קרה לך –שואלת אותו אשתו 
 ??פרנסה לכמה חודשים, ופתאום השתבשה עליך דעתך

 ! ?על מה את מדברת
הראיה הגיעו לכאן הרבנים, ואמרו שאתה אמרת לתת להם את הארנקים, ו

 שאכלנו עדשים.  –הם אמרו 
 !! לקח מארוך והוריד לה את הראש?אני אמרתי עדשים

אם הוא היה נוטל ידיים  – הנפש את הרגו אחרונים מים -אומרת הגמרא 
 ,והוא היה מנקה את הפה שלו, כדי לברך ברכת המזון כראוי ,למים אחרונים

 .לא היו נשארים לו עדשים על השפם
רואים מכאן, שממצוות קטנות, מדברים קטנים ביותר, יכל אדם להגיע 

 לעבירות הגדולות ביותר.
רבותינו מלמדים אותנו, שתחילת ההידרדרות בכל דבר, כמו שכותב הכלי 

 הכל מתחיל מדברים קטנים.  –יקר )פרשת בראשית( 
הוא מביא, שהט"ז שלח את בניו להתחקות אחר דמותו של  דבר בעתובספר 

 .שם רשעים ירכב –בתאי צבי ש
 .לכו תראו מי הוא, אומרים שהוא אדם גדול –הוא שלח אותם ואמר להם 

אמר  ,הם חזרו הביתה וסיפרו כמה דברים אודותיו .הם הלכו לבדוק מי הוא
 הוא משיח שקר.  –להם הט"ז 

והוא קשר את נעלו הימנית לפני נעלו  ,סיפרו הבנים, שהוא ישן אפרקדן
 .השמאלית

מי שלא מקפיד על דברים כאלה, משיח הוא כבר לא יכל  –ר להם הט"ז אמ
 להיות.

 ! ?מה זה נפקא מינה נעילת הנעליים –לכאורה, יאמר האומר 
זה המצוות שאדם דש בעקביו.  "והיה עקב תשמעון"  !כן – התשובה היא

 מהדברים הקטנים, מגיעים לדברים הגדולים. 
קוטלר בספרו, שישנם דברים שבכלל אצלנו, רבותינו, וכך מביא גם ר' אהרון 

 והדברים הללו, הביאו לעבירות החמורות ביותר.  ,אינם נחשבים לעבירה
הנה  – כותב ר' אהרון קוטלר )בספרו משנת רבי אהרון, חלק א, עמוד קכ"א(

 ?האם מישהו מאיתנו חושב שחמדת הממון מהווה עבירה ,אביא לך דוגמא

 –על בית שני  ,שמופיעה בסוף מנחות ,תהמביא רבי אהרון קוטלר תוספ
  .מכירים אנו בהם שהיו עמלים בתורה וזהירים במעשרות

והיא שגרמה  ,מפני שאוהבים את הממון ?ומפני מה גלו –שואל המדרש 
להם לשנאת חינם, כי הרוחניות אינה מביאה לשנאה, רק אהבת החומריות, 

 היא שגרמה.
! ?מדת ממון שתביא לשנאת חינםמי שמע על ח – שואל ר' אהרון קוטלר

 !?אדם אוהב כסף, זה יביא אותו לדבר הנורא ביותר
 אדם שהוא חומד ממון, זה אדם שאין לו אמונה בקב"ה. -כן. בן – ואומר

! אדם שאוסף כסף, אוסף רכוש, זה אדם שרוצה ?בשביל מה אתה צריך ממון
  .שיהיה לו בטחון כלכלי

 ?למה אתה רוצה בטחון כלכלי
אתה לא רוצה להיות דואג ליום  ,אתה לא רוצה להיות בטוח בקב"הכי 

 המחר. אתה רוצה שיהיה לך כסף בבנק, כדי שתהיה רגוע.
 מחמדת הממון הגיע לחורבן הבית. –אומר ר' אהרון קוטלר 

גוף האדם  –פרק ב' עמוד קפ"ט  ,וכך כותב הרב וולבה בספרו עלה שּור
 מורכב ממיליוני תאים קטנים. 

 .כשאדם רוצה לדעת, איך תרופה עובדת –ֹבא נעשה מהפך במחשבה 
שאם תיקח  ,תרופה עובדת, כאשר מכניסים לשם מ"ג אחד של חומר מסוים

 זה ירעיל את האדם.  ,ממנו במקום מ"ג אחד, שלושה מ"ג בבת אחת
שמ"ג אחד יכל לרפאות את האדם, ומ"ג  ,רואים לפעמים, אומר הרב וולבה

 .ולהרוג אותו ,רע לואחד נוסף יכל לה
זה מראה, אומר הרב וולבה, שאסור לאדם לזלזל אפילו בפירור הכי קטן של 

 .)זכריה ד, י( "מי בז ליום קטנות"ועל זה הוא מביא פסוק  ,מצוה
 -( עפ"י זה, מבארים רבותינו גמרא מפורסמת מאוד )מסכת עבודה זרה יח, א

 לו אמר לבקרו תרדיון בן חנינא רבי הלך קיסמא בן יוסי רבי כשחלה  רבנן תנו
 ביתו את שהחריבה המליכוה השמים מן זו שאומה יודע אתה אי אחי חנינא

 ואני קיימת היא ועדיין טוביו את ואבדה חסידיו את והרגה היכלו את ושרפה
 מונח וספר[ ברבים קהלות ומקהיל] בתורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי

 לך אומר אניר' יוסי בן קיסמא לו  אמרירחמו  השמים מן לו אמר בחיקך לך
 ישרפו לא אם אני תמה ירחמו השמים מן לי אומר ואתה טעם של דברים
האם יש לי הבא  העולם לחיי אני מה רבי לו באש אמר תורה ספר ואת אותך

יש לך איזה  לידך בא מעשה כלום לו אמר ?סיכוי לקבל חלק בעולם הבא
 במעות לי נתחלפו פורים של מעות לו אמר ?סיפור על מעשה טוב שעשית

אני הייתי גבאי צדקה. היה לי בכיס שקית של  לעניים וחילקתים צדקה של
בטעות  .היה לי ארנק, שהכנתי כסף לסעודת פורים ,ובכיס השני ,צדקה

ונתתי את זה לצדקה. אז במקום ללכת  ,הוצאתי את הכסף של סעודת פורים
 אמרנתתי את שניהם לצדקה  ,הולקזז את הכסף שהיה לי בארנק של הצדק

 .גורלי יהי ומגורלך חלקי יהי מחלקך כן אם לו
ברגע שהוא פוגש אותו, הוא מוכיח  – שואלים המפרשים שאלה נפלאה

תשמע, שמעתי עליך שמועה, שלמרות שאתה יודע שהאומה  –אותו 
שמעתי שאתה  ,והיא אסרה ללמד תורה ,הזאת, משמים המליכו אותה

 ישרפו לא אם אני מקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בזרועך, תמה
  .באש תורה ספר ואת אותך

  ?תגיד, יש לך איזה מעשה טוב שעשית –אחרי זה הוא שואל אותו 
 

 ! ?למה זה שהוא מקהיל קהילות ברבים ומסכן את נפשו, זה מעשה רע
 ??ךליד בא מעשה כלום -מה הוא שואל אותו 

 !?זה לא מעשה מספיק טוב ,! אני מסכן את החיים שלי?מה מעשה
 ??ומה היית צריך להגיד לי ?מה אני לחיי העולם הבא –שאלתי אותך 

 "  !"אדם שמסכן את נפשו להרבצת תורה,  מובטח לו גן עדן
 מעשה כלוםלמה הוא התכוון בזה שהוא שאל אותו   – שואלים המפרשים

 ?לידך בא
 המפרשים כמה תשובות.עונים 

שצריך שתהיה מצוה  ,אחד התשובות שכתוב במפרשים, הרמב"ם אומר
כדי  ,מצוות 613לכן הקב"ה נתן לנו  ,כדי לזכות לעולם הבא ,אחת נקיה

שבזכותה הוא זוכה לחיי העולם  ,שאדם צריך שתהיה לו מצוה אחת נקייה
 הבא. 

איננה מצוה נקייה.  או רצון לקבלת שכר, ,כל מצוה שיש בה סרח של כבוד
שנה,  90צריך האדם לחיות  .צריך מצוה, שתעשה אותה אך ורק לשם שמים

 כדי שתבוא לו מצוה אחת שהיא לשם שמים.
 ?האם יש לך מצוה אחת נקיהלידך  בא מעשה כלום -לכן הוא שאל אותו 

זה שהאדם לפעמים עושה מעשה  –, שנאמר שם בגמרא ביאור נוסףאבל 
זה  ,למען הקב"ה ,זה שאנשים לפעמים מוכנים להקריב את הנפש ,של גבורה

 מעשה חד פעמי, שיכל לקרות רק פעם בחיים. 
כזו פעולה הוא  ,מה –שלכאורה, מי שעומד יגיד  ,יכל אדם לעשות פעולה

! ברגע אחד, הוא לבש לעצמו מן כתר של גבורה, ואמר ?עשו לכבוד הקב"ה
אבל זה לא יכל לחזור על עצמו, יום  ," !"אני הולך לעשות את המעשה הזה

 .שעה שעה ,יום



 

 ז 

אל תספר לי שאתה  ?לידך בא מעשה כלום -שאל אותו ר' יוסי בן קיסמא  
מקהיל קהילות ברבים, את זה אני יודע, ֹבא תספר לי מה קורה אצלך בחיי 
היום יום, והמעשים הקטנים שקורים אצלך כל יום בבוקר, שמה אתה גם 

 ??תמשתמש בגבורה הזא
 כן. גם שם אני משתמש. –אמר לו 

 . גורלי יהי ומגורלך חלקי יהי מחלקך -אם ככה 
את מה שאומר רבינו יונה, בביאור המשנה  ,עפ"י זה מבאר הרב ז'ולטי זצ"ל

עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום  –בפרקי אבות, פרק ה' 
 ועמדבכולם...

כולנו יודעים, שהניסיון העשירי שהיה לאברהם אבינו, היה ניסיון העקידה, 
 "עתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה"שהקב"ה אמר לו 

זה היה הניסיון  ,לא. הניסיון העשירי לא היה העקידה – בא רבינו יונה ואומר
 קבורתה של שרה.  ?התשיעי. מה היה הניסיון העשירי

שקל  400הארץ הזאת שלך, ופתאום הוא צריך לשלם  –הקב"ה אומר לו 
 כסף, כדי לרכוש את המערה. 

 !?רגע, שלי הארץ או לא שלי –היה צריך לשאול אברהם אבינו את הקב"ה 
 !אבל הוא לא שאל

אדם שעובר את העקידה, מה זה בשבילו הניסיון הזה  – אומר הרב ז'ולטי
 ! ?של קבורת שרה

 הכל מתגמד לעומת העקידה.
מעשה שאדם עושה פעם אחת  .היא היא הנותנת – אומר הרב ז'ולטי

אבל דברים  ,אני לובש על עצמי כח של גבורה ", בחיים, אדם מקבל כוחות
זה מהווה מבחן, עד  ,לבחון אותך שם בפעולות הקטנות ,שנעשים יום יום

 כמה אתה דבוק בקב"ה. 
  ש בעקביו. במצוות הקלות, שאדם ד"והיה עקב תשמעון" זה הפשט של 

 )ברוך שאמר(              
 

 
 "ברכתי?!"

יש בשולחן ערוך דין תמוה. כלומר ההלכה פסוקה, אבל המציאות לא 
מובנת: "אכל ואינו ידוע אם ברך ברכת המזון אם לאו, צריך לברך מספק, מפני 

 ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך"שהיא מן התורה. ככתוב )דברים ח, י(: "
 )אורח חיים קפד, ד(, ומקור בתלמוד הירושלמי )ריש ברכות(.

 –תשאלו מה תמוה כאן. אז אספר 
ה"חתם סופר" זצ"ל שקוע היה כל כולו בעולמה של תורה. בפלפול ההלכה, 
בלימוד התלמידים, בתשובותיו להלכה. לאחר השיעור שמסר לבני הישיבה 

יעו אליו מכל קצווי היה שב לחדרו, מותש. עיין בשאלות ההלכתיות שהג
העולם היהודי ובתוך כך אכל בפיזור נפש את העוגה שהגיש לו משרתו. כל 
מעייניו, בשאלות הסבוכות. ראה המשרת, ונחמץ ליבו: עוגה כה טעימה, פשע 

סח הדעת. עוגה כזו יש לאכול בריכוז, למצות את יהוא לכרסמה כך, בה
לל ועגה, אחת היא לו אם טעמה, להתענג על כל לעיסה... הרב אינו מודע כ

אוכל הוא אם לאו, דברי התורה מתוקים בפיו מדבש ונופת צופים. החליט 
לעשות חסד עם העוגה, ולאכלה בכוונה כדבעי. אמר, ועשה. ה"חתם סופר" 
התיישב במקומו ושקע בעיון בהמון המכתבים. הבחור נשא את העוגה 

ובה שרידי הפרורים  בצלחת, ואכלה בעצמו בחדר החיצון. את הצלחת הריקה
 הציב בפאתי השולחן.

ה"חתם סופר" סיים את העיון במכתבים, ובמהלכו גיבש את התשובות 
 ההלכתיות. נשא עיניו אל הבחור, ושאל: היכן העוגה?"

 נדהם, אך התעשת מיד: "הרב אכל, האינו זוכר?"
 איזו עזות!

הייתי השיבו ה"חתם סופר": "האמת היא שאיני זוכר האם אכלתי, טרוד 
בעניני השאלות". אבן נגולה מעל לבו של הבחור. "אבל זאת יודע אני לבטח, 

 –שלא ברכתי 
 ואם לא ברכתי, לא אכלתי!"

 והאבן הענקית שבה וסקלה את לבו!
 –ואני שואל: ה"חתם סופר" לא זכר אם אכל, אבל ידע לבטח אם ברך 

 לבטח שאכלנו?!מדוע אצלנו קורה שאיננו זוכרים אם ברכנו, אבל יודעים 
נו, באמת, איזו שאלה. כי מעיניו של ה"חתם סופר" היו בברכה, ושלנו 

 באכילה!
ה"חתם סופר" לעס בפיו, ומוחו הגה בדברי תורה. ואנו ממלמלים בפינו, 

 ובמה הוגה מוחנו!
ם את הדין שנפסק בשולחן ערוך )אורח חיים קפג, ח(: "לענין ילא רבים יודע

היראה או מפני הכבוד, יש מי שאומר שדינה  לשאול בברכת המזון מפני
 כתפילה!"

 דין הפסק בברכת המזון, כהפסק בתפילת העמידה!
 –ויותר 

מובא בשם המגיד ממזריטש זצ"ל שיש להקפיד בברכת המזון עוד יותר 
 מבתפילה. לפי שהתפילה מדרבנן, וברכת המזון מדאוריתא!

 שהיה.אבל יתכן שלא כדאי לפרסם דין זה, ומשום מעשה 
ה"חפץ חיים" זצ"ל ביקש מהאברכים שעסקו במכירת ספריו בעיירות 

 ישראל, שבבואם ידרשו ברבים בענין שמירת הלשון, חשיבותה וחומרתה.
הגיע אחד מהם לעיירה שאנשיה אינם בני תורה. קם ודרש. אמר: "מורי 
ורבותי, כשרות המטבח היהודי מושרשת ברוך השם, איש אינו חשוד לרכוש 

 שאינו כשר, ומי מדבר על בשר 'דבר אחר'!"בשר 
 "חלילה וחס!" הזדעזעו כולם.

"וכולם מפרידים הפרדה מוחלטת בין בשר וחלב, ומקפידים על שמירת שש 
 –שעות מלאות מארוחת הבשר לאכילת מוצרי חלב" 

 "ודאי!" הנהנו כולם.
ה. "ובכן", רעם קולו, "דעו לכם: המתנת שש שעות, מנהג הוא, המעוגן בהלכ

איסור בשר עוף בחלב, מדרבנן. בשר חזיר, לאו אחד על כל 'כזית', וכמה 
 –'כזיתים' עלולים לאכול 

ובדיבור אחד של לשון הרע, עלולים לעבור על שבעה עשר לאוים 
מדאוריתא, וחמור ענינה כשלוש עברות החמורות, עבודה זרה גילוי עריות 

 ושפיכות דמים )ערכין טו ע"ב(!"
 נדהמו.

 ידוש, לא ידעו!באמת ח
בצאתו, שמעם מחליפים רשמים: אם שמירת הכשרות חמורה פחות מלשון 

 הרע, אולי באמת הגזימו בה...
ואם הפסק בברכת המזון הוא כהפסק בתפילה, אולי מותר לענות בתפילה 

 לשיחת טלפון, ולהציץ בה לכותרת בעיתון...
 )והגדת(      אז אולי כדאי שלא ליידע...

 
 מר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה""כי אם ש

 )דברים יא, כב(. 
וידועים דברי רש"י )ויקרא כב, לא. דברים ד, ו( "ושמרתם ועשיתם", 
"ושמרתם" זו משנה, "ועשיתם" זה המעשה. אם כן, מהו כפל הלשון "שמור 

(: רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל לשני תשמרון", כך דרשו בספרי )עקב יב
אחים שהיו מסגלים ממון אחר אביהם, אחד מצרף דינר ואוכל ואחד מצרף 
דינר ומניחו. זה שמצרף דינר ואוכל נמצא שאין בידו כלום, וזה שמצרף דינר 
ומניחו נמצא עשיר לאחר זמן. כך תלמיד חכם לומד שנים או שלושה דבירם 

קים בשבת, נמצא עשיר לאחר זמן. ועליו נאמר: ביום, שנים או שלושה פר
 "וקובץ על יד, ירבה" )משלי יג, יא(.

 –ואספר 
אברך בא, והציג עצמו. הוא מתגורר בבני ברק, ומכהן כרב בית כנסת ברמת 
גן הסמוכה. ביום שלישי הם עומדים לערוך סיום מסכת ליד שולחנות ערוכים, 

א, ט(, עם תזמורת כדת וכדין,  "סעודה לגמרה של תורה" )שיר השירים רבה
 ומבקש שאבוא לדבר לכבודה של תורה.

 "נו, ודאי. אם ירצה השם, בלי נדר. איזו מסכת מסיימים?" אני מתענין.
 "תענית", הוא משיב.

נו, באמת, כזה טררם, סעודה ותזמורת ונאומים, על שלושים דפים שרובם 
מסכת שבת על למעלה אגדתות, אחת הקטנות והקלות שבמסכתות?! מילא, 

ממאה וחמישים דפיה, והלכותיה החמורות. כתובות על מגוון נושאיה, יבמות 
 על חשבונותיה, מסכתות מסדר קדשים. אבל תענית?!

 "ובמשך כמה זמן למדו את המסכת?"
 "במשך שבע שנים".

 איהר הערט? שבע שנים!
 "שיעור חדשי", אני שואל בנימוס.

שים. שני שליש עמוד לשיעור, ועוד גם אז, בשבע שנים כתשעים חד
 –אגדתות 

 "לא", הוא עונה, "שיעור שבועי".
"שיעור שבועי? ועל זה עורכים מסיבה?! עצרת התעוררות היה צריך 

 לעשות!"
בשבע שנים למעלה משלוש מאות וחמישים שבועות. במסכת שלושים 

 ת!דפים. הוה אומר, עמוד בשישה שיעורים, חודש וחצי. ממש כמו בישיבו
ואז הוא אומר לי: "כן, השיעור ניתן בשבת, לאחר התפילה במשך כעשר 

 –דקות בלבד" 
 והתמונה השתנתה מן הקצה אל הקצה.

יהודים טובים באים לתפילה, שומעים קריאת התורה ומתפללים מוסף. 
בבית מחכים. החמין על הפלטה, ויש לנוח מעמל השבוע. ונשארים לעוד עשר 

ת מענינות, הרבה סיפורים ואגדתות. ובכל פעם דקות, לשמוע כמה שורו
לומדים חמש עד שבע שורות. וכך, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש. ושנה 

 –אחר שנה 
 –ומסיימים את המסכת 



 

 ח 

 "ודאי שאני בא! לא זו בלבד, אף אומר "הדרן" על המסכת!"
 כמה שמח.

שמחים הגעתי, ואור בעיניים. עשרות יהודים מסבים לשולחנות ערוכים, 
בשמחת התורה, והתזמורת מרעישה. האברך ערך את הסיום ואחד 

ו, זה תממש "יום חתונ –המתפללים אמר את הקדיש והכל איחלו "מזל טוב" 
 וקמתי לדבר. –מתן תורה" )תענית כו ע"ב( 

מסכת תענית מסיימת בשתי מימרות. האחת שייכת למשנה האחרונה 
ירושלים היו יוצאות ומחוללות במסכת, שבט"ו באב וביום הכפורים בנות 

בכרמים. ואמרו בגמרא: תנא, מי שאין לו אשה, נפנה לשם. תנו רבנן, יפיפיות 
שבהן אומרות תנו עיניכם ביופי, מיוחסות שבהן אומרות תנו עיניכם 

 במשפחה, מכוערות שבהן אומרות קחו מקחכם לשם שמים.
יקים והוא יושב השניה: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצד אוהמימר

ו. שנאמר: "ואמר ביום ההוא עצבהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באביני
הנה אלקינו זה ]ובכל מקום שנאמר "זה", יש בו גלוי כהוראה באצבע: החודש 
הזה לכם, זה קלי ואנוהו, וזה מעשה המנורה, ועוד[ קוינו לו ויושיענו, זה ה' 

"א: "מפורש יה כה, ט(. וכתב מהרשקוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו" )ישע
 ", ואין לנו עסק בנסתרות.במפרשים שהוא דבר סוד

אבל יש להבין, מה ענין המימרה הזו לכאן. קשה לומר שכל הענין הוא 
 הסמכת מחול למחול.

