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לא הכל יזכו להגאל, אלו שהנהיגו את המרד אלו שהסיתו והדיחו את ישראל לסור מהדרך, הם לא יזכו לראות בטובתם של ישראל

הרב בנימין בירנצוויג
"ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ה' ֱאֹלֶקיָך ְמַיְּסֶרּךָ )דברים ח', ה'(

דרכי הנהגת הקב"ה בעולם נסתרות הן מבני אדם, ישנה הנהגה של 

'צדיק ורע לו רשע וטוב לו', שרואים אנו בעולם אנשים העושים רצון 

הקב"ה, לפעמים מתייסרים הם בצרותיהם, ולעומת זאת אנשים העושים 

רב  ומעשיהם, שופעים הם בממון  בחייהם  ה', מצליחים  רצון  היפוך 

ז, א(, מדוע  )ברכות  ותענוגות... כבר הקשה עליה משה רבנו להקב"ה 

אכן כן?

אריכות רבה נכתבה בענין זה בספרים הקדושים, ומן הראוי להביא מה 

שמובא בשם הגאון מוילנא )רבה אמונתך( שכדי להבין את שאלת 'צדיק 

ורע לו רשע וטוב לו', צריך לחיות לפחות שלש מאות שנה בזה העולם 

כדי להבין את החשבון המתנהל כאן, ואיך נרצה להבין זאת בשבעים 

שנה בקושי??

ברואיו,  הנהגת הקב"ה עם  בדרך  זה  בענין  לאור  זכינו קצת  ובכ"ז 

הנלמד מפסוק זה של פרשתנו, וכפי שבארו המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 

חינוך האב את  כדרך  הוא  זצוק"ל, שדרכי הקב"ה בעולם  לוינשטיין 

רואה שבניו שומעים בקולו משתדל הוא להדריכם  בנו, בעת שאדם 

ולהנהיגם בדרכים ובאופנים הראויים, אך כאשר האב רואה שבניו אינם 

חפצים ללכת בדרכו ולשמוע בקולו, מפסיק הוא לחנכם ומוסרם ביד 

דרכם הרעה. כן הנהגת הקב"ה בעולמו, כאשר אדם שומע והולך בדרכי 

ה' יתברך, מדריכו ומובילו הקב"ה בדרכים טובות, ולפעמים בדרכים לא 

טובות אם זה לטובתו ולתועלתו, אך כשאדם הולך בשרירות ליבו ואינו 

רוצה לשמוע, הקב"ה עוזבו ביד מעשיו הרעים, ואף אם משפיע עליו 

עושר וכבוד, כל זה אינו אלא לרעתו, כי הקב"ה ממלא רצון האדם לפי 

שעה ומניחו לפי רצונו, אך סופו רע ומר בב' עולמות, ואף בעולם הזה 

שנראה לו שהשיג מבוקשו והנאותיו, גם זה איבד ממנו באופן מר, ודברים 

אלו יכול האדם לראות בחוש כשיתבונן בעין בוחנת סביבו "עושה עושר 

יז(, הקב"ה נותן לאדם לעשות  ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו'' )ירמיה 

עושר ולהשיגו, אך סופו יהיה שלא יהנה ממנו.

***

שאלה זו נשאל מרנא החפץ חיים זיע"א, והוא נענה ואמר שמעו מה 

שאספר לכם ותבינו הכל. 

פעם חשפו אנשי הבולשת של הצאר התארגנות מחתרתית להתנקש 

בחיי הצאר, למרבה הפליאה היו אלו דוקא בני משפחות האצולה, אותן 

משפחות עתירות זכויות ששרתו את שושלת הצאר מדורי דורות, אבל 

בעת למודיהם של הצעירים במכללות נסחפו ברוחות המרד הסוערות 

שהלהיבו את בני הנוער, כמובן שאחד היה עונשם של הזוממים להתנקש 

בצאר, מיתה! אבל האצילים פנו בבקשת חנינה ואמרו שמשובת נעורים 

היא והזכירו את שרותם רב השנים בשרות המלוכה, נטה הצאר חסדו 

ואמר שתערך בדיקה מעמיקה נוטה כלפי חסד, ואלו שנגררו להרפתקה 

אלו שהנהיגו את  ברם  לתקופה קצרה,  יענשו במאסר  דעת  בקלות 

ותכננו את  והסיתו את חבריה, אלו שיזמו את ההתנקשות  הקבוצה 

פרטיה להם אין סליחה ומחילה.

לאחר חקירה הופרדו הקושרים לשתי קבוצות על אלו שלא הובילו ורק 

הובלו למרד הוטל עונש מאסר, רגליהם הוגשו לנחושתיים וידיהם נכבלו 

באזיקים ונתנו להם לחם צר ומים במשורה. חבריהם שהובילו את המרד, 

נדונו למוות ונכלאו באגף שמור וזכו ליחס הניתן למוצאים להורג, זקיפים 

שמרו עליהם יומם ולילה ולפיכך לא נכבלו ולא נאסרו בשלשלאות, אכלו 

מנות משביעות ודשנות וקבלו כל מבוקשם, כזו היא המסורת הנקוטה 

באגף הנדונים למוות, והנה הם שומעים שקשוק אזיקים עולה מן החצר 

קמו והביטו בעד האשנב המסורג, וראו את חבריהם מהקבוצה השניה 

שלא נדונו למות, עורכים את טיולם היומי גוררים אחריהם את כבליהם 

וגופם מסוגף וכחוש, קראו להם; אומללים שכמותכם מפקדיכם היינו 

בעת המרד ואף כאן זוכים אנו ליחס השמור למפקדים, נהנים מתנאי 

אדונים, ולא הבינו כי הם האומללים. חבריהם מעונים כי דינם קצוב לזמן 

קצר ובחלוף המועד ישוחררו ממאסרם וישובו לארמונות הוריהם ולרום 

מעמדם, ואילו הם נהנים מכל טוב כי נחרץ דינם למוות...

סיים החפץ חיים, כך היא הנהגתו של הקב"ה עם ברואיו יראי שמו, בני 

אצולה אנו כל ישראל, בני מלכים בני אברהם יצחק ויעקב, אנו חטאנו 

אבל אבותינו העתירו בעדנו, ברם לא הכל יזכו להגאל, אלו שהנהיגו את 

המרד אלו שהסיתו והדיחו את ישראל לסור מהדרך, הם לא יזכו לראות 

בטובתם של ישראל והואיל ודינם נחרץ לשבט משלמים להם שכר מעט 

מעשיהם הטובים לפני בוא הגאולה לפני עונשם ופורענותם, אבל היראים 

יצרם, מקבלים מאסרם כאן, כדי שיוכלו  שרק הובלו לפעמים בעצת 

)אוצרות התורה( להגאל ולחזור לגדולתם. 

 מדוע זכו מארגני המרד ליחס מיוחד
בבית הכלא של הצאר ניקולאי?
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המשפחה גדלה וקשיי הפרנסה גדלו עמה, אך האב ממשיך בתלמודו ביתר עוז 

הרב ישראל ליוש
"ִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם" )דברים ח', ג'(

מן הראוי להעתיק את לשונם של בעלי התוס' 

בספר 'דעת זקנים': 

ולא תשים בטחונך על הלחם ועל המזונות, כי 

על כל מוצא פי ה' יחיה האדם, על כל מצוותיו 

יתנו לך  והם  יחיה האדם,  וחוקיו שיצאו מפיו 

חיים בעולם הזה ולעולם הבא.

הפסוק וביאורו מחזקים בנו את מידת הבטחון במנהיג הבירה, אשר 

זן מפרנס ומכלכל את כל הנבראים, וכל מעשינו בעניין המזונות  הוא 

והפרנסה הם רק בגדר 'השתדלות'. וכשם שאין בר דעת שחושב שהוא 

עוזר לקטר לדחוף את הרכבת, כך 

אנחנו לא עוזרים לקב"ה לפרנס 

אותנו, אלא הוא זן ומפרנס אותנו 

ואילו אנו בפעולותינו רק  לבדו, 

מקיימים מצות השתדלות.

רבי  הגאון  סיפר  נפלא  סיפור 

אברך  על  שליט"א  וייס  אשר 

באנגליה,  העיר מנצ'סטר  תושב 

עתותיו  כל  את  מקדיש  אשר 

ללימוד התורה הקדושה בהתמדה 

עצומה. גם כאשר משפחתו הלכה 

לשקוד  האברך  המשיך  וגדלה, 

על תלמודו, וכל ניהול הבית נפל 

על אשתו הצדקנית, שמסרה את 

של  התורה  לימוד  למען  נפשה 

בעלה. משפחה שלמה של מסירות נפש, מצד האב ומצד האם, והילדים 

וכל הסובבים תמהים, כיצד הם מתפרנסים?? משפחה כה  בעקבותם. 