 –אסביר לכם, אבל אפתח בסיפור 
מעשה ברופא חרדי מגרמניה, יהודי טוב, מקפיד על קלה בחמורה ומקדש 

 בכל הליכותיו, ששמע על עולם התורה הפורח בליטא.שם שמים 
הסתקרן. מצא ממלא מקום ויצא לחופשה קצרה. נסע למרכזי התורה ועינו 
לא שבעה מראות: מאות מאות בחורים השקועים בריתחא דאורייתא 
ומתנצחים בסוגיות שאינו מכיר, במסכתות שמעולם לא למד. סלבודקה ומיר, 

 , פוניבז' וראדין.גרודנא וטלז, קמניץ וקלעצק
חלשה דעתו. נכנס אל הכהן הגדול, רבם של ישראל, ה"חפץ חיים" זצ"ל, 

 הציג עצמו ושאל בדכדוך: "רבי, מה אני לחיי העולם הבא!"
 "תנוח דעתך", ענהו הצדיק, "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא!"

 "כן", התמרמר משנה זו אף הוא יודע. "אבל איזה חלק יהיה לי?!
עד עתה שמחתי בחלקי, מי ידמה לי ומי ישוה לי. רופא חרדי, שומר תורה 
ומצוות, עוזר לאנשים כיכלתו, מרפא מדוים ומאריך חיים. משתתף בשיעורי 
תורה ופעיל בעניני הקהילה. מחנך בניו בדרכו וסולל נתיבו ל'מזרח' בגן העדן. 

באהלה של אבל עכשיו, כשהתודעתי לעולם התורה התוסס, לממיתים עצמם 
תורה, מרבים תורה ומרבים בה חיים, עכשיו רואה אני למי יגיע באמת גן 

 העדן!"
כשראה את גדולי ראשי הישיבות וענקי המשגיחים התמזער בעיניו כל כך, 

 התגמד והתאפס. איפה ישבצו אותו שם?!
 הביט בו ה"חפץ חיים" ואמר: "יתכן, בהחלט יתכן, שתהיה שכני בגן העדן!"

 ו של ה"חפץ חיים"?שכנ –הוא 
אמת הוא, ואינו חומד לצון. ודאי לא, עם אדם שבור  אבל ה"חפץ חיים" איש

 לב!
 ובכל זאת, איך יתכן?

ה"חפץ חיים" עם כל ידיעותיו וגאונותו, ה"חפץ חיים" עם כל זכויותיו 
 וצדקותו, ה"חפץ חיים" עם ספריו וזיכוי הרבים שלו!

 נשמע מופקע, האין זאת?!
מן  –כמו כל דבר בעולם  –. והמקור אמר לו ה"חפץ חיים""אסביר לך", 

 התורה.
הכתוב אומר: "ועץ החיים, בתוך הגן" )בראשית ב, ט(, גן העדן. "עץ החיים" 

ויש  הוא חיי הנצח בגן העדן. "בתוך", בתווך. היינו באמצע הגן )תרגום, ורש"י(.
היה בצידו, בין מה משמיענו הכתוב כך שעץ החיים היה באמצע הגן. ואם הל

 מה.
אבל דבר גדול השמיענו. הגדרת נקודת אמצע העיגול היא, שהמרחק אליה 
שווה מכל נקודה בהקפו. ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום. כך גם "עץ החיים" 

 בגן העדן, חיי הנצח בעולם הרוחני. דרכך אליהם אינה ארוכה יותר מדרכי!
ניקה לי חינוך בוילנה, הלא תבין, אותי נטעה ההשגחה העליונה בליטא, הע

י את המחשבה לכתוב ספרי הפגישה אותי עם רבי ישראל מסלאנט, נטעה ב
ר בענין שמירת הלשון. נתנה לי את הכלים, את הכשרונות הלכה ומוס

נה בגרמניה, ותך שתלה ההשגחה העליווההזדמנויות, והייתי ל"חפץ חיים". וא
א חרדי המקפיד על שמירת וניתן לך חינוך "תורה עם דרך ארץ", והיית לרופ

 –המצוות ועוזר לבריות ומקדש שם שמים ומקדיש עתים לתורה 
 ומכל אדם אין דורשים, אלא כיכלתו!

 כמה נפלא!
זה? בבנות ישראל, שכולן יוצאות ומחוללות בכרמים, כולן  והיכן ראינו כעין

דן. מי שאין לה, וכולן מכריזות על י לבושות בגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש
היפות ומעלתן, המיוחסות ומעלתן, אף המכוערות אינן שותקות, מחפשות 
מי שיקח מקחו לשם שמים. ומה' אשה לאיש )מועד קטן יח ע"ב(, כולן ימצאו 

 –זווגן 
לפיכך הסמיכו לזה את המימרה השניה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות 

יגול. והוא כביכול, במרכז. וכל אחד מהם עומד מחול לצדיקים, דהיינו ע
במקומו שלו במעגל: ל"חפץ חיים" מקומו שלו, ולרופא מקומו שלו. וכל אחד 

 –מורה באצבעו למרכז, כולם קרובים במידה שווה, כולם עובדים לקל אחד 
 בתנאי אחד, כמו שאמר ה"חפץ חיים": שכל אחד עושה כיכלתו!

ם שמים בסביבתו כיכלתו, ולומד תורה ש מקיים המצוות כיכלתו, מקדש
 כיכלתו!

 האברך יכול ללמוד יומם ולילה, וחייב ללמוד יומם ולילה.
 העובד יכול ללמוד משנה בבוקר, שיעור בערב, וחייב ללמדם.

אבל גם לאברך וגם לעבוד יש 'כיסי אויר' קטנים, רווחים זעירים 'בין 
 שכבר לעשות בחמהזמנים'. חמש דקות פה, חמש דקות שם. מה אפשר 

 קות. נותנים להם להתאדות.ד
 מה אפשר לעשות?! אתם הראיתם, את הוכחתם מה ניתן לעשות!
 בעשר דקות בכל שבת, עשר דקות בלבד, ולבסוף מסיימים מסכת!

 איזו מסכת מתחילים כעת ללמוד, שאלתי את הרב.
 מסכת ביצה, ענה. מסכת לא קלה.

 –עשרה דקות אז יש לי הצעה, אמרתי. מעכשיו, שתים 
 חמש עשרה, קראו מהקהל.

)והגדת(    , נכין "הדרן"...כשיסיימואשרם, ואשרי חלקם! 

  בדרך הדרוש 

   עקר בך' יהי ולא
 דאיתא ל"ונ, תימא וזה מוליד שאינו עקר י"רש' פי   

' הגמ ומקשה ילדה לא עקרה רני פסוק על דברכות' בגמ
' הגמ הקשה לא למה ומקשין' וכו רני ילדה דלא משום

 פשוטו פ"ע ל"וי רני דעקרה משום הפסוק תחילת על
 עקרות האמהות היו למה' בגמ דאיתא יתורץ ובזה

 גם כ"וא צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"דהקב משום
 להקשות מצי לא מתחילה פסוק על לתרץ יש כאן

 ה"דהקב משום לתרץ מצי דהוי רני דעקרה משום
 דלא מכח השתא אבל צדיקים של לתפלתן מתאוה

 כאן כ"ג יתורץ בזה כ"וא ל"וק' הגמ שפיר מקשה ילדה
 שעקר לא אבל כלל מוליד שאינו עקר י"רש דברי
 (מדרש יהונתן)          :ק"ודו מוליד' יהי כ"ואח

     ואכלת ושבעת וברכת

 כתבת ע"רבש ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו
 פנים נושא אתה ואיך פנים ישא לא אשר בתורה

 איך ה"הקב להם אמר אליך פניו' ד ישא דכתיב לישראל
 ואכלת בתורה שכתבתי לישראל פנים אשא לא

 כביצה ועד כזית עד עצמן על מדקדקין והם ושבעת
 דאיתא בנדה הכי הגמרא משני לא אמאי' התוס והקשו

 אנשי שאלו דברים ב"י( ב"ע' ע דף) תנוקת' פ שם
 אשר כתיב מהם אחד וזה חנניא בן י"ר את' אלכסנדרי

 קודם כאן ומשני אליך פניו' ד ישא וכתיב פנים ישא לא
  דין גזר לאחר כאן דין גזר

 קודם כאן התירוץ דודאי מ"לק' התוס דקושית ל"ונ
 הגמרא שמשני התירוץ אבל העיקר הוא' וכו ד"גז

 דמשני דברכות התירוץ דלפי עיקר אינו בברכות
 על מדקדקין דהם לישראל פנים נושא הוא ה"דמש
 ישא לא אשר דקרא ל"צ כ"ע כי קשה' כו כזית עד עצמן
 גדול דוחק וזה' התוס ש"כמ העולם אומות על קאי פנים
 לא אשר' כו אלקיכם' ד כי לישראל אמר משה דהא
 כ"ע דנדה תירוץ על' קושי אכתי יש אם אמנם פנים ישא
 לדקדק יש דהא בברכות שתירצו כמו לתרץ צריך

 קודם דין גזר לאחר כאן ד"גז קודם כאן דאמר בגמרא
 ה"הקב אין ד"גז לאחר אבל פנים נושא ה"הקב דין גזר

 נושא ה"הקב תמיד ד"גז דקודם כיון וקשה פנים נושא
 י"ע דאיירי ל"וצ אדם על ד"גז להיות יכול האיך פנים

 ד"גז קודם תשובה עושה אם קאמר והכי תשובה
 אין ד"גז לאחר אבל התשובה ומקבל פנים נושא ה"הקב
  התשובה מקבל ה"הקב

 פנים נשיאת זה מה תשובה דעשה כיון קשה ז"לפ אך
 נשיאת' גופי דזה אמרינן אי אך פנים לנשיאת צריך ולמה
 פלוגתא והנה, שפיר אתי מרשעים תשובה שמקבל פנים

 תשובה עושין ישראל אם אומר יהושע' ר בירושלמי איתא
 דכתיב נגאלין תשובה עושין שאין פ"אע אומר א"ור נגאלין

' ושבי כדין מאי י"לר הירושלמי שם והקשה בצדקה' ושבי
 ומשני יש צדקה מה תשובה דעושין כיון בצדקה

 אבל מהן תשובה מקבל ה"שהקב יש צדקה הירושלמי
 אביי אמר לצדקה צריכין אינם תשובה דעושין כיון א"לר

 תשובה שבעלי במקום אמרינן דהא מסתברא א"דר כוותי
 שבעלי מ"ש כ"א לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין
  מצדיק עדיפי תשובה

 י"דר ד"גז קודם כאן י"ר משני שפיר דבנדה ש"א ובזה
 ה"הקב עושה דצדקה בירושלמי ל"דס אזיל לשיטתו
 ד"גז קודם כאן משני שפיר כ"א מישראל תשובה שמקבל

 לאחר כ"משא פנים הנשיאת וזה תשובתו מקבל ה"הקב
 תשובה דבעל ל"הנ וכאביי א"כר ל"דקיי לדידן אבל ד"גז

 לתרץ ליכא כ"א פנים לנשיאת צריך ולא מצדיק עדיף
 לתרץ הגמרא שפיר הוכרח לכן דנדה הגמרא כתירוץ

                                            :ק"ודו כביצה ועד כזית עד שמדקדקין משום בברכות
 )חנוכת התורה(   



ַמֲאִמיִנים
' ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ

יֹון מס' 446 ּלָ ָנה ט | ּגִ ת ֵעֶקב תשפ"ב ׁשָ ָרׁשַ ּפָ
ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ֵעיֵניֶכם ה ּבְ ת ָאֵמן ַקּלָ ִהי ִמְצַות ֲעִנּיַ ַאל ּתְ

ָּפָרָׁשֵתנּו "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" ּפֹוַתַחת ְוַאף ִנְקֵראת ַעל ְׁשָמן ֶׁשל אֹוָתן 
ַּכֲאֶׁשר  ַּבֲעֵקָביו",  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ְּכ"ִמְצוֹות  אֹוָתן  ַמְגִּדיִרים  ֶׁשֲחָז"ל  ִמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ִלְמַקְּיֵמיֶהן ָׂשָכר ַרב, ְּכִפי ֶׁשְּמפָֹרט ְּבֶהְמֵׁש ַהְּפסּוִקים.

ָכר ַהְּמֻיָחד ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַהּתֹוָרה ְלֵאּלּו  ַהִּלּמּוד ִמָּפָרָׁשה זֹו הּוא ַהָּדֵגׁש ְוַהּׂשָ
ֶׁשִעַּקר  ִנְרָאה  ַה'ַּקּלֹות'.  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַּדְוָקא  ּוְמַקְּיִמים  ַהּמֹוִקיִרים 
ָּבֶהן  ַהְּמַזְלְזִלים  ֶׁשֵּיׁש   ָּכ ְּבֶׁשל  ַּדְוָקא  הּוא  ִמְצוֹות  אֹוָתן  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתן 

ְוהֹוְפִכים אֹוָתן ְּבָטעּות ְלִכְבָיכֹול 'ַקּלֹות'.
ָנֵקל ְלַׁשֵער ֶאל ָמה ְּדָבַרי ְמֻכּוִָנים. ֲאַנְחנּו ַמְרִּבים ְלַדֵּבר ְּבִמְסֶּגֶרת זֹו ַעל 
ַהִּמְצָוה ַהְּיסֹוִדית ָּכל ָּכ: ֲעִנַּית ָאֵמן. ְּבאֶֹפן ְּכָלִלי עֹוֶמֶדת ִהיא ְלַצֲעֵרנּו 
ְּבַהְגָּדַרת "ִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו". ִמְּלַבד ָמה ֶׁשְּלָכל ָאָדם ֵיׁש ֵאי 
ֵאּלּו ִמְצוֹות ֶׁשַּקּלֹות ֵהן ְּבֵעיָניו, ַא ַהַּיַחס ַה'ַּקל' ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן הּוא 

ַמָּמׁש ַנֲחַלת ַרִּבים, ַוֲחָבל.
ם ִאיְכָׁשר ָּדָרא ְוִנָּתן ְלַהְצִּביַע ַעל ִׁשּפּור ַרב ּומּוָדעּות ֲחָזָקה  ָּברּו ַהּׁשֵ
ָלנּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ָזִכינּו  ה'  ְּבַחְסֵדי  ָאֵמן.  ַמֲעַלת  ֲחִׁשיבּות  ְלגֶֹדל  ַהִּצּבּור  ֶׁשל 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ְועֹוד ַהָּיד  ָיד ְוֵחֶלק ַּבִהְתעֹוְררּות ָהַרָּבה ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ַּבּׁשָ
ֻמַּנַחת  זֹו  ִמְצָוה  ַיֲחִסית  ִּכי  ַעל  ַהֵּלב  ּכֹוֵאב  ֲעַדִין   ַא ה'.  ְּבֶעְזַרת  ְנטּוָיה 

ְּבֶקֶרן ָזִוית.
ִנָּתן ְלַלֵּמד ְזכּות ִּכי ַהָּדָבר נֹוֵבַע ִמֻּדְגָמה ִאיִׁשית ְׁשִליִלית, ֶׁשאֹוָתּה חֹוֶוה 
א ְלַהֲעָרָכה,  ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִּבְראֹותֹו א ַּפַעם ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְּבֵעיָניו ֻמּׂשָ
ְמָבְרִכים ְּבִחָּפזֹון, ְּכֶׁשֵהם ְמַמֲהִרים ִלְׁשַאר ִעּסּוֵקיֶהם ְוָהָאֵמן ִנְדֲחָקה ָלּה 

ְלֶקֶרן ָזִוית. 
ְּביֹום,  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  זֹו,  ִמְצָוה  ְלַקֵּים  ִנָּתן  ֶׁשָּבּה  ָהַרָּבה  ַהַּקּלּות  ִּבְכָלל, 
ֲעלּוָלה ִלְגֹרם ְלִעִּתים ִלְתחּוָׁשה ֶׁשל ׂשַֹבע, ֶׁשל 'ֵיׁש ְּבֶרַוח' ְוא ַמְסִּפיק 
ִּבְפֵני  ָאֵמן  ָּכל  ֶׁשל  ְוָהֲאִדיָרה  ָהֲעצּוָמה  ַּבֲחִׁשיבּות  ּוַמְרִּגיִׁשים  ָחִׁשים 

ַעְצָמּה.
אּוַלי ַּדְוָקא ֶאת ֶזה ִנָּתן ִלְרמֹז ְּבִמּלֹות ַהָּפסּוק: "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" 
ַאֲחֵריֶהן  ַוֲענּו  ִּבְסִביַבְתֶכם  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ֵהיֵטב  ָנא  ִׁשְמעּו   –
ָאֵמן. ַאל ְּתִהי ֲעִנַּית ָאֵמן ַקָּלה ְּבֵעיֵניֶכם ָחִליָלה, ַאְדַרָּבה ַיְּקרּו ְוַהְחִׁשיבּו 

ִמְצָוה זֹו. 
גּור ְּבִפי ָהָעם: "ַּדַעת ַּבֲעֵלי ָּבִּתים – ֵהֶפ ַּדַעת ּתֹוָרה" ְמַקֵּבל  ַהִּפְתָּגם ַהּׁשָ
ֶנֱחֶׁשֶבת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבעֹוד  ֶׁשֵּכן  זֹו.  ְלִמְצָוה  ְּבנֹוֵגַע  ְמֻיֶחֶדת  ַמְׁשָמעּות 
יֹוֵתר  ַאף  ַרב,  ִמְׁשָקל  ָלּה  ָנְתנּו  ֲחָכִמים  ָהָעם,  ֲהמֹון  ְּבֶקֶרב  ְּכ'ַקָּלה' 
ָּגדֹול  "ֵאין  א):  ז  ַרָּבה  (ְּדָבִרים  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ֲאֵחרֹות,  ְלִמְצוֹות  ָּנְתנּו  ִמּׁשֶ

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים". 
ִיָּתֵכן ַאף ֶׁשָּלׁשֹון ֻמְפֶלֶגת זֹו ֶנֶאְמָרה ְּכִמְׁשַקל ֶנֶגד ְלָכ ֶׁשְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם 
ֶנֱחֶׁשֶבת ִמְצָוה זֹו ְּכִמְצָוה ַקָּלה; ִּכְבָיכֹול ְמַגִּלים ָלנּו ֲחָז"ל ֶׁשָּמה ֶׁשָעלּול 

ִלְהיֹות ַקל ְּבֵעיֵנינּו, ֵאין ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ִלְפֵני ַהָּמקֹום.
ְּבַׁשָּבת זֹו ֻמְפֵנית ַהְּקִריָאה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו: ֱהיּו 'ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים' 
ַחר  ְוַהְׁשִּכימּו ְּבָכל ּבֶֹקר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ְלַקֵּים "ִּתְׁשְמעּון" ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָּבֶכם  ֶׁשִּיְתַקְּימּו  ִּתְזּכּו   ּוְבָכ ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהן  ְוַלֲענֹות  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמִּפי 
 ּוֵבַר ְוִהְרֶּב ּוֵבַרְכ ַהְּבָרכֹות ַהֻּמְפָלאֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ַוֲאֵהְב
ְּפִרי ִבְטְנ ּוְפִרי ַאְדָמֶת... ְּדָגְנ ְוִתירְֹׁש ְוִיְצָהֶר ְׁשַגר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתרֹת 
צֹאֶנ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי ָלֶתת ָל... ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל 

חִֹלי..." ָאֵמן ְוָאֵמן.
ִּבְקִריַאת "ָאֵמן ִּתְׁשְמעּון"

ּוְבִבְרַּכת ַׁשָּבת ָׁשלֹום,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ר –  ְדּבָ ּמִ זֹון ּבַ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ
ָנן ַרּבָ ִמּדְ

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֹקיָך ַעל  "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר ָנַתן ָלְך" (ח י) ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

ָהַרְמָּב"ן  ֵּבֵאר  ְּדָבִרים  ְלֵסֶפר  ִּבְפִתיָחתֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ְּבִסיַני  ֶׁשְּכָבר  ַאף  ֶׁשַעל 
ַעל ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, ִהְמִּתין מֶֹׁשה ִמְּלָפֵרט 
ֶאת ֶחְלָקן ַעד ֵסֶפר ְּדָבִרים "ִּכי אּוַלי א 
אֹו  ָּבָאֶרץ...  ַרק  ַהִּמְצוֹות  ְּבאֹוָתן  ָנֲהגּו 
ַרק  ִהְזִּכיָרם  א  ְּתִדירֹות,  ֶׁשֵאיָנן  ִמְּפֵני 

ַּבָּבִנים נֹוֲחֵלי ָהָאֶרץ".
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלִמְצַות  ֶׁשְּבנֹוֵגַע  ֶאָּלא 
קמג),  ב"א  ח"ו  (ׁשּו"ת,  ָהַרְדָּב"ז  ָּתַמּה 
ַמּדּוַע ִהְמִּתין מֶֹׁשה ִמְּלָפְרָׁשּה ַעד ֻחַּמׁש 
ַהִּמְצוֹות  ִמן  ֵאיָנּה  ִהיא  ֲהא  ְּדָבִרים, 
ְּבֶגֶדר  ֶׁשֵאיָנּה  ּוְבַוַּדאי  ָּבָאֶרץ,  ַהְּתלּויֹות 

ִמְצָוה ֶׁשֵאיָנּה ְּתִדיָרה? 
ֵּתֵרץ ַרִּבי ֵמִאיר ָּדן ְּפלֹוְצִקי ַּבַעל ַה'ְּכִלי 

ֶחְמָּדה': 
ְּבִמְצַות  ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ֶׁשֹּלא  ַהִּסָּבה 
ֵאיָנּה  ְּדָבִרים  ְלֻחַּמׁש  ַעד  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ְׁשִכיחּוָתּה,  ִאי  ֵמֲחַמת 
ַעד  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָּבּה  ִהְתַחְּיבּו  ֶׁשֹּלא 
ִהְדִּגיָׁשה  ֶׁשֲהֵרי  ָלָאֶרץ.  ִלְכִניָסָתם 
ַעל   ֶקיֱא ה'  ֶאת  "ּוֵבַרְכָּת  ַהּתֹוָרה: 
ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" (ְרֵאה 'ָּפִנים 
ָיפֹות' ְלַהָּלן יא יג). ְוַאף ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 

ְלִיְׂשָרֵאל  ִּתֵּקן  ב): "מֶֹׁשה  מח  (ְּבָרכֹות 
ָלֶהם  ֶׁשָּיַרד  ְּבָׁשָעה  ַהָּזן  ִּבְרַּכת 

ָלָאֶרץ,  ִנְכְנסּו  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ָמן" – 
ִמָּכל ָמקֹום ֲהֵרי ַאְדַרָּבה ְלׁשֹון: 
מֹוָרה  ְלִיְׂשָרֵאל",  ִּתֵּקן  "מֶֹׁשה 
א  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ֶׁשָּכל 
ַּתָּקַנת  ִמּכַֹח  ֶאָּלא  זֹאת  ָעׂשּו 
ָלָאֶרץ  ִּבְכִניָסָתם  ְוַרק  מֶֹׁשה, 
ִהְתַחְּיבּו ְּבָכ ִמן ַהּתֹוָרה ('ְּכִלי 

ֶחְמָּדה' פר' ְּדָבִרים). 