גדולה? ותמיד צהלתם על פניהם. אך האב לא הפסיק, המשיך ולמד, 

המשיך והתמיד, והמשפחה הולכת וגדלה, והנה למזל טוב נולד למשפחת 

המתמיד בנם השנים עשר, ולאחר מכן אף נולד הבן השלושה עשר, ואף 

זו ותוספת הקושי בבית, לא הכריעו את האב מהמשך לימוד  מציאות 

התורה. הנאתו ממתיקות התורה, יחד עם החיזוק הרב שקיבל מאשתו 

וילדיו, הם שנתנו לו את העוז ותעצומות הנפש להמשיך בהתמדתו.

בני המשפחה, התחזקה בלבם  וכלכלת  ריבוי הקשיים בפרנסת  עם 

מידת הבטחון בה' יתברך בהיותו הזן ומפרנס לכל. כל ניסיונותיהם של 

ידידיו ומכריו לשכנעו כי יצא לעבוד למחייתו לפחות חצי יום, ובכך יקל 

מעליו את עול הפרנסה, נפלו על אזנים ערלות. קשור הוא ללימוד התורה 

בעבותות אהבה שאין מי שיכול להתיר אותן.   

יום אחד כאשר חזר האברך לביתו מבית המדרש, מבחין כי בתיבת 

הדואר מחכה לו מעטפה, אשר חזותה הוכיחה כי זה אינו מכתב רגיל 

ככל המכתבים שמקבל בדרך כלל, ואכן מכתב זה הכיל הזמנה מבית 

המשפט המחוזי למשפט שידון בענייניו, תמיהה גדולה היתה זו, וכי מה 

לו ולבית המשפט, מה לאברך שכל סדר יומו מתנהל בתוככי בית המדרש 

לעשות בבית משפט, הרי ודאי 

ואף  לא עבר עבירה פלילית, 

בה  ממונית  עסקה  שום  אין 

יכול היה להסתבך. 

התמיהות רבות אבל תאריך 

מתברר  ואז  הגיע,  המשפט 

לו כי על פי צוואתו של אחד 

מגדולי המיליונרים בעיר, הוא 

נכסיו,  כל  היחידי של  היורש 

שהסתכמו בלא פחות מכמה 

מיליארדים. פליאתו גדלה עוד 

יותר, עתה כבר היה בטוח כי 

מאן דהו חומד לו לצון, מה לו 

ולמיליונר גוי שכלל לא הכירו 

ולא שמע עליו בימי חייו, לא 

היה לו ספק כי יש כאן טעות, אך השופט בשלו הסביר שאין כאן שום 

טעות, המנוח היה ערירי, ומאוד אהב ילדים, ולכן ביקש בצוואתו לתת 

את כל רכושו למשפחה הגדולה ביותר בעיר. 'בדקנו במרשם התושבים' 

היא  הנפשות  'ומצאנו שמשפחתך בת שלושה-עשר  המשיך השופט 

הגדולה ביותר בכל העיר'. אמנם יש בעיר משפחות נוספות עם שנים-

עשר ילדים, אך בנכם השלושה עשר, שנולד לכם לפני שבועיים, הפך 

אתכם למשפחה הגדולה ביותר בעיר, ולכן, לכם בלעדית מגיעה הירושה!'

 הגוי המיליונר שהוריש
את כל רכושו לאברך המתמיד

מˆטרפים ללימו„

'‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰'

בכל מקום ובכל זמן

077-261-3337
קו השיעורים של 'דרשו'
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אני מכיר את בעלי המעשה.  מתוך שיחה ממרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א על מעלתם העצומה של מזכי הרבים 

"ולמדתם אותם את בניכם" )דברים י"א, י"ט(
לציבור, כמו שיש חסד  זכויות  זיכוי הרבים, לתת  ענין של  יש  הנה 