ב  ַהּלֵ 'ֲעבֹוָדה' ׁשֶ
ָמּה ּתֹוֵקק ְלַקּיְ ִמׁשְ

ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ מַֹע  ׁשָ ִאם  "ְוָהָיה 
ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי 
ֱאלֹקֵיֶכם  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ָכל  ּבְ ּוְלָעְבדֹו 

ֶכם" (יא יג)  ַנְפׁשְ
ַרִׁש"י ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 
(ַּתֲעִנית ב א) ֶׁשַהִּצּוּוי: "ּוְלָעְבדֹו 
ִמְתַיֵחס  ְלַבְבֶכם"  ְּבָכל 
ְּבֶאְמָצעּות  ה'  ַלֲעבֹוַדת 

ַהַּנֲעֵׂשית  'ֲעבֹוָדה'  ֶׁשִהיא  ַהְּתִפָּלה, 
ְּבֶאְמָצעּות ַּכּוַָנת ַהֵּלב. 

ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִּדיְסִקין, ַרָּבּה ֶׁשל הֹורֹוְדָנא, 
ִנְקֵראת  ַהְּתִפָּלה  ִּכי  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ֶׁשִהיא  ִמּשּׁום  ַּגם  ֶׁשַּבֵּלב",  "ֲעבֹוָדה 
ֲעבֹוָדה ֶׁשַהֵּלב חֹוֵמד ְוכֹוֵסף ַלֲעׂשֹוָתּה. 
ְלִמְצַות  ַהִּמְצוֹות,  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה  ֶׁשֵּכן 
ְּכֵדי  ַעְצֵמנּו  ִמַּצד  ְזקּוִקים  ָאנּו  ַהְּתִפָּלה 
ְלַבֵּקׁש ְּבֶאְמָצעּוָתּה ַעל ַחֵּיינּו, ְוִעם ָּכל 
זֹאת ָאנּו ְמַקְּבִלים ָעֶליָה ָׂשָכר. ֵמַעָּתה, 
ַעל  ָׂשָכר  לֹו  נֹוֵתן  ֶׁשֲאדֹונֹו  ֶׁשֶעֶבד  ְּכִפי 
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָּבא  ֶׁשהּוא  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם 
ְמזֹונֹוָתיו ִמֶּמּנּו, ְּבַוַּדאי ִיְׁשּתֹוֵקק ַלֲעסֹק 
ָהֲעבֹודֹות  ְׁשַאר  ְּפֵני  ַעל  זֹו  ַּב'ֲעבֹוָדה' 
ֶׁשהּוא ְמֻׁשְעָּבד ַלֲעׂשֹות ַלֲאדֹונֹו, ָּכ ָּכל 
ְּבָכל  ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ּכֹוֵסף  ֵמִבין  ֵלב  ַּבַעל 

ִלּבֹו ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְּתִפָּלה. 
ַהַּמֲהִרי"ל  ְּבנֹו  ֵּבֵאר  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ַּבָּיִמים  ַהֶּנֱאָמר  ַבח  ַהּׁשֶ ֶאת  ִּדיְסִקין 
ַהּנֹוָרִאים ַּבִּפּיּוט 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים': "ַהּזֹוֵכר 
ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות"; ֶׁשַבח ְמֻיָחד 
הּוא ַלָּקדֹוׁש ָבּרּו הּוא ֶׁשּזֹוֵכר ְלטֹוָבה 
ֶאת ֵאּלּו ֶׁשּזֹוְכִרים ֶאת ַהּטֹובֹות ֶׁשָעָׂשה 
ִעָּמם, ַאף ֶׁשֵהם ָהיּו ְמֻחָּיִבים ְּבָכ ִמַּצד 

ַהִּדין ('ַמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין' ַעל ַהּתֹוָרה).

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרכֹות נּו ּבְ 'ׁשֹוֵאל' ֵמִאּתָ
ְך  ֵמִעּמָ ׁשֵֹאל  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָמה  ָרֵאל  ִיׂשְ ה  "ְוַעּתָ
ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  י  ּכִ

ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו" (י יב-יג) 
ַמּדּוַע ָנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון "ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" ְוא 

'ּדֹוֵרׁש' אֹו 'ְמַצּוֶה'?
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַה'ֵּלב ִׂשְמָחה' ִמּגּור: ַּכָּידּוַע ָּדְרׁשּו 
ֲחָכִמים (ְמָנחֹות מג ב) ָּכתּוב ֶזה ְּכִאּלּו ֶנֱאָמר 
ְוָלְמדּו   ,'ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   ֶקיֱא ה'  'ֵמָאה  ּבֹו: 
ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר ַלִחּיּוב   ֶסֶמ  ִמָּכ
ַמִים  ַּבּׁשָ ֵיׁש  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְּכֶנֶגד  יֹום. 
ִמּכַֹח  ַהִּנְפָּתִחים ַרק  ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ֵמָאה 
ּתֹוְלדֹות).  ְלֵרָקאָנִטי  ַהּתֹוָרה  (ֵּפרּוׁש  ֲאִמיָרָתן 
ֵמַאַחר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְלַהְׁשִּפיַע 
ְּכלֹוַמר  'ׁשֹוֵאל'  הּוא  ֲהֵרי  ְלִיְׂשָרֵאל,  טֹוָבה 
ְמַבֵּקׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיָבְרכּו ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל 
יֹום, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֵמָאה ַׁשֲעֵרי 

ְּבָרָכה ('ֵלב ִׂשְמָחה' ּתֹוְלדֹות תשמ"ב).



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַּדֲחִסיֵדי  ַהֲחִסיִדים  ְּבֵבית  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ּבֶֹקר 
ָאִביב.  ֶׁשְּבֵתל  ִדיִזיְנגֹוף  ִּבְרחֹוב  מֹוְדִז'יץ 
ְנִעיַמת ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְׁשְמָעה ִמִּפי ַהַחָּזן ִרְּתָקה 
ֵמֶהם  ְמַעט  ְמֵתי  ַרק  ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ָּכל  ֶאת 
ִמַּבַעד  ַהִּנֶּבֶטת  ֲחִריָגה  ִלְדמּות  ֵלב  ָׂשמּו 
ְּפִניָמה,  ּוִמְתּבֹוֶנֶנת  ָלְרחֹוב  ַהּפֹוֶנה  ַלַחּלֹון 

ְמֻרֶּתֶקת ַא ְמֻרֶחֶקת.

ִאיׁש ִמֵּבין ַהִּמְתַּפְּלִלים א ִהִּכיר ֶאת ַהָּקִׁשיׁש 
ָער ֲאֶׁשר ָעַמד ִמַּבחּוץ  ְּגַבּה ַהּקֹוָמה ַוֲארֹ ַהּׂשֵ
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהֲהדּוָרה  ִּבְדמּותֹו  ְּבִרּכּוז  ְוִהְתּבֹוֵנן 
קּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ְּבִקְדַמת  ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ֵאׁש' ַהּׁשָ

ָלֶבַטח  אֹותֹו  ַמִּכיִרים  ָהיּו  ִאּלּו  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית 
ָהיּו זֹוְקִפים ַּגּבֹוֵתיֶהם ִּבְפִליָאה; ָהָיה ֶזה ֶאָחד 
ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמׁשֹוְרִרים ֶׁשָּגרּו ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ְּבֵתל 

ָאִביב. 

ְׁשמֹו ֶׁשל אֹותֹו ְמׁשֹוֵרר ָהָיה ְיִחיֵאל ֶּפֶרְלמּוֶטר, 
ְלִמְׁשָּפָחה  ְּכֵבן  ֶנְׁשִכיז  ָּבִעיר  נֹוַלד  הּוא 
ֶׁשִהְתַיֲחָסה ְלַאְדמֹוֵר"י ֵּבית ֶנְׁשִכיז. ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ַלֲעלֹות  ֶׁשִהְסִּפיק  ְוהּוא  ַּבּשֹׁוָאה,  ִנְכֲחָדה 
ַהּנֹוָדִעים  ֵמַהְּמׁשֹוְרִרים  ְלַאַחד  ָהָיה  ָלָאֶרץ 

ָּבּה. 

ְּבִרּכּוז  ִהְתּבֹוֵנן  ֶׁשָּבֶהן  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, ִהְבִחין ּבֹו ַאַחד ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים. 
 ַא ְּפִניָמה,  ְלִהָּכֵנס  ְוִהְזִמינֹו  ֵאָליו  ָיָצא  הּוא 
 .צֶֹר "ֵאין  ּוְמֻרֶחֶקת:  צֹוֶנֶנת  ִּבְתגּוָבה  ִנְתַקל 

ָּפָנה  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִלְקַראת  ָּכאן!"  ִלי  טֹוב 
ַהָּקִׁשיׁש ְוָהַל ְלַדְרּכֹו.

ָּבת ַהָּבָאה ָׁשב ְוִנְׁשָנה ַהַּמֲחֶזה. ְּבִעּצּוָמּה  ַּבּׁשַ
ֶׁשל  ָּפָניו  ְלַחּלֹון  ִמַּבַעד  ִנְראּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל 
ָהֲאֻרּכֹות  ַׂשֲערֹוָתיו  ָהיּו  ְּכֶׁשַהַּפַעם  ַהָּקִׁשיׁש, 
ְמָּׁשה  ֶׁשּׁשִ ְקַטָּנה  ַּבד  ְּבִמְטַּפַחת  ֲעטּורֹות 
ִּבְמקֹום ִּכָּפה. ַּגם ַהַּפַעם ֻהְזַמן ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה, 

אּוָלם ֵסֵרב ְּבתֶֹקף.
ַׁשָּבת  ְּבָכל  ָׁשבּועֹות.  ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש ָהָיה   ָּכ
ָהָיה ַהָּקִׁשיׁש ַמִּגיַע ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ּוִמְתּבֹוֵנן 
ְּבתֶֹקף,  ּוְמָסֵרב  ְלִהָּכֵנס  ֻמְזָמן  ַלַחּלֹון,  ִמַּבַעד 
ָּבתֹות ִהְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל  ַעד ֶׁשְּבַאַחת ַהּׁשַ

ב ָסמּו ַלֶּפַתח. ַהּבּוָׁשה, ִנְכַנס ְוִהְתַיּׁשֵ
 ַהִּמְתַּפְּלִלים ִנּסּו ְלַהִּציַע לֹו ַטִּלית ְוִסּדּור, ַא
ִנְכַנס  ָהָיה  ַהָּבאֹות  ָּבתֹות  ַּבּׁשַ ַּגם  ֵסֵרב.  הּוא 
ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּפַתח,  ְלַיד  ב  ּוִמְתַיּׁשֵ ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ּתֹוֶלה  הּוא  ְלִסּיּוָמּה  ְוַעד  ַהְּתִפָּלה  ִמְּתִחַּלת 
ְּתִפָּלתֹו,  ַּבֲעבֹוַדת  קּוַע  ַהּׁשָ ָּבַרִּבי  ֵעיָניו  ֶאת 
יָרה  ַלּׁשִ ְּבֶׁשֶקט  ִמְצָטֵרף  ַאף  ְלַפַעם  ּוִמַּפַעם 

ְוַלִּזְמָרה.
ַצַעד  ַהָּקִׁשיׁש  ָעָׂשה  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ְלַאַחר  ָּכֵעת,  ַטִּלית.  ַלֲעטֹות  ְוִהְסִּכים  נֹוָסף, 
ִהְתַקֵּדם  הּוא  ַהּבּוָׁשה  ַמֲחסֹום  ֵמָעָליו  ֶׁשָּסר 
אּוָלם  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ִקְדַמת  ֶאל  יֹוֵתר  ְמַעט 
ִסּדּור  ְלָיָדיו  ְלַקֵּבל  ֵסֵרב  ֲעַדִין 

אֹו ֻחָּמׁש.
ִאִּטית  ָהְיָתה  ִהְתַקְּדמּותֹו 
ְלַׁשָּבת  ָּבת  ִמּׁשַ ְרִציָפה.   ַא
ָלַרִּבי  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִנְקַׁשר  הּוא 
ְוַלֲחִסיִדים, ֵּבְרָכם ְּבַׁשָּבת ָׁשלֹום 
ְוִהְתַעְנֵין ְּבַחֵּייֶהם, ּוְלַבּסֹוף ָהָיה 
ַמָּמׁש ְלֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמָּבֵאי 

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ָהַרִּבי  ָיְדעּו  ְּכָבר  ָּכֵעת 
ְוַהִּמְתַּפְּלִלים ִמיהּו ָהִאיׁש ּוַמהּו 
ַּבֲאִמּתּות  ּוְבִהּוְָכָחם  ִׂשיחֹו, 
ְלָקְרבֹו  ִהְׁשַּתְּדלּו  ֵהם  ַּכּוָנֹוָתיו 
ְּכָכל ַהִּנָּתן. ָהַרִּבי ָה'ִאְמֵרי ֵאׁש' ָנַהג ְלַהְׁשִּכים 
ְולֹוַמר  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָלבֹוא 
ַחר ִּבְפֵני ַּכָּמה ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֶׁשָענּו ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַגם ְיִחיֵאל ֶׁשִהְׁשִּכים קּום 

ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם.
ְּב'ִׂשְמַחת  ְלִׂשיָאּה  ִהִּגיָעה  ָלַרִּבי  ִהְתָקְרבּותֹו 
ָהַרִּבי  ָנַהג  ֶׁשָּבּה  ַהּנֹוַדַעת  ַּבַהָּקָפה  ּתֹוָרה', 
ָהַרִּבי  ִהְבִחין  ִרּקּוד  ְּכֵדי   ּתֹו ְלַבּדֹו.  ִלְרקֹד 
ְּבִרּכּוז,  ּבֹו  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ַהָּקִׁשיׁש  ַּבְּמׁשֹוֵרר 
ִחְּבקֹו  ֵאָליו,  ִנַּגׁש  הּוא  ּוְדָבִרים  אֶֹמר  ּוְבא 
ְּבחֹם ְוָיָצא ִעּמֹו ְּבִרּקּוד ִנְלָהב, ַּכֲאֶׁשר ֵמֵעיֵני 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ֻּכָּלם זֹוְלגֹות ִּדְמעֹות ִהְתַרְּגׁשּות. 
ָה'ִאְמֵרי  ָהַרִּבי  ִהְסַּתֵּלק  ה'תשד"מ  ְּבִאָּיר  ְּבד' 
ְיִחיֵאל  ָחׁש  ִּבְפִטיָרתֹו  עֹוָלמֹו.  ְלֵבית  ֵאׁש' 
ְוֶהְמַית  ַצֲערֹו  ֶאת  עֹוָלמֹו.  ָעָליו  ֶׁשָחַרב  ְּכִמי 

ָהַרִּבי  ְלֵזֶכר  ֶׁשָּכַתב  ְמֻיָחד  ְּבִׁשיר  ִהִּביַע  ִלּבֹו 
ֶאת  ֵּתֵאר  הּוא  ְׁשמֹו.  ִמּמֹוְדִז'יץ"  "ַהַּצִּדיק   –
ֵּבין  ֲאֶׁשר  ְמחָֹרז,  ְּבִׁשיר  ַהְּטִמיָרה  ְּדמּותֹו 
ֵמֲעבֹוַדת  ְרָׁשָמיו  ֶאת  ִמִּלּבֹו  ָחַצב  ׁשּורֹוָתיו 
ֶאת  ׁשֹוֵמַע  "ְּכֶׁשָהִייִתי  ָהַרִּבי:  ֶׁשל  ַהְּתִפָּלה 
ְמקֹוָמן  'ֵאיֶזהּו  אֹוֵמר  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  קֹולֹו 
אֹוְׁשִויץ  ִזְבֵחי  ֶאת  רֹוֶאה  ָהִייִתי  ְזָבִחים'  ֶׁשל 

ֶנֱעָקִדים".
ִנים ֶׁשָחְלפּו ֵמָאז, ָהַל ַהְּמׁשֹוֵרר ְוִהְזַּדֵּקן,  ַּבּׁשָ
ִנְקַלע  תשנ"ב  ִּבְׁשַנת  ִמֵּלב.  ִנְׁשְּכָחה  ּוְדמּותֹו 
ֲחִסיֵדי  ִמִּנְכְּבֵדי  ְקִריְמלֹוְבְסִקי,  ָנָתן  ָהַרב 
ֶׁשְּבֵבית  ַהִּסעּוִדית  ַלַּמְחָלָקה  מֹוְדִז'יץ, 
ִהְבִחין  ְוִהֵּנה  ָאִביב,  ְּבֵתל  'ִאיִכילֹוב'  ַהחֹוִלים 
ַעל ַאַחת ַהִּמּטֹות ִּבְדמּות ֻמֶּכֶרת. ָהָיה ֶזה א 
ַאֵחר ֵמאֹותֹו ְמׁשֹוֵרר נֹוָדע, ֶׁשַהִּזְקָנה ָנְתָנה ּבֹו 

ֵהיֵטב ֶאת אֹותֹוֶתיָה.
ָּבתֹות ֶׁשָּבֶהן ִהְתַּפְּללּו  ַרִּבי ָנָתן ֶׁשִהִּכירֹו ֵמַהּׁשַ
ְוִהְתַעְנֵין  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַיְחָּדו 
ְמאֹד  ַעד  ָׂשַמח  ַהָּזֵקן  ִּבְׁשלֹומֹו.  ַּבֲחִביבּות 
ֲחִסיֵדי  ִּבְׁשלֹום  הּוא  ַּגם  ְוִהְתַעְנֵין  ִלְראֹותֹו 
 ְּבֶמֶׁש ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ּוַבִּמְתַרֵחׁש  מֹוְדִז'יץ 
ְוִלְקַראת  ַנִים,  ַהּׁשְ ׂשֹוֲחחּו    ְמֻמּׁשָ ְזַמן 
ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל  ָידֹו  ֶאת  ַהָּזֵקן  ָּתַפׂש  ְּפֵרָדָתם 

ּוִבֵּקׁש ְלָהִטיל ָעָליו ְׁשִליחּות:
ִמּמֹוְדִז'יץ  ָלַרִּבי  ֶׁשִּתַּגׁש   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  "ֲאִני 
ֵאׁש',  ָה'ִאְמֵרי  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ָּדן',  ַה'ַּנֲחַלת 
ַרִּבי  ְׁשֵלָמה".  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשָחַזְרִּתי  לֹו  ּוְתַסֵּפר 
ּוָפָנה  ְּבַהְסָּכָמה  ְּברֹאׁשֹו  ִהְנֵהן  ַהִּנְרָּגׁש  ָנָתן 
ָלֵצאת, ּתֹו ְּכֵדי ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֵמֲאחֹוָריו ֶאת 
"ִּבְתׁשּוָבה  ְּבַהְטָעָמה:  ּוַמְדִּגיׁש  ָׁשב  ַהָּזֵקן 

ְׁשֵלָמה..."
ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשִּבֵּצַע  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ּוֵמֵעֶבר  ְּבֵביתֹו,  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ְׁשִליחּותֹו, 
"ַהִאם  ַהְּמׁשֹוֵרר:  ֶׁשל  ִּבּתֹו  קֹול  ִנְׁשַמע  ַלַּקו 
ַאָּתה הּוא ֶזה ֶׁשִּבַּקְרָּת ֵאֶצל ַאָּבא ִלְפֵני ַּכָּמה 
 ,"ְל "ַּדע  ר.  ִאּׁשֵ ָנָתן  ְוַרִּבי  ָׁשֲאָלה,  ָיִמים?" 
ֶאת  ְּבָאְזֶניָה  ֵּפֵרט  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ַהַּבת  ָאְמָרה 
ּתֶֹכן ִׂשיָחתֹו ִעם ָאִביָה, "ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעָּת ֵאָליו 
ָׁשַכב  ֶׁשָּבּה  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה 
ִמִּפיו.  ֶהֶגה  ֶׁשהֹוִציא  ִמְּבִלי  ְּבִמָּטתֹו  ּדּוָמם 
ִּבְׁשִתיָקתֹו,  ְוִהְתַעֵּטף  ָׁשב  ֶׁשָהַלְכָּת  ְלַאַחר 

ְוֶאֶמׁש הּוא ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו".
ָהָיה  ָיכֹול  א  ַּבְּדָבִרים  ֶׁשִהְרֵהר  ָנָתן  ַרִּבי 
ֶׁשָּיְצאּו  ַהְּמָסִרים  ָּכל  ִמֵּבין  ְלִהְתַּפֵעל.  ֶׁשֹּלא 
ַהֵּדעֹות  ְוהֹוֵגה  ַהְּמׁשֹוֵרר  ֶׁשל  ִמֻּקְלמֹוסֹו 
ָהַאֲחרֹון  ַהֶּמֶסר  ַחָּייו,  ְיֵמי   ְּבַמֲהַל ַהּנֹוָדע 
ֶׁשָּבַחר ְלהֹוִתיר ָּבעֹוָלם ָהָיה "ַׁשְבִּתי ִּבְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה".
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהּיֹוֶקֶדת  ּוְתִפָּלתֹו  ַהַחם  ִלּבֹו 
ֶׁשַּבְּנָׁשמֹות,  ַהָּקָׁשה  ֶאת  ַאף  ְלָהֵמס  ִהְצִליחּו 

ְוִהיא ָׁשָבה, ְטהֹוָרה ּוְמֻזֶּכֶכת, ְלֵבית עֹוָלָמּה.
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ׁשֹוֵרר   הֹוִתיר ַהּמְ ֶסר ָהַאֲחרֹון ׁשֶ   ַהּמֶ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ַהַּמֲחֶזה.  ְוִנְׁשָנה  ָׁשב  ַהָּבָאה  ָּבת  ַּבּׁשַ
ִמַּבַעד  ִנְראּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ַלַחּלֹון ָּפָניו ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש, ְּכֶׁשַהַּפַעם 
ֲעטּורֹות  ָהֲאֻרּכֹות  ַׂשֲערֹוָתיו  ָהיּו 
ְּמָׁשה  ֶׁשּׁשִ ְקַטָּנה  ַּבד  ְּבִמְטַּפַחת 
ֻהְזַמן  ַהַּפַעם  ַּגם  ִּכָּפה.  ִּבְמקֹום 

ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה, אּוָלם ֵסֵרב ְּבתֶֹקף.

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת מֹוְדִז'יץ ְּבֵתל ָאִביב

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו



ת ָאֵמן  ִהְלכֹות ֲעִנּיַ ֶרְך ֱאמּוִניר ּדֶ

ָרכֹות ת ָאֵמן ַעל ַהּבְ חֹוַבת ֲעִנּיַ
ָרכֹות  ל ַהּבְ ָרָכה ִמּכָ ָבֵרְך ּבְ ָרֵאל ַהּמְ ׂשְ ֹוֵמַע ָאָדם ִמּיִ ל ַהּשׁ א. ּכָ
ב  ַחּיָ  – חֹוָבה  ְיֵדי  זֹו  ְבָרָכה  ּבִ ָלֵצאת  ַדְעּתֹו  ּבְ ֵאין  ֲאִפּלּו  ן,  ּלָ ּכֻ

ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן. 
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ְלָחן ָערּו' (או"ח  ַעל ִּפי ְלׁשֹון ָהַרְמָּב"ם (ְּבָרכֹות א יג) ֶׁשהּוְבָאה ַלֲהָלָכה ַּב'ּׁשֻ
רטו ב). ְמקֹור ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות נא ב): "ְועֹוִנין ָאֵמן 
ַאַחר ִיְׂשָרֵאל ַהְּמָבֵר" ('ֶּכֶסף ִמְׁשֶנה' ָׁשם). ַאף ָהַרָּמ"א (או"ח קצח א) ָּפַסק: 
"ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵמַע, ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן", ּוֵפֵרׁש ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם: 
"ֵּבין ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ֵּבין ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין", ְּכלֹוַמר, ֶׁשַהחֹוָבה ַלֲענֹות ָאֵמן ָחָלה 
ַאף ַעל ְּבָרכֹות ֶׁשָהָאָדם ֵאינֹו ְמֻחָּיב ְלָבְרָכן, ְּכִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם 
 ְל 'ָהֶאֶלף  ׁשּו"ת  (ְרֵאה  ֵמחֹוָבָתן  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְפטֹר   ּוְבָכ ֵמֲאִכיָלה  ְלִהָּמַנע 

ְׁשמֹה' או"ח צה). 

ָרָכה חֹוַבת ּבְ חֹוַבת 'ָאֵמן' ּכְ
ָעֶליָה  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ֶגֶדר  ּכְ הּוא  ָהָאֵמן  ֶדר  ּגֶ ׁשֶ ַהּסֹוְבִרים  ֵיׁש  ב. 
ת  ִבְרּכַ ִחּיּוב ֲאִמיָרָתן הּוא ִמן ַהּתֹוָרה, ּכְ ָרכֹות ׁשֶ ִהיא ַנֲעֵנית; ּבְ
ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִמְצָוה  ִהיא  ַאֲחֵריֶהן  ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ַאף  זֹון,  ַהּמָ
ת ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ִהיא ִמְצָוה  ָנן, ַאף ֲעִנּיַ ַרּבָ ִחּיּוָבן ִמּדְ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ

ָנן.  ַרּבָ ִמּדְ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ִמן  ְלָפֶניָה  ַהּתֹוָרה  ְלִבְרַּכת  "ִמַּנִין  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  א)  (כא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו'". ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם 
ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל:  הֹוָרה  ַהֲאִזינּו  ְּבִׁשיַרת  מֶֹׁשה  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם  ִּכי):  ד"ה 
ֶאְקָרא" – ַּבֲאִמיַרת 'ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה', ַאֶּתם "ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ַאֲחֶריָה. ָהַרְמָּב"ן (ִׁשְכַחת ָהֲעִׂשין ִמְצָוה טו) לֹוֵמד ִמָּכ ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא 
ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ְוַאף מֹוֶנה אֹוָתּה ְּבִמְנַין ַהִּמְצוֹות ֶׁשּלֹו (ְוֵכן ַּדַעת ִראׁשֹוִנים 
ֶאְסֵּתר'  'ְמִגַּלת  ּוְרֵאה  מז.  סי'  ֵריׁש  ְּברּוָרה'  'ִמְׁשָנה  ְרֵאה  נֹוָסִפים,  ּופֹוְסִקים 
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ְוַהִחּיּוב  ְּכַאְסַמְכָּתא,  מּוָבא  ַהָּפסּוק  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשְּלַדַעת  (ָׁשם), 
ַהּתֹוָרה ֵאינֹו ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן). ַה'ֵּציָדה ַלֶּדֶר' (ְּדָבִרים לג ג) ִהִּסיק ִמָּכ ֶׁשְּלַדַעת 
ָהַרְמָּב"ן ְּכֵׁשם ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת ִמן ַהָּפסּוק "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא" ִהיא 
 ִמְצַות ֲעֵׂשה ְּדאֹוָרְיָתא, ַאף ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת ֵמֶהְמֵׁש
ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ִמְּדאֹוָרְיָתא.  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִהיא  ֵלאֵקינּו"  גֶֹדל  ַהָּכתּוב: "ָהבּו 
('ֵּתַבת ּגֶֹמא' ַהֲאִזינּו. ּוְרֵאה: משב"ז רטו ב; א"א ָׁשם ו) ָלַמד ִמָּכ ֶׁשֶּגֶדר ָהָאֵמן 
ָׁשֶוה ָּתִמיד ְלֶגֶדר ַהְּבָרָכה; ַעל ְּבָרָכה ִמְּדאֹוָרְיָתא ְמֻצּוִים ָאנּו ַלֲענֹות ָאֵמן ִמן 
ָנְפָקא  ִמְּדַרָּבָנן.  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָאנּו  ְמֻצּוִים  ִמְּדַרָּבָנן  ְּבָרָכה  ַעל  ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה, 
ִמָּנה ִמָּכ ְלִמי ֶׁשעֹוְמִדים ְלָפָניו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם; ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר ְּבָרָכה 
ֶׁשִחּיּוָבּה ִמְּדאֹוָרְיָתא, ּוִמְׁשֵנהּו – ְּבָרָכה ֶׁשִחּיּוָבּה ַרק ִמְּדַרָּבָנן, ָעָליו ְלַהֲעִדיף 
ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּמָבֵר ְּבָרָכה ִמְּדאֹוָרְיָתא, ֶׁשֵּכן ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאֲחֶריָה ְיַקֵּים ִמְצַות 

 ִמָּכ ִלְלמֹד  ֵיׁש  ֵכן  ְּכמֹו  ִמְּדאֹוָרְיָתא.  ֲעֵׂשה 
ַמע ְּבָרָכה ִמְּדאֹוָרְיָתא ְוא ָעָנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן,  ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשָ

ֲהֵרי הּוא ִמְתַחֵּיב ְּבָקְרַּבן עֹוָלה ְּכִדין ְמַבֵּטל ִמְצַות ֲעֵׂשה. 

ת ָאֵמן ְמקֹור חֹוַבת ֲעִנּיַ
ה  מֹׁשֶ ְבֵרי  ִמּדִ 'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ַהִחּיּוב  ֶאת  ָלְמדּו  ֲחָכִמים  ג. 

ם  ׁשֵ י  ג): "ּכִ לב  ָבִרים  ַהֲאִזינּו (ּדְ יַרת  ׁשִ ְפִתיַחת  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ָלֶהם:  ָאַמר  ְך  ּכָ ׁשֶ ּוֵפְרׁשּו  ֵלאלֵֹקינּו",  גֶֹדל  ָהבּו   – ֶאְקָרא  ה' 
ָרָכה –  ּבְ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ יר ׁשְ ֲאִני ַמְזּכִ ָעה ׁשֶ ׁשָ "ּבְ

ת ָאֵמן".  ֲעִנּיַ ם ָהבּו גֶֹדל ּבַ ַאּתֶ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ְלׁשֹון ַהְּגָמָרא (יֹוָמא לז א): "ַּתְנָיא, ַרִּבי אֹוֵמר: 'ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל 
ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַמְזִּכיר  ֶׁשֲאִני  ְּבָׁשָעה  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָאַמר   – ֵלאֵקינּו' 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַאֶּתם ָהבּו גֶֹדל". ֻאְמָנם ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָׁשם מּוַסִּבים ַעל 
ֲעִנַּית 'ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְואּוָלם ְּבֵפרּוׁש 
ַרִׁש"י ִלְבָרכֹות (כא א ד"ה ִּכי) ֵּפֵרׁש ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ִּדין 
ֶאָחד ִלְׁשֵניֶהם ('ֵציָדה ַלֶּדֶר' ְּדָבִרים לב ג). ְּב'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' (ַהֲאִזינּו ֶרֶמז 
תתקמב) מּוֵבאת ְּדָרָׁשה זֹו ִּכְדָרָׁשה ְמֻיֶחֶדת ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן: "ּוִמַּנִין ֶׁשעֹוִנים 

ָאֵמן ַאַחר ַהְּמָבֵר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 'ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו'". 

ת 'ָאֵמן' ֲעִנּיַ ְזִהירּות ְיֵתָרה ּבַ
ת  ֲעִנּיַ ַזְלֵזל ּבַ ת ָאֵמן, ְוָכל ַהּמְ ֲעִנּיַ ֵהר ְמאֹד ּבַ ד. ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהזָּ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ְמאֹד.  דֹול  ּגָ ָעְנׁשֹו  ָאֵמן 

ּלֹא ָעָנה ָאֵמן.  ַעם ֶאָחת ׁשֶ ֲאִפּלּו ַעל ּפַ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

'אֹור ַהָּיָׁשר' (ָלָר"מ ַּפאִּפיְרׁש, ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה ז יח); 'ַחֵּיי ָאָדם' (ְּכָלל ו ְסִעיף 
א). ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד לא) ָּכַתב ֶׁשַעל ַהְּמַזְלֵזל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶנֱאָמר ַהָּפסּוק 
(ְׁשמּוֵאל-א' ב ל): "ּובַֹזי ֵיָקּלּו", ּוְרֵאה ָׁשם ֶׁשֶהֱאִרי ְּבגֶֹדל ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְּמַזְלֵזל 
 ַּבֵּסֶפר 'ֶּדֶר .(רפה ב ַוֵּיֶל) ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ְמקֹור ַהְּדָבִרים הּוא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש
מֶֹׁשה' (ְליֹום יא) ְמֻסָּפר ֶׁשְּבֵעת ֶׁשָּלַמד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיֶפה ַּבַעל ַהְּלבּוִׁשים ֵאֶצל 
 ַרּבֹו ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוָהב, ֵאַרע ֶׁשְּבנֹו ַהָּקָטן ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר ְּבָרָכה ּוִמּתֹו
חֶֹסר ִׂשיַמת ֵלב א ָעָנה ַאֲחָריו ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָאֵמן. ִּבְתגּוָבה ִנָּדהּו ָהַרב ַאּבּוָהב 
ְוהֹוִכיחֹו ַעל ֻחְמַרת ֲעוֹון ַהִהָּמְנעּות ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה. הּוא ַאף הֹוִסיף 
ה ְּבדֹורֹות קֹוְדִמים ַעל ָחִסיד ֶׁשִהְתַחֵּיב ִמיָתה  ְוִסֵּפר לֹו ִּכי ְּכָבר ָהָיה ַמֲעֹשֶ
ִמּשּׁום ֶׁשִּנְמַנע ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ְּבנֹו. ַּבֵּסֶפר 'ִׂשיַח ִיְצָחק' (לר"א ַמִני 
ָּכל  ֶׁשִּיְרֶאה  ֶזה  הּוא  זֹאת: "ִמי  ְּבִעְקבֹות  ּכֹוֵתב  ָהַאֲהָבה)  ַׁשַער  ֶחְברֹון,  ָאָב"ד 
ֵאֶּלה ְוא ִּתְסַמר ַׂשֲערֹות ּגּופֹו, ְוַכֲאִרי ַיֲעמֹד ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש 

ֶׁשֹּלא ְיַאֵּבד ֲאִפּלּו ָאֵמן ֶאָחד". 

ָרָכה. ֲעֵרי ּבְ ַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ׁשַ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

03-91-7-91-91
ְׁשלּוָחה 1 - ְׁשִמיַעת 

ְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם
ְׁשלּוָחה 3 - ְׁשִמיַעת 

ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים
ְׁשלּוָחה 2 - ַהְרָׁשָמה ְלִהְׁשַּתְּתפּות 
ַּבַהְגָרָלה, ֵּבין ַהָּׁשעֹות 20:00–22:00

ַאְבֵר ָיָקר!
ִהְצָטֵרף ְלֵמיַזם 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה', ַהְחֵּדר ְּבֶקֶרב ִמְתַּפְּלֵלי 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶאת ֲחִׁשיבּות ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול 
ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן, ְוִתְזֶּכה ְלֶׁשַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ָּבֶזה ּוַבָּבא.

ֵּבין ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבֵּמיָזם ִּתְתַקֵּים ַהְגָרָלה 
ַעל 6 ְמָלגֹות ְּבַס 500 $ ָּכל ֶאָחת.

ְּבִהְצָטְרפּוְת ְלֵמיַזם 'ֶּדֶר ֲאמּוָנה' ִּתְזֶּכה ִלְצּבֹר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום, 
ּוְבָכ ִּתְזֶּכה ְלִהָּמנֹות ַעל ָהְראּוִיים ְלִהָּקֵרא: "גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים".

ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחרְ ּתִ י ּדֶ

ֶרְך ֱאמּוָנה' ִזי"ַע ַעל ַה'ּדֶ לע"נ ָמָרן ּבַ

יִתי ּ תְר רָח ָב
ממֱאמוָנה רֶדֶרְך ּ

ע"ַעַע זִזי הה' ממֱאמּוונָנָ ְך ֶרֶ 'ֶּדֶ ַהַ ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעעלל

ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים 
אי"ה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי 
ג' ֶּבֱאלּול תשפ"ב. 

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו 
הֹוָדָעה ּוְׁשמֹוֵתיֶהם 
ְיֻפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 
'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' 
ְׁשלּוָחה 3. 

מֹוֵקד 'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 



ה ֶאְפַרִים'  ּטֵ ַה'ּמַ
ְמַנֵחם ָאב תקפ"ח  כ"ד ּבִ

יק  ֶרְך ִלְהיֹות ַצּדִ ַהּדֶ
ָּכַתב ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמִּז'יטֹוִמיר: 

ִּבְזַמֵּננּו ַהֶּדֶר ָהִעָּקִרית, ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַצִּדיק', ִהיא 
צ'  ֶׁשֵהם:  'ַצִּדי"ק',  ַּבִּמָּלה  ַהִּנְרָמִזים  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת  ַעל  ְּבַהְקָּפָדה 
ָׁשַמִים,  ַׁשֲעֵרי  ּפֹוֵתַח   ְּבָכ ַהִּנְזָהר  ְּבָרכֹות.  ק'  ַקִּדיִׁשים,  י'  ְקֻדּשֹׁות,  ד'  ֲאֵמִנים, 
הּוא.   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶּכֶתר  ִמֶּמָּנה  עֹוִׂשים  ְוַהַּמְלָאִכים  ְלַמְעָלה,  עֹוָלה  ּוְתִפָּלתֹו 
"ֵיׁש ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֲהָכנֹות קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי ִיחּוִדים ְוֵצרּוֵפי 
ֵׁשמֹות, ֲאָבל ֲאָנִׁשים ְּכֶעְרֵּכנּו ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעים זֹאת – ָהִעָּקר הּוא ְלִהָּזֵהר ְּבָכל 

יֹום ְּבִמַּדת ַצִּדי"ק" ('ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן' פר' ְׁשִמיִני).

ִלים ֶאת ֶהָחֵסר ְלַהׁשְ
ְּכֶׁשָעָלה ַרִּבי ַחִּיים ִּבְנָיִמין ְּברֹוד, חֹוְתנֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ָּגִליְנְסִקי, ֵמרּוְסָיה 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּבֵּקׁש ֵראִׁשית ּכֹל ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהֶחֶסר ַהָּגדֹול ֶׁשָּצַבר ְּכתֹוָצָאה 
 ה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים. ַהַהְחָלָטה ַעל ָּכ ֵמִאי ֲעִמיָדה ְּבִמְכסֹות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָנְפָלה ְּבִלּבֹו עֹוד ִּבְהיֹותֹו ְּברּוְסָיה ּוְלֵׁשם ָּכ הּוא ָרַׁשם ְלַעְצמֹו ְּבִפְנָקס ְמֻסָּדר 
ַהָּדת  ְרִדיַפת  ֵמֲחַמת  ֵאּלּו,  ְּבִמְכסֹות  ַלֲעמֹד  ִהְצִליַח  א  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּיִמים  ֶאת 

ְלטֹון ַהּקֹומּוִניְסִטי ְּבאֹוָתם ָיִמים.  ַהּנֹוָרָאה ֶׁשִהְתחֹוְלָלה ַּתַחת ַהּׁשִ
ִמָּיד ִעם ַהִּגיעֹו ָלָאֶרץ ִנַּגׁש ַרִּבי ַחִּיים ִּבְנָיִמין ַלְּמָלאָכה; ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ִהְקִּפיד 
ִלְׁשהֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָׁשעֹות ַרּבֹות, ָעַבר ִמִּמְנָין ְלִמְנָין, ְוָכ ָזָכה ְלַהְׁשִלים ֶאת 
ָּכל ָהֲאֵמִנים, ַהַּקִּדיִׁשים ְוַהְּקֻדּשֹׁות, ֶׁשֲחֵסִרים ָהיּו ְּבֶחְׁשּבֹונֹו ('ַמַאְמֵרי ַחִּיים' סי' ע). 

ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים
רֹאְטה  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ְמַגֶּלה  מח)  עמ'  תשכ"ו,  (ְירּוָׁשַלִים  ַהַּצּוָָאה'  ְּב'ֵסֶפר 
ם 'ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים',  ִמ'ּשֹׁוְמֵרי ֱאמּוִנים', ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּבַחר ִלְקרֹא ִלְקִהָּלתֹו ַּבּׁשֵ
ֱאמּוִנים'  'ׁשֹוְמֵרי  ֵׁשם  ַעל  ֲחבּוָרֵתנּו  ֶׁשָּקָראִתי  ָלֶכם  ָידּוַע  "ְוִהֵּנה  ְּדָבָריו:  ְוֵאּלּו 
ְוַהַּטַעם ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 
ֶׁשאֹוְמִרים  ֶאָּלא  ֱאֻמִנים  ׁשֵֹמר  ִּתְקִרי  'ַאל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ָרָז"ל  ְוָאְמרּו  ֱאֻמִנים', 
ָאֵמן'. ִּכי ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְמֻחָּיב ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ַלֲענֹות ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְוָאז ִנְכָלל 

ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ְוִנְקָרא 'ּגֹוי ַצִּדיק'". 

ְּכבֹוד ָהַרב ַיֲעקֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א
ְוִאּתֹו ָּכל ַחְבֵרי ַמֲעֶרֶכת ֲעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

לֹום ְוַהְּבָרָכה, ַהּׁשָ
ֶעֶרב ֲחֻתָּנִתי ָחׁש ֲאִני חֹוָבה ְלַהִּביַע ֶאת הֹוָקָרִתי 
ִּבְזכּוְתֶכם  ַּבֲאֶׁשר  ְלָפָעְלֶכם,  ָהֲעֻמָּקה  ְוַהֲעָרָכִתי 
ְּבֶמֶׁש ָּכל ְּתקּוַפת ַּבֲחרּוִתי ַקְמִּתי ַלְּתִפָּלה ַּבְּזַמן, 

ְוָכ ִקַּבְלִּתי ַטַעם ַּבְּתִפָּלה ְוַחּיּות ַּבֲעבֹוַדת ה'.
בּועֹות ֶׁשֵהֵבאֶתם ְּבֵׁשם  ָרִאיִתי ֶּבָעלֹון ֶׁשל ַחג ַהּׁשָ
ִנְצַטּוּו"  ִמִּסיַני  "ָאז  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִּלְפֵני   ,ָּכ ַעל  ְלהֹוִסיף  ְוָחַׁשְבִּתי  'ָאֵמן',  ֵהם 
ְּדָבֶריָה  ָהאֹוֲהִבים  "ְוַגם  אֹוְמִרים:  ָאנּו  ֵאּלּו  ִמִּלים 
ֶׁשַהִּמִּלים  ִּדְבֵריֶכם  ְלאֹור  ָחַׁשְבִּתי  ָּבחָרּו".  ְּגֻדָּלה 
"ָהאֹוֲהִבים ְּדָבֶריָה" רֹוְמזֹות ַּגם ְל'ִדּבּור' ָהָאֵמן; ִמי 
ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ָהָאֵמן "ְּגֻדָּלה ָּבחָרּו" – ָּבַחר ְלַעְצמֹו 
ָּדָבר ָּגדֹול, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות נג ב): 

 ."ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר"
ֲעֵליֶכם,  ְלֵהָאֵמר  ַהְּדָבִרים  ְראּוִיים  ִמְקֶרה  ְּבָכל 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין "אֹוֲהִבים ְּדָבֶריָה" יֹוֵתר ִמְּמֶכם, ְוַאֶּתם 
ְּבֶאְמָצעּות  ֻּכָּלנּו,  ְּבֶקֶרב  ְּדָבֶריָה  ַמֲאִהיִבים  ַאף 

ָהֲעלֹוִנים ְוַהְּפִעילּות ַהִּנְפָלָאה. ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם.

ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ְּבַאֲהָבה,
ֶהָחָתן. י.מ. ַהּכֵֹהן ר.
מֹוִדיִעין ִעִּלית.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

יֹום  ִנים ּבְ ִעים ָאּמָ ׁשְ ת ּתִ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןחֹוַבת ֲעִנּיַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ְּבי"ט  נֹוַלד  ַמְרָּגִלּיֹות  ַזְלָמן  ֶאְפַרִים  ַרִּבי 
ְּבִכְסֵלו תקכ"ב ְלָאִביו ַרִּבי ְמַנֵחם ָמאִניׁש 
ַהְּמֻיָחסֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות  ִּדינֹוִביץ,  ָאָב"ד 
ַהָּגדֹול  ּדֹודֹו  ֵאֶצל  ּתֹוָרה  ָלַמד  ְּבִיְׂשָרֵאל. 

ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ֶסְנֶּדר ַמְרָּגִלּיֹות ָאָב"ד ְסַטאנֹוב.

ֶׁשִהְתַעֵּׁשר  ְלַאַחר  אּוָלם  אֹוַהנֹוב,  ְּבַרָּבנּות ָהֲעָיָרה  ִּכֵהן  ְקָצָרה  ְּתקּוָפה   ְּבֶמֶׁש
ַהְּקלֹוְיז  ַסְפְסֵלי  ֶאת  ַלֲחבֹׁש  ְוָׁשב  ָהַרָּבנּות,  ֶּכֶתר  ֶאת  ָעַזב  ַהַּיֲהלֹוִמים,  ְּבִעְסֵקי 
ַהְּמֻפְרָסם ִּבְבּרֹוִדי. ָׁשם ִהְׁשִקיַע ַעְצמֹו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלִיל, ְּכֶׁשּתֹוָרה ּוְגֻדָּלה 

ִמְתַאֲחִדים ַעל ֻׁשְלָחנֹו. 

ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַההֹוָרָאה ְּבדֹורֹו. ְּגדֹוֵלי ּדֹורֹו ִּכְּבדּוהּו ְוִחּכּו ְלמֹוָצא ִּפיו. ִחֵּבר ְסָפִרים 
ִּדיֵני  ַעל  ֶאְפַרִים'  'ַׁשֲעֵרי  ִּבְסָפָריו  ְּבִיחּוד  ִהְתַּפְרֵסם  אּוָלם  ַהּתֹוָרה,  ֶחְלֵקי  ָּכל  ַעל 
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּו'ַמֵּטה ֶאְפַרִים' ַעל ִהְלכֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים, ֲאֶׁשר ָהיּו ְלִסְפֵרי ְיסֹוד 

ִּבְתחּוָמם ְוָיְצאּו ְּבַמֲהדּורֹות ַרּבֹות.

ִנְסַּתֵּלק ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְּבכ"ד ִּבְמַנֵחם ָאב תקפ"ח ּוְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ָּבִעיר ְּברֹוִדי.

ְצוֹות  ּגֹוֵזל ֶאת ַהּמִ
"ָהאֹוֵמר ַקִּדיׁש ְוהּוא ַהִּדין ְׁשַאר ְּבָרכֹות ְּבַלַחׁש ֲהֵרי 
ֶזה ַּגְזָלן, ִּכי הּוא ּגֹוֵזל ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ַלֲענֹות 

ַאֲחָריו ָאֵמן" ('ַמֵּטה ֶאְפַרִים' ִּדיֵני ַקִּדיׁש ְסִעיף ג).

ת ַהּגֹוֵמל  ְרּכַ ָאֵמן ַאַחר ּבִ
ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּגֹוֵמל, ְלִפי 
 ָּכל טֹוב הּוא ִיְגָמְל ֶׁשּסֹוְבִרים ֶׁשֲאִמיַרת: "ִמי ֶׁשְּגָמְל
ָאֵמן.  ַּכֲעִנַּית  ַהְּבָרָכה  ִאּמּות  ָּבּה  ֵיׁש  ֶסָלה",  טֹוב  ָּכל 
ֶיֶתר  ְּכַאַחר  ַאֲחֶריָה  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵיׁש  ַלֲהָלָכה  ְואּוָלם 
 ,"...ַהְּבָרכֹות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן לֹוַמר ֶאת ֻנַּסח "ִמי ֶׁשְּגָמְל
ְלהֹוָדַאת  ִמְצָטֵרף  ָהעֹוֶנה  ָאֵמן  ֶׁשַּבֲעִנַּית  ִמּשּׁום  זֹאת 
ַהְּמָבֵר ַלה', ְוִאּלּו ֲאִמיַרת "ִמי ֶׁשְּגָמְל..." ִהיא ְּבָרָכה 
ל;  ְסִעיף  ד  ַׁשַער  ֶאְפַרִים'  ('ַׁשֲעֵרי  ַעְצמֹו   ַלְּמָבֵר

'ִּפְתֵחי ְׁשָעִרים' ָׁשם).

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ִּבְנַין ַהְּקלֹוְיז ִּבְּברֹוִדי
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 "ברוך תהיה מכל העמים" )ז, יד(

שבאו  ליהודים  מאציל  היה  מראדזימין,  אריה  יעקב  רבי 

גם   מברכם  והיה  וחזקים,  בריאים  שיהיו  מפיו,  להתברך 

 בעשירות והרחבה.  

כך היה נוהג לומר: "פתגם שגור הוא, שיהודי צריך להיות 

ועשיר כמו פריץ בעל אחוזות,   גוי כפרי,  ואיתן כמו  חזק 

ברוך   שנאמר  בתורה,  אף  מרומז  זה  מכל ודבר  תהיה 

שיש   המעלות  בכל  מבורך  שתהיה  דהינו  העמים, 

 בעמים"... 

 

כל   ממך  ה’  "והסיר 

 חולי" )ז, טו(

נכנס   ודווי  מיוסר  עני 

יעקב   רבי  של  לחדרו 

שם   מראדזימין,  אריה 

תלאות   מסכת  גולל 

בלתי   וייסורים 

שאף   כזו,  נתפסת, 

היה   שרגיל  הצדיק 

להאזין לצרותיהם של  

 ישראל, לא הסכין לה.  

לתנות   שסיים  לאחר 

וקשייו,   מצוקותיו  את 

לשמוע   העני  ביקש 

מפי   חיזוק  מילות 

בצירוף   האדמו”ר, 

לישועה אך  ברכה   .

נרגע   הרבי הנסער לא 

 עדיין ממה ששמע.   

נקפו  שקט    ,הדקות 

בחלל שרר  מתוח  

שננער   עד  החדר, 

אל תקרי ִמְמָך,    – פטיר “והסיר ה’ ממך כל חולי”  הצדיק וה

 )ָמְך, לשון עניות(.  ךְ ּמָ אלא ִמ 

העני את חדרו של הצדיק, והיה בטוח שאין איש    משיצא

מאזין לדבריו, הפליט משפט שביטא מחד את מורת רוחו  

אמונה   הכיל  מאידך  אך  לצרותיו,  הצדיק  של  מתגובתו 

וכואב   עני  “ואני  תשגבני”    – עמוקה:  אלוקים  ישועתך 

 )תהילים סט, ל(. 

שבוטח    שמע כזה  עני  נהרו,  ופניו  אריה  יעקב  רבי  זאת 

העולמים,   בריבון  אומן  באמונת 

עליו  לעקם  הוא  וכדאי  ראוי 

 כמה נקודות בפסוק. 

מכל   שה’ ויושיעו  יעזרהו 

 צרותיו.  

 

 "ולא תביא תועבה אל ביתך" )ז, כו( 

חז"ל )סוטה ד, ב( כתיב "ולא תביא תועבה אל ביתך"   דרשו

גבה לב" )משלי טז( מכאן אמר רבי וכתיב: 'תועבת ה' כל  

כאילו  הרוח  גסות  בו  שיש  אדם  כל  רשב"י  משום  יוחנן 

 עובד עבודת כוכבים. 

אלימלך    אף רבי  הצדיק  להנהיג  החל  שכבר  לאחר 

מליז'ענסק זצ"ל את נשיאותו, אחז בדרך הענוה עד קצה  

 הגבול, מבלי לחוס על כבודו ומבלי לחשוש מבזיונות. 

אחה"צ,    פעם שישי  מטבילתו ביום  אלימלך  רבי  כשיצא 

חדשות   פנים  מוכר,  בלתי  יהודי  בחוץ  פגש  במקוה, 

הגיע   אשר  בליז'ענסק, 

לכבוד   לטבול  הוא  אף 

 שבת קודש.  

לו רבי אלימלך    הקדים

בסבר   עליכם"  "שלום 

דרש   יפות,  פנים 

והתענין   בשלומו 

לדעת אם מסודר הוא  

 באכסניה לשבת. 

הכיר  הלה לא  אשר   ,

את רבי אלימלך וטרם  

מעודו,  ר פניו  את  אה 

כי   תומו,  לפי  סיפר 

והגיע   רגליו  כיתת 

מהונגריה   במיוחד 

לזכות   כדי  הרחוקה, 

הצדיק   את  ולהכיר 

איש   המפורסם... 

רבי   הרבי  האלוקים, 

 אלימלך... 

אוזני"   שומעות    - "מה 

את   אלימלך  רבי  ספק 

בתדהמה   "עד    - כפיו 

הונגריה הגיעו כבר השקרים הללו?! לא יאומן כי יסופר!  

גם האו כאן?!  כמו  דשקרא"  ה"עלמא  שולט  שם  גם  מנם 

 שם שומעים על אודותיו של אותו רמאי ונוכל"!! 

צדיקים    האורח ואמונת  ה'  יראת  אשר  והישר,  התמים, 

בלע  דברי  נגד  ברוחו  לעצור  יכול  היה  לא  בלבבו,  בערו 

מחפירים כאלו על קדוש ישראל, ופתח את פיו במחאה 

 רמים ונישאים. נמרצת, רצופת חירופים וגידופים 

פנים!    פושע עז    - ישראל! 

האורח  של  צעקותיו  הדהדר 

ברחוב הסמוך לבית המרחץ,  

לנטוש   אלימלך  לרבי  וגרמו 

 את המקום במהירות... 

 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 

 כ"ו בניסן - רוזנבוים זצוק"ל

ה טָּ ֲחרָּ ַבר ּפֹוְתִחין ּבַ ְמִליֵאל סָּ ן ּגַ ִרים עז:( ""ַרּבָּ  )ְנדָּ

ׁשּוָבה הּוא  ּתְ ָנֵאי הַּ י ֶאָחד ִמּתְ ד ֶאָחד, ֲאנְַּחנּו יֹוְדִעים ּכִ ִמּצַּ

"ם. ְמּבַּ רַּ ק ּבָ ְך ִנְפסַּ  'ֲחָרָטה'. ּכָ

נִ  ד ׁשֵ 'ֲאָבל ִמּצַּ ם יֹוְדִעים ׁשֶ ִעים ְמֵלִאים י, ֲאנְַּחנּו ּגַּ ָּ ְרש 

טֹות ִעים לֹא ֲחרָּ אֹון "ְוֵכן ָהְרׁשָ ים ּגָ ב ִנּסִ ב רַּ תַּ ּכָ ִפי ׁשֶ ', ּכְ

ְפֶיֶנת  אַּ ּמְ ה ׁשֶ ר, ֲחָרָטה ִהיא ִמּדָ לֹומַּ ִהְתָחֵרט", ּכְ ִיְפְסקּו ִמּלְ

ִעים...  ֶאת ָהְרׁשָ

ְתָחֵרט ָאז ָמה ָנכֹון? ְלִהְתָחֵרט ְולֲַּעׂשֹות  ּמִ הַּ ׁשּוָבה, אֹו ׁשֶ ּתְ

ע?... ּבֹות ִנְקָרא ָרׁשָ  רַּ

הּוא נֹוֵפל  ׁשֶ ְתִחיָלה ּכְ ל ָהָאָדם ֵאיָנּה מַּ ִפיָלה ׁשֶ ּנְ הַּ

ה.  ֲעׂשֶ מַּ ֵחְטא ּבְ ָהָאָדם נֹוֵפל ּבְ ׁשֶ ֲהִליְך  -ּכְ ֲחֵרי ּתַּ ָבר אַּ ֶזה ּכְ

ְכנְ  ּנִ ּנָה ׁשֶ ת ְקטַּ חַּ ָבה אַּ ֲחׁשָ מַּ ִהְתִחיל ּבְ ָסה לֹו ֶאל ָארְֹך, ׁשֶ

! ּמֹוחַּ  ּתֹוְך הַּ

ִקיָקה  ּדְ ָבה הַּ ֲחׁשָ ּמַּ ים ִעם הַּ ֵאָלה ִהיא: ָמה ֲאנְַּחנּו עֹוׂשִ ְ ׁשּ הַּ

ּזֹו?  הַּ
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טיהר    לאחר המקוה,  אל  האורח  נכנס  מכעסו,  שנרגע 

עצמו בסילודין והועיד את פניו אל מעונו של הרבי, כדי  

 לקבל שלום לפני כניסת השבת. 

ך דרכו רגליו על סף החדר וזיו פניו של הרבי ניבט א   ויהי

 אליו.  

האורח כסיד וכמעט שלא פרחה נשמתו... אף רבי   החוויר

אלימלך זיהה מיד את האורח, קם ממקומו ואץ לקראתו 

ונרעש?!"   נבהל  לך  "מה  וותיק:  כידיד  מושטות   - בידים 

 "בסך הכל אמרנו שנינו אמת אחת!..." -גער בו בחיבה  

 הזהב()צנתרות 

 

 "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" )ח, יח( 

הלילה    סיפר על  לובלין,  חכמי  ישיבת  מתלמידי  אחד 

 שלאחר הפתיחה החגינית עם ייסוד הישיבה. 

הישיבה    טיילתי  בפרוזדור 

ולפתע   לילה,  בשעת 

מנגינה   קול  אזני  קלטו 

אשר   ולבבית,  מתוקה 

מהקומות   בקעה 

 העליונות. 

הקול    עליתי  בעקבות 

ה השלישית,  אל הקומ

בפינה   הסתתרתי 

וראיתי אותו, את ראש  

הישיבה ומייסדה, רבי  

שטייל   שפירא,  מאיר 

ארוכות   בפרוזדור 

וקצרות, כשהוא תפוס  

רועד   כולו  שרעפים, 

מרוב   סמוקים  ופניו 

 התאמצות. 

ערב   הזמן בניגון  לעצמו  ומפזם  מטייל  והוא  ביעף,  חולף 

נעשה   זה  שכל  לחשוב  לך  חלילה  הבאות:  המילים  את 

בכוחך, לא ולא! כי הוא הנתן לך כוח לעשות חיל, וקולו 

 של הרב גובר. 

שאת    הוא ביתר  הללו  המילים  את  לעצמו  משנן 

ובהתלהבות גוברת והולכת, "לא ולא, אין זה מכוחי אלא  

שמים, ואין אני אלא שליח ממרום להרמת    הכל בא בחסדי

 קרן התורה בדורנו". 

  

ה'   מה  ישראל  "ועתה 

כי  מעמך  שאל  אלקיך 

ה'  את  ליראה  אם 

בכל   ללכת  אלקיך, 

אותו,   ולאהבה  דרכיו, 

ובכל נפשך, ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך  

לשמור את מצות ה', ואת חקתיו, אשר אנכי 

 יג( -מצוך היום לטוב לך" )י, יב

שואל הקב אלוקיך  ה'  "מה  בשאלה:  לישראל  פונה  "ה 

מכם?   מבקש  אני  כבר  מה  כך    – מעמך"?  על  ועונה 

אהבתו,   ה',  יראת  הכוללת  ומפורטת  ארוכה  ברשימה 

 עבודתו, ושמירת כל מצוותיו.

 דורש הוא מהם?   וכי דבר מועט -  ותמוה

ואומר    כיוצא  הפונה  המלך,  דוד  אצל  מוצאים  אנו  בכך 

לקב"ה: "אחת שאלתי מאת ה'", ומיד לאחר מכן מבקש את 

חיי,   ימי  כל  ה'  בבית  "שבתי  ה':  מאת  היחידה  בקשתו 

יסתרני  בהיכלו...  ולבקר  ה',  בנעם  אהלו,    בסתר  לחזות 

 בצור ירוממני".

זה    ושוב כיצד  קשה, 

בקשה   מבקש  הוא 

ומפרט כל כך    –אחת  

 ? הרבה

מספר )ילקוט    המדרש

כז,   תהלים  שמעוני 

שהקב"ה   תשו(,  רמז 

זאת   הקשה  עצמו 

לו:   ואמר  לדוד 

אומר   אתה  "בתחילה 

ואחר   שאלתי,  אחת 

כמה   שואל  אתה  כך 

 שאלות..."

על    ודוד השיב  המלך 

עולם   של  "רבונו  כך: 

יהא   לא  למדתי,  ממך 

לרבו?   שווה  העבד 

ך,  בתחילה אמרת: ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמ

הרבה,   מצוות  להם  פתחת  כך  ואחר  ליראה,  אם  כי 

 שנאמר: ללכת בכל דרכיו..."

צורך    ועלינו שאין  מרבו  למד  וכי  דוד?  ענה  מה  להבין, 

 לדייק, חלילה?

באמצעות    הרב הדברים  את  מתרץ  שליט"א  מישקובסקי 

נימוס  בעניני  הארץ  ועם  בור  היה  אחד  מלצר  משל: 

 והליכות. 

רק   באחד לי  "הגש  ובקש:  אדם  למסעדה  נכנס  הימים 

 חתיכת בשר, בבקשה". 

המלצר למטבח, נטל את    מיהר 

הסיר הגדול ביותר בו התבשל 

והניח  רגעים,  באותם  בשר 

כשהוא   השולחן,  על  אותו 

ח שיקבל הערה לשבח על  בטו

 הנדיבות הרבה. 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

  צביב"ר מרים יוכבד 

 חשון תשפ"אכ"א מר  - ליבוביץ ע"ה

ים  ּלָׁשִ י ָאנּו חַּ ם, ְורֹוִאים ּכִ ֵ ׁשּ ּה ֶאת הַּ ְרּכָ ים ּדַּ ּלִ ִאם ֲאנְַּחנּו ְמגַּ

ִלים ִלּפֹל  ם,  -ּוְמֻסּגָ ֶלת ְלׁשָ ּדֶ ֶעֶצם ּפֹוְתִחים ֶאת הַּ ֲאנְַּחנּו ּבְ

ל  חּודֹו ׁשֶ ח ּכְ תַּ ט, ְונֹוְתִנים לֹו ֶאת ּפֹוְתִחים לֹו ּפֶ חַּ מַּ

ִפיָלה. ּנְ רּות ָלֵתת ָלנּו ּכֹוחַּ ְולֲַּעֹצר אֹוָתנּו ֵמהַּ  ָהֶאְפׁשָ

ּלָנּו... ֵלמּות ׁשֶ ְ ׁשּ ֲעֶטה הַּ מַּ פּוִסים ּבְ ֲאנְַּחנּו ּתְ ָעָיה ִהיא, ׁשֶ ּבְ  הַּ

ְצֵמנּו:   ֲאנְַּחנּו אֹוְמִרים ְלעַּ

 "ִלי ֶזה לֹא ִיְקֶרה!" 

ל ֶזה לֹא ְמַד  -"ֵאַלי  ר!" ּכָּ  ּבֵ

ֵאּלוּ!"  טוּיֹות הָּ ְ ּ ק ִעם ַהש  ר לֹא ִמְתַעּסֵ בָּ מֹוֶנה ֲאִני ּכְ ְ יל ש   "ִמּגִ

י ֵיש   ֵצאת נִָּקי, ּכִ ה ְולָּ ֵאּלֶ ֵנס ִלְמקֹומֹות ּכָּ יָּה ְלִהּכָּ עָּ "ֵאין ִלי ּבְ

 ִלי ֶאת ַהּכֹוחֹות!"



 

  ~3   ~ 

 ליקוטים וסיפורים  
 עקב   - נפלאים  

 
חסרת    אך ההתנהגות  על  התרעם  האורח  להפתעתו, 

גערה   הגיעה  לבוא,  המקוה  השבח  ותחת  התרבות, 

חמורה ביותר מפי בעל הבית: "מדוע לא הגשת לו צלחת,  

 מזלג, סכין, מפית וכוס?"

רק   –"מה אעשה?", הצטדק המלצר, "הוא ביקש מפרשות  

 חתיכת בשר ותו לא?"

לו בעל המסעדה: "אמנם כן, הוא ביקש רק חתיכת    הסביר

אי   שמסביב,  מה  כל  את  לקבל  התכוון  הוא  אבל  בשר, 

אפשר לאכול בשר בלי סכין ומזלג, צלחת וכוס, לחמניה  

 והיה עליך להבין זאת בעצמך!" –וחרדל 

שמבקש דוד המלך מאת ה': "אני רוצה רק דבר אחד    זהו

 אבל הדבר הזה הוא בעצם הכל.   –

אצלי    המינימום  המקסימום    – ההכרחי  למעשה,  הוא, 

 האפשרי". 

ענין    את  בכל  הזה  הכלל 

רוחני כלשהו למד דוד  

בכבודו   הקב"ה  מרבו, 

רק   המבקש  ובעצמו, 

אחד   ומונה    – דבר 

רשימה   מכן  לאחר 

כל   אשר  ארוכה, 

הם   כאחד,  מרכיביה 

של   צורתו  היוצרים 

 יהודי. 

לתרץ    באפן ניתן  נוסף 

שבבקשת   העניין,  את 

ישראל  ה מעם  קב"ה 

אם   "כי  פותח:  הוא 

אומר   ובכך  ליראה", 

לדרגה   שתגיעו  רק  מכם  מבקש  אני  ישראל:  לעם  הוא 

לכך   תגיעו  אם  והיה,  שמים,  יראת  של  ממילא    –אמתית 

 תזכו להגיע לכל שאר הדברים. 

שבתי    –שאמר דוד המלך: רק אחת אני שואל מאת ה'    וזהו

ממילא יבואו גם   בבית ה' כל ימי חיי, וכשאגיע לדרגה הזו,

יצפנני   כי  בהיכלו,  "לבקר  הרוחניות:  המעלות  יתר 

 בסכה..." וכיוצא בכך. 

 )לאור הנר(

 

 "את ה' אלקיך תירא" )י, כ(

העמסוני   נראה שמעון  כב(  )פסחים  בגמ'  דאיתא  לבאר, 

שבתורה,   האתין  כל  דרש 

ה'   לאת  שהגיע  כיון 

פירש,   תירא  אלוקיך 

רבי   תלמידיו  לו  אמרו 

מה   שדרשת  אתים  כל 

להם   אמר  עליהן  תהא 

על   שכר  מקבל  אני  כך  הדרישה  על  שכר  שקבלתי  כשם 

ה' אלקיך תירא   הפרישה עד שבא רבי עקיבא ודרש את 

 חכמים.   ילמיד לרבות ת

 להבין, וכי ר"ש לא הי' יכול לדרוש דרש הזה.   ויש

לתרץ בטוב טעם, כי שורת הדין נותן שעם הארץ היה    ויש

לו לאהוב את התלמיד חכם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל 

לו לחבקו לנשקו שלא כדרך הטבע, דידוע   והיה  מאודו, 

הוא   מנייהו  וחד  עומד  העולם  דברים  ג'  על  שאמרו  מה 

ובזכות כך שהת"ח עוסק בתורת ה' על ידו יקויים  התורה,  

 יחזור העולם לתוהו ובוהו.   והעולם, ובלעדי

שמעון עמסוני לא היה יכול לדרוש זה, כי הרי שורת   לכן

הדין נותנת שצריך לירא ולכבד תלמידי חכמים, ואינו מן  

 הצורך כלל להשמיענו זאת. 

רבי   אכן דאמר  מט(  )פסחים  דאיתא  דרש,  שפיר  ר"ע 

עם  ע כשהייתי  קיבא 

ת"ח   וראיתי  הארץ 

אנשכנו   אמרתי 

דעם   ומוכח  כחמור, 

אוהב   אינו  הארץ 

כלל,   חכם  לתלמיד 

ה'   את  דרש  ושפיר 

לרבות ת"ח,    - אלוקיך  

והיינו דקאמר כאן את  

היינו   אלוקיך,  ה' 

 אפילו לת"ח תאהבו.  

 )תפארת יהונתן(

 

עשב   "ונתתי 

 בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" )יא, טו(

"ק ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש זצ"ל שמע רבות על הגה

הרה"  שנוהג  אורחים"  "הכנסת  ישעי'לה  גודל  רבי  ק 

 מקרעסטיר זצ"ל, והשתוקק מאוד להכירו.  

רבי   באחת הרה"ק  של  דהילולא  יומא  באדר,  בז'  השנים 

יצחק אייזיק מקאליב זצ"ל, באה הזדמנות לידו להכיר את  

 הציון הקדוש.   רבי ישעי'לה, בבוא שניהם להשתטח על

"טיש"   לאחר במקום  ישעי'לה  רבי  ערך  לציון,  העליה 

 לכבוד האי יומא דהילולא.  

כדי הרה ותוך  לסעודה,  ידיו  את  נטל  ישעי'לה  רבי  "ק 

יכל   שלא  ומאחר  ממונקאטש,  בהגה"ק  הבחין  הנטילה 

 להפסיק בדיבור, הורה לו באצבעו שישב לצידו.  

ברכת    ברך ישעי'לה  רבי 

פ בצע  רוסה  "המוציא", 

מסיר   והחל  מהפת, 

את   הסכין  בעזרת 

אשר   הקשה  החלק 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 

 משה אליעזרע"ה ב"ר  צפורה פייגא
 ג' שבט תשפ"א - שיחי' יודלביץ

ָנה  ּכָ ּסַּ ּלָנּו, לֹא רֹוִאים ֶאת הַּ ה ׁשֶ ֻחְלׁשָ ֲאנְַּחנּו לֹא ְמזִַּהים ֶאת הַּ

ְצֵמנּו לֲַּאזֹוֵרי  ְכִניס ֶאת עַּ ּלָנּו, ְולֹא ּפֹוֲחִדים ְלהַּ ְבִעית ׁשֶ ּטִ הַּ

 ...ִסּכּון

ִפיָלה.  ּנְ ת הַּ ֶחׁשֶ  ְוָאז ִמְתרַּ

ר  חַּ ָבר ְלאַּ ל ֹאֶנס! ִהיא ּכְ ָבר סּוג ׁשֶ ל? ִהיא ּכְ ֹפעַּ ִפיָלה ּבְ ּנְ ְוהַּ

ִפיָלה! ּנְ ל הַּ י ׁשֶ ֲהִליְך ָהֲאִמּתִ ּתַּ ל הַּ  ּכָ

ִציאּות  ּמְ ע הַּ ְרקַּ קַּ ט ּבְ הּוא ֶנְחּבַּ ר ׁשֶ חַּ ָמה קֹוֶרה ְלָאָדם ְלאַּ

ֵלמּות  ֲעֶטה ׁשְ ל ּומַּ ֶהְבּדֵ ְתִחיל הַּ ם מַּ ץ? ׁשָ ּפֵ ּלֹו ִמְתנַּ ְמיֹוִני ׁשֶ ּדִ הַּ

ׁשּוָבה... ל ּתְ ִעים, לֲַּחָרָטה ׁשֶ ל ְרׁשָ ין ֲחָרָטה ׁשֶ  ּבֵ



 

  ~4   ~ 

 ליקוטים וסיפורים  
 עקב   - נפלאים  

 
 סביבות הפרוסה, סביב סביב.  

ההלכה,  ה בשמירת  ותקיף  עז  היה  אשר  אלעזר"  "מנחת 

 ולא חת מפני כל, מיהר ומחה בו, באמרו: "נו, הפסק!"  

את    אך להפריך  והמשיך  לדבריו,  שעה  לא  ישעי'לה  רבי 

ממקומ קם  ובסיימו  הרך,  מן  הלחם  ופרוס  והקשה  ת 

לאדם   ומסרה  השולחן,  לקצה  בריצה  ניגש  בידו,  הרכה 

וטעם  למקומו  חזר  ואז  שכנגדו,  השולחן  בראש  היושב 

 מיד משארית פרוסת "המוציא".  

לו:   אחר ואמר  אלעזר",  ל"מנחת  ישעי'לה  רבי  פנה  כך 

"במחילת כבוד תורתכם, בעת שברכתי ברכת 'המוציא',  

הוא מורעב מאוד  הבחנתי בזקן חסר שיניים היושב מולי ו

עד שכמעט פרחה נשמתו, לכן לא יכולתי לטעום מן הפת, 

 בטרם נתתי לו את הפרוסה להחיות את נפשו".  

לאמר, אמרו נא הרב    וסיים

חמור   מה  ממונקאטש, 

או   'הפסק'  יותר, 

איתא   הרי  'רחמנות'? 

אמר   מ.(  )ברכות  בגמ' 

רב   אמר  יהודה  רב 

שיאכל   לאדם  אסור 

מאכל   שיתן  קודם 

שנאמר  לבהמתו  

בשדך  ' עשב  ונתתי 

ולאחמ"כ  'לבהמתך  ,

ושבעת'   שאין  'ואכלת 

ומותר   הפסק,  זה 

"המוציא"   בין  אפילו 

 לטעימה.  

ולהאכיל    וכי לרחם 

יותר   גרוע  יהודי 

 מלהאכיל את בהמתו?

 )רשומים בשמך שסב(

 

 "ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם" )יא, יט(

התורה,   בלימוד ידיעת  חלקים:  שני  כידוע  יש  התורה 

 ועצם לימוד התורה.  

בא יהודי לפני החפץ חיים זצ"ל, בנו לומד בישיבת    פעם

 ראדין, ולפי מושגי האב כבר למד דיו.  

האבא לבקש רשות מהחפץ חיים ולקבל ברכה ליטול   בא

 את בנו שיעזור לו במסחרו.  

 "למה תפסיקו מללמוד" שאל החפץ חיים. 

' רואה  שאני  "ככל  האב,  ענה  רבי",  לכם  אומר  רבי  "מה 

עקיבא אייגר' שני כבר לא יצא ממנו. אז לפחות שיעזור לי 

 בפרנסה".  

עוסק"   אתה  "במה 

 התעניין החפץ חיים. 

 "ירקן בשוק" ענה "והעבודה קשה".  

'רוטשילד'  הרי  קשה.  כה  לעבוד  לך  למה  עליך,  "תמהני 

 שני כבר לא ייצא ממך, אז למה לך לעבוד..."

 לחיות!"  "מה פירוש", הזדעק "צריך לעבוד כדי 

 "אכן, וצריך גם ללמוד כדי לחיות..."

 )והגדת( 

 

ה' אלוקיכם ללכת בכל דרכיו   "לאהבה את 

 ולדבקה בו" )יא, כב( 

רש"י: הוא רחום ואתה תהא רחום, הוא גומל חסדים   כתב

 ואתה גמול חסדים.  

בשכונת    פעם המדרש  בית  מנכבדי  לאחד  היה  נדמה 

כי   בירושלים,  הכרם 

 השמש פגע בכבודו.  

ושניהם    קרא לגבאי, 

את   לסלק  החליטו 

 השמש ממשרתו.  

בבית    קמה מריבה 

מצדדים   אלו  הכנסת. 

ואלו  השמש,  בעד 

 לצד הגבאי. 

שכב    באותה עת 

שמואל   רבי  הגאון 

בבית   זצ"ל  סלנט 

שעבר   לאחר  החולים 

 ניתוח בעיניו.  

לשאול אותו האם    באו

אצלו   לבקר  יוכלו 

הסכסוך,  את  ליישב 

מחויב   הרי  והשיב: 

אני לשרת את הציבור  

 בכל עת. 

מהגבאי   באו שמואל  רבי  ביקש  החולים.  לבית  הצדדים 

 להרצות את טענותיו כנגד השמש.  

האיש את דבריו. שאל אותו רבי שמואל: האם יש   משסיים

ואל ושאלו: האם  לך בן? והשיב שיש לו בן. חזר רבי שמ

 אירע אי פעם שגירשת את בנך מהבית כשלא נהג כשורה?  

חלילה    השיב אך  ממנו  שבטי  את  חסכתי  לא  הן  הגבאי: 

 מעולם לא גרשתיו... 

כן, אמר רבי שמואל, כך עלינו לנהוג עתה עם השמש   אם 

 המשמש בבית הכנסת שנים רבות.  

לסלקו   יש לא  חלילה  אך  שסרח,  בן  כמו  בו  להתחשב 

 ו.  ממשרת

 הדברים על ליבם של הצדדים ושמעו לעצתו.  נתקבלו

 )ימי שמואל( 

ל לֲַּעמֹד מּול ְמִציאּותֹו.  ע, ֵאינֹו ְמֻסּגָ ן ָהָרׁשָ הוּא לֹא מוּכָּ

ם!  לָּ ְ הוּא ֵאינֹו ֻמש  ֶ ה ש  ֻעְבּדָּ ִכיל ֶאת הָּ בֹוָתיו ְלהָּ ְחׁשְ מַּ

ל ִמי  ים ֶאת ּכָ ֲאׁשִ ד ֶאָחד ְלהַּ לֹות ּגֹוְרמֹות לֹו ִמּצַּ ֻבְלּבָ ּמְ הַּ

ִני הּוא ִמְתָחֵרט  ד ׁשֵ ְצמֹו, ּוִמּצַּ ר לֹא ֶאת עַּ ר, ָהִעּקָ ק ֶאְפׁשָ רַּ ׁשֶ

ֱאלַּץ ִלּפֹל ְולַּ  ּנֶ ְך ׁשֶ ל ּכָ ים...עַּ ּיִ חַּ ְצמֹו ֶאת הַּ  ֲהרֹס ְלעַּ

ֶרׁש! ֹ ׁשּ ת ּבַּ עַּ ית נֹוגַּ  ֲאָבל ֲחָרָטה ֲאִמּתִ

ה  ל 'ָלּמָ ִסְגנֹון ׁשֶ ְצִמית ּבְ ק ֲאִכיָלה עַּ ית ֵאיָנּה רַּ ֲחָרָטה ֲאִמּתִ

ָנה  ּכָ ּסַּ ּלֹא ִזִהיִתי ֶאת הַּ ְך ׁשֶ ל ּכָ יִתי ֶאת ֶזה', ֶאּלָא ֲחָרָטה עַּ ָעׂשִ

י בְּ  ּלִ ּצֶֹרְך ׁשֶ ְצִמי ִלְחיֹות ְוֶאת הַּ י ְלעַּ ְרּתִ ִאְפׁשַּ ם! ׁשֶ ֵ ׁשּ ֲחֵמי הַּ רַּ

ד! ר ְלבַּ ּדֵ ל ְלִהְסּתַּ ִאּלּו ֲאִני ְמֻסּגָ ְמיֹון ּכְ ּדִ  ּבַּ

ׁשּוָבה! ל ּתְ  זֹוִהי ֲחָרָטה ׁשֶ

 ספינקא( -)נקודות של אור 

 LikutimNiflaim@gmail.comלקבלה במייל: 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com
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ניתן לקבל את הגיליון בפקס  
 באמצעות שיחת טלפון: 

079-5319191 

 

נודה להשתתפותכם  

 אות הגדולות!!: בהוצ 

 בנק פאגי   בנק:  ב 

 182   סניף 

 747815חשבון  

ע"ש: שב שמעתא  

 )ע"ר( 
ניתן לקבל קבלה מוכרת  

 ( 46  )סעיף   להחזר מס 

 

 : "נדרים פלוס" באשראי    

 654321-0799:  בטלפון   

  15פולק, גאולה  :  בדואר 

 חיפה 

 

 למענה אנושי: 

  052-7683095 

 

   תודה מראש!!!

 שמגר חדלו ארחות...   )רחוב( אודות האסונות הקשים... בימי  
הלב של כולנו נחרד ומתפלץ מהאסונות הקשים והמשונים שהתרחשו בזה אחר זה... כולנו מבינים שה' מטלטל אותנו... רוצה 

 אותנו... כולנו רוצים להתחזק... השאלה מה??? לעורר 
כבר הוזכר כאן עשרות פעמים שכשהקב"ה דופק על השלחן זה לא אומר שהוא מדבר על משהו ספציפי... הקב"ה דופק על השלחן  

 ואומר: זה רציני!!!! אני רוצה שיהיה פה רצינות!!! ו... ו... ואני מתכוין ברצינות!!! 
 לקחת את זה למקום שלו... כל אחד והרצינות הנדרשת ממנו... מכאן ואילך כל אחד צריך 

 --- 
נקודה למחשבה: בפרשתנו וגם בפרשה הקודמת יש ציווי שאנחנו לא כ"כ שמים לב אליו: השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך!! פן 

, ורך לבבך ושכחת את ה'!!! תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה
ערים גדולות וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת... השמר לך פן תשכח את והיה כי יביאך.. לתת לך    )ציווי דומה יש גם בפרשה הקודמת

   ה'!!!!(
ל איזה עבירות מסוימות... אלא שים לב: לא כתוב שיהיו פרצות בצניעות... או בכשרות... לא מדברים פה על חילולי שבת או ע

 אה... חשבת פעם על זה???  ושכחת את ה'!!מאי??? 
מה פירוש? ברגע שבן אדם יותר מידי שוקע בנהנתנות של העולם הזה הוא בקבוצת   !לשכוח את ה'!!יש עוון בפני עצמו שנקרא  

ם לבבך ולא תחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי סיכון ל"ושכחת את ה'..." אז בפרשה שלנו עיקר האזהרה של שכחת ה' זה שלא ירו
את החיל הזה... אבל בפרשה הקודמת האזהרה היא עוד בשלב שלפני כן... עזוב... גם אם לא רם לבבך... ואתה לא חושב שכוחי 

טוב... וכל  ... בתים מלאים כל  2022ועוצם ידי וכו'... אבל עצם זה שאתה מתחיל לצלול בתוך הנהנתנות ומילוי הסיפוקים של שנת  
אשר לך ירבה... אוטומטית אתה פשוט שוכח את ה'!!! עצם שכחת ה'!! עצם זה שיהודי יותר מידי שוקע בהנאות העולם הזה זה... 
זה שכחת ה'!!! זאת אומרת: כתוב כאן שגם כשמתפרקים ונופשים... ההלו... השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך... ומכאן ואילך כל 

החשבון נפש האישי שלו בימים אלו... איפה אני בייחס לציווי הזה!!! כל אחד מאיתנו שתקוע בנופש שלו...    אחד מאיתנו יעשה את
 מי בארץ ומי בחו"ל... 

סו"ס זה לא סוד שלאחרונה.. בשנים האחרונות... משנה לשנה הדחף לנופש ובילוי בשבועות האלו הוא נהיה סהרורי לכל דבר... 
כל אחד זרוק בחור אחר... אז כמובן שאין שום בעיה... ומותר לנפוש... גם מותר לאכול ולשבוע ובתים  זהו!!! אין עם מי לדבר...  

 טובים תבנה ישבת... אבל ההלו... השמר לך פן תשכח את ה'!!!! 

את ה'!!!    וכעת כשקוראים כאלו אסונות... אין לנו מושג למה זה קרה ומה ה' בא לעורר אותנו... אבל מה שבטוח שלכולנו זה הזכיר
אחרון הגלשנים והמשתזפים והמתנדנדים בערסל באן שהוא... האסונות האלו מזכירים לנו את ה'!! וכמובן שאנחנו לא מחפשים  

 כאלו הזכרות... 
כן... זה קרה ברחוב שמגר בירושלים!!! למי שלא מכיר... רחוב שמגר הוא הרחוב הכי קוטבי וקיצוני שאני מכיר... כולנו מכירים את  

ם שמגר מבית ההלוויות שמגר שמשם יוצאים כל ההלוויות ושם כולם זוכרים את ה'!!! ומאידך בשנים האחרונות כולנו מכירים  הש
את הרחוב שמגר מזוית נוספת... מהזוית של כל חנויות היוקרה והאופנה והמותגים והאלגנט... אני סו"ס חיפאי תמים... פעם 

לבין המרכז קניות החדש באזור   )מה שנקרא "מלכי ישראל"( נויות הותיקות של אזור גאולה...  שאלתי איזה ירושלמי: מה ההבדל בין הח 
בקיצור: אם הבנתי נכון זה )מה אעשה שאני לא מבין אנגלית...(  "תנובת הארץ..." הוא צחק ואמר לי: תסתכל על החלונות ראווה ותבין...  

וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה..." ושוב!!! עד כאן אין בעיה!!!! משהו בסגנון של "תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת 
דא עקא שכשנמצאים בכאלו מקומות צריך ליזהר שלא לשכוח את ה'... סו"ס בסוף הרחוב... אי שם בבית ההלוויות... שם כולם 

וביש חסד ובכל החלונות ראווה שיש   זוכרים את ה'!!! שם קל לזכור את ה'!! שם גם החילוני שם כיפה על הראש... אבל ברב שפע
שם... שם צריך להיות עם יד על הדופק שלא לשכוח את ה'... וזה קרה לנו בדיוק בתקופה שכולנו מתגלגלים לנו אי שם בכל מיני  

כואב!!!  חורים בארץ ובחו"ל כשמשאלת לב אחת יש לכולנו... ליהנות וליהנות וליהנות וליהנות... אז ה' שלח לנו תזכיר!!! תזכיר  
תזכיר שאף אחד לא יכחיש שהוא הזכיר לנו את ה'... ואנחנו כמובן לא מחפשים כאלו הזכרות... אנחנו מעדיפים להזכיר לעצמנו 

 את ה' בדרכים אידיאליות יותר...  
 אז שוב... מה ה' בא לעורר אותנו?? אי אפשר לדעת... אבל מה שבטוח... השמר לך פן תשכח את ה'!!! 

איך זוכרים את ה' גם בשלושה לילות במתחם של הבריכה והמנגל עם כל המשפחה המורחבת??? לפניך קטע קצר כעת תכל'ס...  
מתוך ספר שערי תשובה לרבינו יונה.. הוא מביא שם רשימה של ארבע אפשרויות במה מתבטא זכרון ה'... תעבור על כל האפשרויות 

כל מקום שנאמר השמר, פן, ואל,   ז"לואמרו ר  -'השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך '....  ותחבר לכה"פ את אחד מהם ותאמץ אותו לבין הזמנים הזה

  . ג. והצניעות  . ב.היראה  א.  כמוהרי זה לא תעשה. הוזהרנו בזה לזכור את הש"י בכל עת. וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחויבות מן הזכירה.  
בה' יצדקו ויתהללו כל זרע  כמו שנאמר    רע הקודש ישיגו כל הנהגה נאוה והמעטירה בעליה מזכירת השם ית'וטכסיס המדות. כי ז  . ד.וקישוט המחשבות

דרכים כיצד לזכור את ה'!! א. יראת שמים!! אדם שנזהר מחטא זה רגע של זכירת ה'... ב. צניעות...    הנה לך רשימה של ארבע    ,"ישראל
שבזה גברים שוים לנשים... ג. ד. קישוט המחשבות וטכסיס המידות... מחשבות  אתה מבין לבד שזה צניעות ברובד הפנימי שלה  

 ומידות זה משהו שרק ה' יודע... ומי שמשקיע בזה... זה אומר שיש לו ערוץ ישיר של תקשורת עם ה'... הוא זוכר את ה'... 
... ובזכות שנזכור את ה' לא נצטרך  הנה לך נקודת חיזוק שהיא מצד אחד נקודתית... אב מצד שני נרחבת מצד האפשרויות שלה

ונזכה במהרה ל"גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך..." וזכרתי לך חסד נעורייך והקימותי לך ברית   יותר לתזכורות כעין אלו... 
 עולם... 
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ממוקמות    ןהיכן ה   !!! סגולות 
 ביהדות?? 

כתבתי  ומשהו  חודש  לפני  חוב...  בעל  נשארתי 
ממנו כביכול נגד אמר בעלון... מאמר שהיה נשמע  מ

סגולות... נכתב שם בחריפות נגד כל הפרסומות של 
המסוגלים והמקומות    הימים  לישועות 

מצידי  המסוגלים שאני  לציין  מוכרח  אני  ואגב:   ...
לכוננ לרדת  התכוננתי  תכננתי  ספיגה...  ות 

 למחתרת... 

שלוחות  שמקובלנו  הפשוט  השיקול  את  עשיתי 
לוחות   ואם  הציבור...  של  הפנים  זה  המודעות 
ישועות   ישועות  לך  צווחות  היום  כל  המודעות 
של  הפרצוף  שזה  סימן  מסוגלים  וימים  וקברים 
בחשבון   לקחתי  ממילא  הסחורה...  זה  הציבור... 

זה... נגד  מדבר  אני  מכל    שאם  לחטוף  הולך  אני 
הכיוונים... ומה גדולה היתה ההפתעה שבאופן גורף 

ללו את המאמר הזה... הרבה  יכמעט כולם שבחו וה
הרבה...  וכ"כ  חמות  תגובות  כאלו  לי  זכור  לא  זמן 
משקפות   לא  המודעות  שלוחות  מתברר  בקיצור: 
להרוס  תפסיקו  אנא..  אז  הציבור...  דעת  את 

או לעשות  תפסיקו  בכח!!! אותנו!!!  ילדותיים  תנו 
תפסיקו לייצר רמה נמוכה... אתם רוצים תרומות??  
תגידו   כסף...  שצריך  תגידו  הקודש...  לשון  תדברו 

תגידו שאתם רוצים להרביץ תורה...    שצריך צדקה...
 נתרום לכם עם כל הלב... תנסו!!!! 

בא... בא נוכיח שאנחנו מבינים עברית גם ללא צורך 
  בדם... 

 --- 
 בכל זאת המקום של סגולות ביהדות???   ובכן: מה 

ויש  הרבה...  ויש  ביהדות...  סגולות  יש  יש!!  סו"ס 
מפורשים...   פסוקים  ואפילו  מפורשים  חז"ל 

כל המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה זו לדוגמא:  
דודאים  אכילת  וגם  בחז"ל  שמפורשת  סגולה 
מוזכרת כבר אצל רחל... והפרשת חלה מוזכרת כבר  

ה את הנשים ממיתה... בקיצור: יש במשנה שמציל 
וענף שורש  להם  שיש  סגולות  ואי    המון  ביהדות 

אז   הזה...  תורני  היהודי  מהמושג  להתעלם  אפשר 
 ???מה בכל זאת המקום שלו ביהדות

מילים:  ובכן:   בשתי  זה  את  מגדיר  רשות  הייתי 
 ההשתדלות!!!!! 

מילים...   שתי  פה  אמרתי  לב?    רשות!!! שמת 
ה פה מכוונת... לכל מילה יש  כל מיל  ההשתדלות!!!
 נתחיל מהמילה השניה...  כעת פירוש משלה...

חובת ובכן:    השתדלות!!!!  שיש  יודעים  כולנו 
חולה   לאדם  יש  שאם  אומרת:  זאת  השתדלות... 
ונותן   ומתענה  מתפלל  הוא  אם  גם  הבית...  בתוך 

צריך  מספיק!!  לא  זה  חובת   צדקה...  לעשות  גם 
ולקח  לרופא  ללכת  לפי  השתדלות שזה  תרופות  ת 

 הרפואה...   חוקי

זהו!!!! ברובד  שבד   אז  השתדלות  שיש  כמו  יוק 
השתדלות המדעי  גשמיה גם  יש  מידה  באותה   !!!

כלומר:   רוחני!!  היותר  ש ברובד  לא  כמו  מצידי  אני 
אנטיביוטיקה איך  ל  מבין  דלקת... רפאאמורה  ות 

זה    חוקי הרפואה  אבל כך גזרה חכמתו יתברך שע"פ
ור בדיוק כמו שכד  ל אותו משקל: אם ככה ע   עובד...

פלונית סגולה  ככה  דם...  לחץ  מוריד   ה יכול   פלוני 
אה... מה הקשר??? מי אמר שיש    להוריד לחץ דם...  

 וכי במרשם רופא יש קשר??  קשר...

בדיוק כמו שבורא עולם חקק שמרשם פלוני מרפא 
כה במקביל בורא עולם חקק שמי מחלה פלונית... כ

ר' מתיא בן חרש זה פותר כך    נרות לע"נ  18שמדליק  
 וכך בעיות...  

כמו  ש  משהו  זה  סגולות  בקיצור: בדיוק  עובד 
 כדור!!!!! 

עובד   בכלל  כשאתה לוקח כדור... אתה שואל למה זה
 ואיך זה עובד?? 

חכמתו שואל  לא  אתה   למה  לא!! גזרה  כך  כי   ??
אזיתברך. עובד..  זה  וכך  כך  שכשעושים  באותה   .. 

ינה רפואית ה' ברא כך וכך  מידה... בדיוק כמו שמבח
סממנים שמרפאים מחלות... אז יש כל מיני ביצועים 
מחלות   מרפא  גם  זה  אותם  שעושה  שמי  רוחנים 

 ומביא ישועות.. 
 בינינו... תחשוב רגע... למה לא???  

לנו עסק עם א) והוא  תמילא אם היה  איסט שכופר הכל רח"ל... 
ילוק בין מרשם מצידו רק המדע קיים... אני מבין שבשבילו יש ח 

שיודע   מאמין  בן  מאמין  יהודי  אבל  הסגולות...  אוצר  לבין  רופא 
הרופא  בכח  שיש  גזר  עולם  בורא  אם  עליון...  בגזירת  שהכל 
אותו   מרפא  וזה  כדורים  של  מרשם  אדם  לבן  לתת  והרפואות 
ממחלות... אז למה שלא יהיה "עלינו לשבח" ישר והפוך ז' פעמים 

כמו   מחלות???  ירפא  זה  זה  שזה  שגם  גם  ככה  השתדלות... 
 השתדלות..( 

להרויח   רציתי  מה  הבנתי  חתרתי??  לאן  הבנת 
   ??? בהגדרה הזו 

בשביל    סגולה  החליט לעשותיהודי שהעניין הוא כך:  
ישועות הגיע לקבל  יהודי  שאותו  הכוונה  אין   ...

לי  לרמוז  רוצה  ה'  כי  זה  לי  קרה  מה  שכל    למסקנה 
 זו וזו...   שאני צריך לעשות סגולה ולעורר אותי

 זה לא קשור... למה זה לא קשור??   לא!! 

כי זה בדיוק כמו אקמול... אדם שלא מרגיש טוב ולכן  
הוא לוקח אקמול... למה הוא לוקח אקמול?? כי בצר  
כל הדברים האלו... הוא הגיע למסקנה   לו ומצאוהו 
שה' רוצה שיתחזק בעניינא דאקמול?? לא!!! ממש  

אותו שיתחזק   לעורר א  לא!! אף אחד לא חושב שה' ב
 בללכת לרופא... 

חקק    וה'  נקודה!! והיות  אדם לוקח אקמול כי כואב לו
לוקחים  אז  כאבים...  משכך  שאקמול  בעולמו 

חוזר   אקמול... הוא  במקביל  עכשיו...  נקודה!! 
חוזר(  בתשובה שלא  אותו...   )או  לעורר  בא  ה'    כי 

לקחת  ) אותו  לעורר  בא  שה'  חושב  לא  אחד  אף  עכ"פ 
 (... אפילו לא בצחוק...... זה ודאי לא הנושאאקמול

 על אותו משקל: סגולה זה בדיוק כמו אקמול!!!! 

תעכב כי ה'  חד לא חושב שהסיבה שהשידוך האף א
ו פלוני  למוסדות  שיתרום  אותו  לעורר  שילך  רוצה 

   לקבר אלמוני... מה פתאום!! מה הקשר??

??? כמו שאדם לוקח אקמול כי כואב לו וה' כן  רק מה
שידוך ח שרוצה  אדם  בן  ככה  עוזר...  שאקמול  קק 

ו שידוך...  רוצה  הוא  כי  לעמוקה  והולך  פה היות  יש 
אז הוא לוקח את   סגולה בדוקה ומנוסה שזה עובד

הזה  קרההאקמול  זה  שלכן  לא  זה  שה' וזה    !!!  מה 
פשוט האקמול שאובחן    רצה לעורר אותי... אלא זה
   כדבר שיכול לקדם שידוך...

א "מוריד"  הדבריםאני  מאוד   האלו   ת  בצורה 
דא עקא שזה לא  פסקנית... כאילו זה מובן מאליו...  

מאליו...  מובן  אישי   כ"כ  מניסיון  )גם  ומכירי  ביודעי 
שמאוד   הסגולה  בעבר(  את  לוקחים  אנשים  מהר 

ונעלה... מרומם  יותר  הרבה  שכל   לרובד  מצב  נהיה 
שהוא  בגלל  זה  החיים...  את  לך  תקע  שה'  הסיבה 

לעורר למוסדות  רוצה  לתרום  ובשניה   פלוני...  אותך 
זהו... תרם...  ה'   שהוא  בסה"כ  מה  לו...  ורפא  ושב 

איקס...   למוסדות  לתרום  שצריך  שתבין  רצה?? 
   בשניה שהבנת... הופה... הישועה הגיע...

דברים!!!  כאלו  לומר  אסור  לפומיה!!!  וצריך    עפרא 
כל מי שחס על כבוד קונו צריך להתקומם  למחות!!!! 

 ישה שכזו... ולמה??? על ג

  "מגדף בה רבי אבהו"!!! כי יש משפט בגמ' שנקרא  
סב:(   היה  )שבת  אבהו  רבי  שהאמורא  מקום  היה 

קרה??? מה  מקלל...  היה  בעמוס  מגדף...  פסוק    יש 
על  וסרוחים  שן  מטות  על  "השוכבים  שם  שכתוב 
ערסותם על כן יגלו בראש גולים" והגמ' שואלת: מה 

וכו'? מבאר שם רבי יוסי   זה השוכבים על מטות שן
 ברבי חנינא: שהם לא נהגו מספיק בנקיות... 

וכי בגלל    ר' אבהו שמע את זה וגידף!!! חס ושלום!!!
חמור   עונש  כזו  להם  מגיע  לכן  בנקיות  נהגו  שלא 
מעלה  שישנה  ברור  כלומר:  גולים???  בראש  לגלות 
תהיו..   אפילו בכלל קדושים  וזה אולי  בנקיות  לנהוג 

לו    אבל ההלו...  בנקיות מגיע  נוהג  להגיד שמי שלא 
 כזה עונש?? זה... זה לא הגון...  

יותר    ו מבאר שם שמדובר בעוון הרבהלכן רבי אבה
 ... ונורא חמור

למדנו: דרכנו  לפי  על    עכ"פ  יהודי שלרקוד  של  דם 
כולו שמחכה לשידוך או לילדים במשך כמה שנים... ו

.. שמח  חנני ה' כי אליך אקרא כל היום. ותחינה  זעקה
נפש עבדך כי אליך ה' נפשי אשא... ותכל'ס... ה' לא 
עונה אותו... וה' מתעקש לא למלאות את מבוקשו... 

 ולמה?? 

כי לא היה לו את המזל להכיר את התפילה הבוקעת 
של בקבר  מוסדות  רקיעים  או    אלמוני...  פלוני 

אבהו... רבי  בה  מגדף  כאלו   סליחה!!  לומר  אסור 
להוצי   דברים... אב  אסור  נפש  ידיד  על  כזו  דיבה  א 

 הרחמן... 

להגיד שהדבר היחיד שה' רצה ממך זה שתעשה את 
וכל זמן שלא עשית אותה ה' העלים עיניו   הסגולה הזו

והסתיר פניו עד שתבין את הרמז ותתרום למוסדות 
אלמוני...   אכזריות!!!  זה פלוני  להוציא   דרך  אסור 

ן לומר  כאלו דברים מהפה... אז מה כן??? מה כן נכו
 ומותר לחשוב???

בחובת וכמו ש  יש משכך כאבים מסוים שעובד!!!!ש
ההשתדלות יש כאלו שמסיבות ההשגחה יצא להם 
להתרוצץ  אצל הרבה רופאים עד שהם הגיעו לרופא 

יש   אולי!! אולי  תן את הכדור הנכון... כך גםהנכון שנ
מסוימות  סגולה  יש  הרוחנית...  מהזוית  השתדלות 

תפילה   הנכון ומעמדות  הכדור  שזה  מסוימות 
קלעת  אז  אלמוני  למוסדות  וכשתרמת  בשבילך... 

לך... שעזר  הנכון  לשמוע  לכדור  מסכים  אני  זה   את 



 

  

... אבל להגיד שזה מה שה' רצה גדול  וגם זה בקושי
 ממך?? 

ולא יפקד    זה פשוט צורם ולא ראויהס מלהזכיר...  
 ... מקומו

 --- 
לעניינינו...   שנחזור  יש  שסיכמנו  מילים: כפי  תי 

את   הסברתי  עכשיו  עד  ההשתדלות!!!!  רשות 
השניה   שסגולה השתדלות...  המילה  הסברתי 

עובדת...   שהשתדלות  כמו  בדיוק  כמו עובדת  )לא 

   שתשובה תפילה וצדקה עובדים( 
ההשתדלות...    רשות כעת נעבור למילה הראשונה...  

 ??? רשות מה הכוונה
בדיוק עובדת  סגולה  שסיכמנו...  כפי    מוכ  ובכן: 

 השתדלות!!!! 
 סגולה עובדת בדיוק כמו טיפול רפואי.. 

אבל עדיין!!! עדיין יש הבדל אחד מהותי בין סגולה  
 לבין רפואה... 

זו   לא    חובת רפואה  זה  סגולה  ואילו  השתדלות!!! 
אלא   אבל    רשות...חובה  השתדלות..  רשות  אמנם 

 לא חובה...  רשות...
חולה אדם  ככה:  ללכת  שהחלי  ל"ע  כלומר  לא  ט 

להתפלל רק  אלא  בתשובה    לרופאים  ולחזור 
וצדקה... זה לא בסדר... מה אנחנו נגיד לו? אדוני...  
ללכת  חייב  אתה   ?  !  ? ההשתדלות  חובת  עם  מה 

כי   אומר...  שהוא  מה  ולעשות  לדרוש לרופא 
 רופאים ורפואות זו חובת ההשתדלות!!! ב

אבל!!!! אדם שצריך ישועה והוא דווקא לא מזלזל 
שהרופאים  ההשתדל  חובת ב מה  עושה  הוא  ות.. 

משום   אומרים לו... ומתנהג באחריות רצינית... אבל
סגולות...  מה עושה  לא  לפניו   הוא  התחננתי  וכבר 

כמה  וכבר  זלזל...  והוא  אלמוני  למוסדות  שיתרום 
שנים שאני כל פעם מחדש מציע לו... חבל עליך...  

והרי סיכמנו שיש סגולות וזה   בא תתרום ותיוושע...
בטענות  עוב אליו  לבא  נוכל  האם  רפואה..  כמו  ד 

ההשתדלות??   חובת אדוני... זה לא בסדר... מה עם 
 למה עדיין לא עשית את הסגולה הזו והזו?? 

תרם  ) לא  עדיין  והוא  לשידוך  שממתין  מבוגר  בחור  מכיר  אני 
לא   אתה  בטענות:  אליו  לבא  צריך  אני  האם  פלוני...  למוסדות 

בהתעכבות   אשם  אתה  סגולה בסדר...  פה  יש  הנה...  שלך... 

גם אם סגולה   לא!!! זה לא!!!   (שעדיין לא עשית אותה? 
עובדת כמו השתדלות... אבל עדיין!!! עדיין זה לא  

כמו   כמו    חובת עובד  אלא  ... רשותהשתדלות... 
ועד   מכאן  אבל  לעשות...  אפשר  לנסות...  אפשר 
להתחיל לעשות עליהום ולהעניק לבן אדם תחושה  

אח חוסר  להתרוצץ  של  לא  מעיז  אתה  איך  ריות 
 למקום מסוגל פלוני שהרבה נושעו שם... סטופ!!!! 

הסגולות  איפה  בקצרה  הגדרתי  כאן  הנה... 
 ממוקמות ביהדות!!! 

 יש מושג של סגולות ביהדות!!! יש!!! בפירוש יש!!!  
 אבל איפה זה ממוקם ביהדות??? 

 זה ממוקם רק במקום של מרשם!! לא יותר מזה!!!  
שם רפואי זה לא הופך אותו לאיזה עבודת כמו שמר

זה  אלא  חפצתי..."  אלוקי  רצונך  "לעשות  הכנה 
זה   עסק  שיהא  רצון  ויהי  שעובד...  משהו  פשוט 
לרפואה... אז על אותו משקל יש סגולה... שהלוואי  

 ותהיה לעזר... כן כן... לא לא... זה דבר ראשון!!! 

... דבר שני: גם אם סגולה זה משהו שעובד כמו כדור
זה   וסגולה  השתדלות...  חובת  זה  כדור  עדיין!!! 

 רשות ההשתדלות!!! 
 --- 

נוסף:   לבי  מיש רק משהו מעניין  תשומת  העיר את  הו 
 : בשם רב שהעיר 

הרבה בדוקות   שהיוסגולות    שיש  באמת  בעבר 
שזה  אכן  זהו   ומנוסות.. עד  עד!!!!   התחיל   עבד 

שסגולה  תפרסם...הל להתפרסם  ברגע  היא    מתחילה 
אט   ככל מאט  שלה...  ההשפעה  את  לאבד  תחילה 

  ולהפוך להיות טרנד... ככה   שהסגולה מתחילה "לרוץ.."
 עובד...   מיום ליום זה פחות

 ולמה?? מסיבה מאוד מאוד פשוטה:  

ל אותך  אשלח  ואני  בעיה...  לך  יש  הישן אם  ספר 
אוצר הסגולות וכתוב שם שצריך לקחת איזה והמאובק  

או להדליק י"ח נרות   ...ולמרוח אותו על המצח   זנגביל
אתה תסכים לעשות את זה?? נו נו... או   לע"נ רמב"ח...

תואיל בטובך לעשות   אתה  שכן או שלא... ואם בכל זאת
כי... כי תשמע...   את זה... למה אתה תעשה את זה?? 

כדורים כ"כ הרבה  הכי  וניסיתי להתקשר   קניתי בלאו 
תרופה   לא יזיק לי עוד איזה  נו...  ...לכ"כ הרבה עסקנים

 אם לא יועיל לא יזיק...  עוד איזה סגולה... מאופתית...

 נכון שזו תהיה המחשבה שלך פחות או יותר??? 

תשמע...   שלך...  המחשבה  זו  סיכוי אם  סגולה   !!! יש 
של לקיחת תרופה יש על מה    שנעשית משיקול נקודתי

   לדבר...

עבד... שזה  לעצמך  תאר  הזנגביל   אבל  את  מרחת 
הדלהמדובר.  י"ח..  ושפכת    קת  וזה    40נרות  מטבעות 

  זה התפרסם   כמובןאז  ו  עבד והישועה הגיע תוך יום...
  ... מפורסם   נהיהזה  ברשת... וזה התחיל לרוץ וכו' וכו'... ו

חודשים   כמה  כולםואחרי  זגבילים   כבר  עם  הולכים 
מודעות  ומ ותולים  נרות  לפרסם... דליקים    הבטחתי 

כעת   איזה  מגיע  והנה  הוא  ו  אחד  יהודיעוד  רוצה גם 
 לעשות את הסגולה הזו...  

 עושה את הסגולה הזו???   הואכעת למה   

האם הוא עושה את זה מאותו מקום שאתה עשית את  
 זה?? 

לבינו:  מה פתאום!! בינך  להבדל  לב  עשית  א  שים  תה 
  ?? איפה... הוא הואאבל    את זה ממקום של מרשם!!!

ה הוא עושה מז   שר לעשות רצונך אלוקי חפצתי...    כבר
גדולה...   מצוה  לפני כבר  דבקות  ניגוני  שר  כבר  הוא 

 ???  שנעשה כאן הנזק גודל את תלטק האם המעמד...

אתה   ישועה...  צריך  והיית  בצרה  שרוי  היית  כשאתה 
לא  ??? בדיוק הבנת שה' רוצה ממך משהו... מהלפחות 

אולי   ...אולי שתחזור בתשובה... אולי שתתפלל  יודע...
ה' רצה לעורר    בדיוק  א יודע מהל  אני  שתקבל באהבה...

יודע מה לא... אתה לא חשבת לפחות  אני    אבל  ...אותך
נרות של ר' מתיא   וצה ממך את הי"ח לרגע אחד שה' ר

גם כשראית שיש כזו סגולה...    זה ודאי שלא!!!בן חרש...  
לרגע לא חשבת שזה מה שה' בא לעורר אותך... עשית 

זה אק  נטו  את  כדור  בתור  מרשם...  נו... בתור  מול... 
וצדקה  תשובה אקמול  תפילה  י"ח    סגולי  בשילוב  של 

 יכול לפעול...   בהחלט נרות

מהמודעות   הזו  סגולהשכבר נחשף ל  אבל חבר שלך???
מה ה' בא   הוא כבר יודעשל הבטחתי לפרסם?? הוא?? 

ה אותו...  לו... לעורר  לרמוז  רוצה  ה'  מה  יודע  כבר   וא 
  !!!! בטח תנחש מה?? להדליק י"ח נרות!!!

בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים... 
נו... אתה מבין למה  תדליק י"ח נרות והכל יסתדר...  

 פתאום הסגולה הפסיקה לעבוד?? 

פשוטה:  צרה...  מסיבה  לו  שיש  שמי  לימדו   אותי 
השתדלות!!   לעשות  וגם  בתשובה  לחזור  גם  צריך 
ולא  ויברח רק בהשתדלות  אבל מי שיעזוב את ה' 

בתשובה...יתפ יחזור  ולא  לא   לל  ההשתדלות    אז 
   תועיל... נכון??

שהסגולה   שהבנת  זמן  כל  כאן!!!  סיפור  אותו  אז 
כמו  היא השתדלות  לפחות   אקמול...  בסה"כ  אז 

אלאש  ידעת אקמול  לקחת  מספיק    גם  צריך  לא 
תשובה ותפילה וצדקה... כאן האקמול    לשלב עם זה

)סליחה    עבד... אבל ברגע שהסגולה "עפה על עצמה"

ונוצר מצב שכל עלוני הישועות מפרסמים   על הביטוי(
למה??   הגיע...  הכל  הצרות...  וכל  הבעיות  שכל  לך 
כדי לעורר אותך לתרום למוסדות פלוני... במילים 
ה' הוא   לדרוש את  אדם שבמקום  יש פה  אחרות: 

השתדלות!!!!עושה   זוכ  רק  שסגולה  סיכמנו   י 
היהשתדלות. היחידה  המסקנה  ואם  שכל   א.. 

את  עשית  שלא  בגלל  רק  הם  והבעיות  הצרות 
 מה אומרים לך כאן??  הסגולה... אז במילים אחרות

בליברק  תבחר   בליהשתדלות  ותפילה   !!!  תשובה 
כמו   זה בדיוק  עוזר...  לא  .מה הפלא שזה  וצדקה.. 
אדם שדורש רק ברופאים וביועצים ולא מבין שה'  

 מדבר איתו!!! תחשוב על זה... 

השאיר אותם  נא לתחם את הסגולות!! ללכן אנא...  
 שלהם...  במשבצת

ההפיכה של הסגולות לעיקר סיבת הצרות ויסורים 
שקר וזה לא רצון ה'!!! אני חושב שהשכל הישר   זה

ככה מחייב... לא נראה לי שיש מישהו בעולם שיכול  
 לעמוד כנגד האמת הזו ולהתווכח איתה... 

א דרכו!!!  מדבר  שהקב"ה  ערוץ  לחסום  ם אסור 
ליהודי יש צרה וה' רוצה ממנו משהו... ה' רוצה ממנו 
איך   שינוי...  איזה  שיעשה  ממנו  רוצה  ה'  קשר... 
אפשר לסתום את הכביש הזה בסגולות והבטחות 
השפתיים  דל  על  להעלות  אפשר  איך  וישועות... 
בגלל  זה  שלך  ולצרות  שלך  להתעכבות  שהסיבה 

   ת?? שעדיין לא תרמת ועדיין לא עשית סגולה פלוני
אתה יכול להגיד שיש אקמול כזה... יש סגולה כזו 
עשרת  ממנה  תעשה  אל  אבל  לעבוד...  שיכולה 
תעשה  טראסק...  ממנה  תעשה  אל  הדיברות... 
שה'  מה  שזה  וצדקה  תפילה  מהתשובה  טראסק 

 רוצה... 
 --- 

עכשיו: שלא תבין לא נכון... סו"ס כל הסגולות וכל  
כס רוצים  הם  דבר  של  בסופו  בשביל הישועות..  ף 

החזקת תורה!! והחזקת תורה זה הדבר הכי חשוב 
מכל   יותר  ישועות  לפעול  יכול  שהוא  בעולם... 

 ההבטחות האלו.. 

אז תתרמו!!! תתרמו להחזקת תורה... תתרמו בעין  
תתרמו   אברכים...  שמחזיק  תורני  מוסד  לכל  יפה 
לסגולה   תכנסו  אל  פרנציפ  אבל  שיותר...  כמה 

ום הטהור של זה... זה  שבזה... תשאירו את זה במק
יעשה הרבה יותר נחת רוח לפניו יתברך וגם ישועות  

 על הדרך... 
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 איך מתייחסים לנושא של תדמית במשקפיים של תורה... 
לכאורה: התורה מצווה   פרשת ואתחנן... יש כמה פסוקים מאוד תמוהים  -בפרשה הקודמת ובכן:  

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... אשר ישמעון את כל החוקים    אותנו:
 ...י מי גוי גדול וגו'כ האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

   תדמית!!! כמה פסוקים מיוחדים לנושא של  כאן : התורה מקדישהשים לב
התורה מתחשבת בשיקולים של תדמית חיובית... חשוב לתורה שאנחנו נראה טוב   כאילו  זה נשמע

לכן ושמרתם ועשיתם   ולכן!!! אינטלגנטים וחכמים...    אנחנו  כמה  עד  שהגוים יגידובעיני העמים...  
   : וכמובן שזה תמוה ולא יכול להיות  י היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... כ

גישה הפוכה במאה שמונים מעלות... "הן עם לבדד ישכון   ביהדות  כי לאורך כל הדרך אנחנו רואים
סה להראות את בית  מנוכו'..." וכשחזקיהו המלך    "אל דרך הגוים אל תלמדו  לא יתחשב..."ובגוים  

הוא נענש על כך... בקיצור: לפי השקפת התורה אנחנו לא מחפשים למצא חן בעיני נכותו למלך בבל  
כמה שפחות להתעניין בהם וכמה שפחות למשוך את תשומת משתדלים  הגוים... ואדרבה... אנחנו  

יכירו  זה דווקא לא להכיר אותם ולא להחניף להם  ליבם... וההישג הכי גדול מבחינתנו   ושהם לא 
 ו לו לחיות בעבודת ה' ללא הפרעה... שיתנהעיקר אותנו ו

 אם ככה... אז באמת מה הפשט בזה??  
למה כאן פתאום לתורה כ"כ חשוב שנראה את חכמתנו ובינתנו לעיני העמים?? מה כ"כ איכפת  

מילא אני... לי יש חולשה כזו שמאוד חשוב לתורה שהם יאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה??  
אבל שהתורה תצווה אותי  בשביל להרשים מישהו...    ים עושה דבריםני לפעמלי מה יגידו עלי... א

 ?? "ושמרתם ועשיתם" בשביל מה יאמרו הגוים
בדיוק שואל את השאלה הזו   )שהוא פירוש על האבן עזרא( אביעזר    פירוש  מצאתי מציאה... בעל  ואכן

את זה ובפרט בימים  שכמדומני שחובה קדושה לפרסם    והוא אומר שם מהלך נפלאמקום...  שם על  
  מעניין מה יגידו עלינו... ממש לא משנה אם   באמת  אמת!!! את התורה לא  אלו... אומר האביעזר:

הגוי"  הגוים ונבון  חכם  עם  רק  הזה..."  יאמרו  להגיד  הגדול  יכולים  הגוים  טיפש    רק"  מצידי  עם 
כל הדורות    לאורך  ".הכלבים נובחים והשיירה חולפת.."  על זה נאמר:  "הגדול הזה...  ומטופש הגוי
ודווקא אז כלל    ן ע"פ רובאיוואן וסטפ וביזו...  וקיללו  וגדפו  ונבון... אלא חירפו  לא אמרו עם חכם 

 יותר טוב בלעדיהם...  הרבה ישראל הסתדר
אתה אותך זה מעניין!!!  אם    פונה בעיקר אליך!!!! אתה!!!  אומר האביעזר: הציווי הזה  רק מה??? 

שהגוים יחשבו   ... אתה שכ"כ איכפת לךאתה שכ"כ חשוב לך מה יגידו  ...חשוב לך התדמית  שכ"כ
שגם אתה מבין משהו   לך שהחבר המודרני... שהוא ידעאיכפת  כ"כ  אתה ש  שגם אתה שווה משהו..

 .. אתה גבר ולא עוד איזה שנוייז כזה.מהחיים שלך וגם 
 אז  שיעריכו אותך...  באמת רוצה  אם אתה  :עצה טובה קמ"ל  פונה התורה ואומרת  !!!! אליךאליך

ה'  אדרבה... לרצון  שיותר  כמה  ו  קנאותייתר  ב  תצמד  גאווה  ותכריזובייתר  ובכל    בנחישות  גאון 
גאה!!! דוס  אני  כל    הזדמנות  את  ישמעון  אשר  העמים  לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  היא!!!  כי 

 החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה...  
 צה טובה... אתה רוצה שבאמת יעריכו אותך??התורה פונה אליך בע

תהיה יהודי גאה!!! תעמוד מול הגוי עם כל השמונה בגדים ותתעקש על קוצו של יו"ד והוא יכבד  
את זה... הוא יעריך את זה... הוא יתפעל מזה... התורה מזהירה את היהודי: כי היא!! היא חכמתכם 

סה להחביא את הפאות ואת הציצית ותנסה לחקות לעיני העמים... דווקא היא ולא אחרת... אם תנ
את המודרני ואת המופקר כדי למצא חן בעיניו ולהראות לו שאתה גם מבין עניין... אתה תראה במו 
רק   זה  אותך...  יעריך  באמת  שהוא  רוצה  אתה  אם  כי  ויותר!!!  יותר  בך  מזלזל  רק  שהוא  עיניך 

 . באמצעות ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם.. 
התורה פונה אלינו כאן בעצה שיווקית נטו!! אתה כבר רוצה למצא חן בעיני הגוי... בעיני המודרני...  

  קצת אז תשמע לעצת התורה... אל תנסה להתחנף אליו... אל תנסה להראות לו שגם אתה מבין  
דיפלומט   אל תנסה להיות.. אדרבה... תעמוד בגאון ותכריז אני יהודי גאה!!!!  הרבה.במה שהוא מבין  

תמצא יותר חן בעיני אנשים... אדרבה... ככל שתצמד יותר   ולהחביא את היידישקייט שלך כי כך
 לעבודת ה' ותבליט את היהדות שלך ככה רק יכבדו אותך יותר ויותר!!!  

אין כמעט אחד שלא טועה בזה... אתה רוצה להרשים    בינינו...  ואוי אוי כמה שאנחנו טועים בזה...
 .. מה אתה עושה?? את החילוני.

מתחנף אליו!!!!! מראה לו שגם אתה קצת.. קצת חילוני... שגם אתה קצת מבין במה שהוא הרבה  
 זו הרי טעות כ"כ גדולה בשיווק!!!! מבין... 

מנסה להיות כמו השני בשביל למצא חן בעיניו... אתה רק משדר רפיסות וחולשה... הוא    כשאתה
 !  בז לך!! הוא מזלזל בך!! ובצדק!!!

 --- 
 :  בן עליה יקר: תבין שיש פה אבסורד שצריך אחת ולתמיד להבין אותו

בעיקר פוגש את הפאנטיות שלך...   מצידך אתה על העיניים בקנאות... ומרברחוב וש ולךכשאתה ה
משהו    כעת   הוא פוגש ... ולא שומר על העיניים אל תשכח שמי שהולך כעת מימינך ומשמאלךאבל 

לא מצליח לשמור על העיניים ו...   הרי  את החולשה שלו... שהוא  בעיקר  הוא פוגש  אחר לגמרי!!! 
רואה אותך הוא מתמלא בקנאה... כי מי כמוהו יודע שאתה כעת מצליח כשהוא    וממילא  ואתה כן!!

מצליח!!!!   לא  שהוא  משהו  תמימותך..  לעשות  ברוב  להיכשל ואתה  במקום  הגאווהב  .   מידת 
  שתהיה לי בריא!!! נחיתי שהוא מסתכל עליך כמו פאנאט...  ... אתה כעת עסוק בלהרגיש  המגונה

 רק אתה חושב שאתה פאנאט... 
 תבין שהוא כעת מרגיש פיצי פיצי פיצי לידך... 

 אני אענה:כבר  לענות לך??    ני מקפיד על איסור יחוד... מה יש לי אם תשאל אותי למה אתבין:  
 אני חרדי דוס ולכן אני מקפיד על הלכות יחוד... ש
למה   תו לפינה ותשאל אותו בכנות: תן לי פרשנות"בל אם תתפוס חילוני ככה בשקט ותצמיד אוא

יחייך חיוך עגום... ינשום נשימה עמוקה ויענה    החילוני  שלא להתייחד???  מקפיד  החרדי הזה כ"כ
יף : כן... אני מבין יותר מידי טוב למה החרדי הזה מקפיד על איסור יחוד... למה?? עזוב... עדבשקט

אני   למה  שמבין  הראשון  הוא  החילוני  לדבר...  הוא  לא  האייפוניסט  החרדי  העיניים!!!  על  שומר 
יותר טוב    מהאינטרנט כמטחוי קשת...  הראשון שמבין למה אני מתרחק הוא מבין את זה הרבה 

 ממני!!! 
 הוא פוגש את החולשות שלו שם... הוא פוגש את החוסר שליטה שלו שם...  

 ??? הטראגית   ? הבנת את הטעות הבנת את האבסורד? 

שהלוואי על   נמצא בבועה... אמנם בועה חיובית  פה  הההלו... תבין שבאיזשהו מקום אתה
מצידך... כולם ולכן  וטהור  נקי  אתה  שב"ה  בזה  מתבטאת  שלך  הבועה  בועה!!!  אבל   ...

השמירה והקנאות שלך מתחילה ונגמרת בפאנטיות שאתה לא מרשה לעצמך וכו'... אתה 
קו חוסר  לא  מול  ביומו  יום  מידי  מתמודד  שמור...  הלא  שלך  החבר  שעה  שבאותה  לט 

  תנסה להיכנס רגע לראש שלו... תחשוב שזה היה הפוך...שליטה... שאתה שולט והוא לא!!!  
יוצא מכלל שליטה... יושב מול האינטרנט ומרגיש שהעסק  יודע שאתה כעת    אתה  אתה 

לא רוצה שזה יקרה לך... אבל   מאוד צוים ואתהלמחוזות לא ר בניגוד לרצונך גולש ומתגלש
זו... נוראה  איזו תחושה  שליטה... תחשוב  חוסר  שאתה   אתה מרגיש  כדי  שתוך  ותחשוב 

כדי אתה קולטבזו  מרגיש סמרטוט תוך  שליטה...  וחסר  פ  י  אנאט  בזוית העין איזה חרדי 
במקרה   ו??? מה היית מרגיש כלפי איפה שאתה נופל..    שמצליח להחזיק חזק ולא להיגרר

התפעלות והערצה אדירה...  בקנאה וצרות עין... ובמקרה הטוב  ב  היית מתמלא נגדו  הגרוע
תחשוב על זה!!!! אז אנא... אל תיפול בטעות הזו... גם אם אתה ב"ה נמצא בבועה הקדושה 
הזו... שאצלך פגעי הטכנולוגיה זה משהו שמתחיל ונגמר בפאנטיות... תבין שמי שנמצא  

השני המתרס...    מהעבר  שלך... של  הפאנטיות  את  פוגש  לא  את   הוא  בעיקר  פוגש  הוא 
 החולשות שלו מול השליטה שלך!!! אז הנה... בדיוק על זה מדבר פירוש האביעזר... 

 ושמרתם ועשיתם כי היא!!!! היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... 
תורה... ורק ככה הוא אם אתה רוצה שהגוי יכבד ויעריך אותך... תצמד בייתר שאת לרצון ה

 יעריך אותך יותר ויותר.. 
יש כלל ברזל בנושא של קירוב רחוקים: אם אתה באמת רוצה לקרב רחוקים... זה רק ---

בתנאי שאתה מופיע עם כל השמונה בגדים ומעמיד את היהדות שלך כעובדה מוגמרת!!!  
דתי... ולצורך העניין   אם לצורך העניין... אתה משחק אותה מודרני... משחק אותה לא כככזה 

 אתה גם יעעענו מסכים עם כל השאלות שלהם נגד היהדות וכאילו בראש שלהם... 
בא נגיד שהלכתית זה מותר... אבל עזוב הלכתית... מבחינה מקצועית מכזו גישה נבובה לא 

 יוצא קירוב!!! יוצא רק ריחוק!!! 
 ך... אם אתה מופיע מול חילוני ומשדר לו חנופה הוא רק יזלזל ב

אתה עומד מולו כמו חרדי גאה!!! לא מפחד להופיע עם כל ההשקפת עולם שלך    אבל אם
ומעמיד אותה לפניו כמות שהיא... כאן אתה מעורר הערצה... ואת זה אני אומר בלי להגיע 
מנסה   כשאתה  השני...  לקראת  מגיע  כשאתה  המקצועית...  מהזוית  נטו  זה  לוורטים... 

מת  אתה  אז  לשני...  אותי??  להתרפס  מתרים  אתה  אה...  אותו...  לי אז  רים  תחכה 
ת את דבריה ללא היהדות לא מתרימה אף אחד... היהדות אומר   אז זהו שלא!!!בממתינה...  

כשחילוני אחד שאל אותי: האם זה נכון שע"פ תורה אבא יכול למכור את כחל וללא סרק!!! ו
 כתוב בתורתנו הקדושה...  כן!!!! נקודה!!! ככה  תנחש מה עניתי לו???  בתו לאמה???

 לא הגון?? ... זהאה... איך זה יכול להיות?? אבל זה
מה פירוש לא הגון?? זה בורא עולם... הוא קובע את המעמדות של כל  עניתי לו חד וחלק:  

זה שאביה יכול למכור אותה   עד גיל שתים עשרה  יצור ונברא.. והוא קבע שהמעמד של בת
שזה לא הגון?? תחפש לעצמך עולם   חלמת בלילה  אים לך??לא מתאה..  לאמה... נקודה...  

 תעשה משהו!!!   כעת זה עולם של הבורא!! וזה התכתיבים שלו!!! אחר...
 לא!!! זה משכנע???   לא!!  עכשיו בינינו... זה נשמע טוב???

קשה לו לעכל כאלו מסרים... ותאמין לי שיש לי   מאוד לחילוני מאוד קשה לשמוע את זה...
להסבי מהלךמה  ויש  בעניין...  לרפד  ברור  מאוד  ר  הזה  ורהוט  המושג  אותו   את  ולהנגיש 

  אדם שלא יכולס כל המושג של אמה העבריה הותר רק לסו")...  שלנו  לתפיסה המערבית והדמוקרטית
סוג של תכנית שיקום    בסה"כ   זה  כל המושג הזה של "וכי ימכוק"  את הבת הזו.. וממילא ולכלכל  לגדל  בשום אופן

  (הרבה מעבר לאומנה ואימוץ...שהיא יסודית ומסורה ומקיפה  ת...משפחו
אחד שיותר קשה לו!! כמה שקשה לחילוני לעכל כאלו מסרים... יש משהו  ש  תדע לך  אבל

לחפות בשביל לגונן ו  מתחיל להסתבך ולהתגמגם ולהתחמק  כשהוא רואה אותך איך אתה
מ שאתה  רואה איך  לו את התורה על התורה קדם הוד מלכותו... כשהוא  להנגיש    תאמץ 

 ואז אתה אומר לו: לא... אמה העבריה זה היה רק פעם... אז היו)...  שיואיל בטובו להסכים לגישה שלה

    כאן אתה מרחיק אותה!!!!( לא... כבר שפחות... והיום זה
אם יש משהו שיותר מרחיק את החילוני מהתורה זה ההתרפסות שלך שהתורה תמצא חן 

יכול למכור את בתו לאמה... כמה בעיניו... כשח ילוני שומע שבורא עולם החליט שיהודי 
הכתיב   שכך  עולם  בורא  פה  שיש  קלט  לכה"פ  הוא  אבל  זה...  את  לעכל  קשה  לו  שיהיה 

  ... אל תדאג... הוא לא ישאר עם לשון בחוץ... )אם הוא מאוד ירצה להבין למה כך בורא עולם החליטבתורתו...  
א לא החלטות והוהמקבל    אם לא... אז הוא לפחות הפנים שיש בורא עולם שהואל גם  ... אבהוא יקבל תשובה

לממשלה המשפטי  היועץ  לאישור  ברגע  ( מחכה  בורא    אבל  בשם  ולהתנצל  להתגמגם  שהתחלת 
להרשים אותו אתה בודאי לא תצליח... ואילו נזק    עולם איך זה מסתדר עם הנוסחא שלו...

ילוני יצא עם תחושה שבורא עולם צריך את האישור שלו  אחד גדול ודאי קרה פה!!! אותו ח
 בקבלת ההחלטות...  

 מה שבטוח... חילוני כזה אף פעם לא יחזור בתשובה!!!! 
כי אם אתה באמת רוצה להרשים חילוני... זה ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם...  

על השלחן כמות שהיא ללא    זו התורה!!! זו הדרך!! אנחנו גאים בה... ואנחנו מעמידים אותה
 כחל וללא צורך בהתנצלויות 

ש--- שכמובן  להסתייג:  המקום  של  כאן  שכשידם  וברור  היגיון...  להפעיל  צריך  דבר  בכל 
הגוים היתה תקיפה אז הצנזורה דאגה להסתיר כל מיני דברים כדי לא לעורר את הדוב...  

כשאנחנו ו  יםעוסק  וגם  להועיל  רוצים  אנחנו  וסו"ס  לבקירוב  לגרום  אבודה  כן  נשמה  עוד 
השכינה... כנפי  תחת  ולחסות  קרבי  עניין  שום  אין   לשוב  נושאים ו  להגיע  רגישים   להציף 

.. בינינו לבין עצמנו אנחנו הוא לא כשיר לעכל אותם... רק מה?? באופן כללישבשלב זה  
התורה   צריכים אצל  רק  עובד  אני  אחד...  אף  אצל  עובד  לא  דבר  של  בסופו  שאני  לזכור 

הקדושה!!! ואני נאמן למה שכתוב בתורה ולא מעניין אותי אם זה לא ערב לאזנם של כל  
 מיני אנשים...  

זו עבודה בעיקר פנימית!!! שמבפנים אני אהיה גאה בתורת אמת שלי!! שעמוק מבפנים 
  לא ארגיש צורך לחפות על התורה שהמודרני יואיל בטובו להסכים איתה...
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