זיכוי  יש חסד ברוחניות,  בגשמיות, שאדם עושה טובות לאחרים, כך 

יותר מן  וזה חסד גדול  וביראת שמים,  הרבים בתורה, במידות טובות, 

החסד בגשמיות, כי גשמיות היא רק בעולם הזה, ואילו רוחניות זה חיי 

נצח בעולם הבא, לכן זה דבר גדול מאד לזכות את הרבים. והנה זיכוי 

בפני  או שיעורי תורה  הרבים שייך לא רק כשאומרים שיחות מוסר 

ציבור גדול, ויש זיכוי הרבים גם לילדים בגיל קטן מאד, כגון מי שמלמד 

נותן  הוא  קטנים,  לילדים  בי"ת  אל"ף 

להם את היסוד של תורה, כי בלי זה לא 

ידעו לקרוא, ולא יוכלו ללמוד ולהתפלל, 

הוא  הרי  בי"ת  אל"ף  אותם  וכשמלמד 

ונותן להם את היסוד של  מזכה אותם 

תורה ושל תפילה ושל יראת שמים, וזה 

האדם  את  ומקדש  תורה,  דברי  עצמו 

בקדושת התורה. ואפילו בגן ילדים שייך 

הילדים  את  שמלמדים  הרבים,  זיכוי 

לומר 'תורה ציווה לנו משה', וכן על ידי 

יראת  ושירים שמחדירים בהם  מנגינות 

זיכוי  שמים ואהבת תורה, זה גם נחשב 

הרבים.

שכרו של זבולון

ויש עוד זיכוי הרבים שזבולון תומך ביששכר, ומסייע בגשמיות לאלו 

ידי העזרה הזאת  ועוזר להם בכסף או בעצות, על  שעוסקים בתורה, 

נעשה זבולון שותף ליששכר, ומקבל שכר כמוהו בעולם הבא. והנה בעולם 

הזה רק מי שעוסק בתורה ממש זוכה לאשריך בעולם הזה, וכפי שידוע 

המעשה ממרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל שאמר לגביר אחד ממחזיקי 

התורה, כי אמנם בעולם הבא אנחנו שווים, אבל בעולם הזה אין לך את 

ומכל מקום מסתבר שגם מי שעוזר  לי בלימוד התורה.  האושר שיש 

לתורה, זוכה לחיים מאושרים ומצליח בעולם הזה יותר ממי שאינו עוזר 

לתורה, אמנם לא יהיה לו האושר של מי שעוסק בתורה עם פת במלח 

ומים במשורה ועמל בתורה עם כל ריכוז המחשבה, אבל יהיו לו חיים 

מאושרים, בזכות שהוא מזכה הרבים, שעוזר לתורה, וגם לומד בעצמו 

כפי יכולתו. ונתבונן מהו העולם הבא של זבולון, הנה ידוע שהעולם הבא 

הוא תענוג שאין לשער, ואמרו )ברכות לד, ב( שאפילו הנביאים לא ידעו 

מה הם תענוגי העולם הבא, שעליהם נאמר )ישעיה סד, ג( "עין לא ראתה 

אלוקים זולתך יעשה למחכה לו", היינו מי שמחכה לעולם הבא הוא זוכה 

לתענוגים אלו, והם תענוגים שנמשכים, ומתחדשים כל הזמן עוד ועוד 

תענוגים בלי סוף, וגם זבולון זוכה לתענוגים כאלו כמו יששכר. אך יש 

לעיין אם זבולון יזכה גם לעסוק בתורה בעולם הבא כמו יששכר, או שרק 

יהיו לו התענוגים ולא יעסוק שם בתורה.

ברא מזכה אבא

דבר זה יש ללמוד ממעשה שהיה, וכבר סיפרתי לאחרונה, שהיה אדם 

שנפטר צעיר, שלא למד גמרא בעצמו, והשאיר אחריו בן יתום, והבן נכנס 

ללמוד בחיידר, ולא היה רגיל בלימוד הגמרא, והיה קשה לו מאד, ופעם 

ונרדם  אחת עמדו לפני מבחן, ובכה בפני אמו שהוא לא מוכן למבחן, 

על מיטתו מתוך בכי, ולמחרת בבוקר קם משנתו ואמר שהוא יודע את 

הגמרא, אביו בא אליו בחלום ולימד אותו והסביר לו הכל. אני מכיר את 

בעלי המעשה. האב נתגלה לבנו מעולם האמת ולימד אותו את הגמרא! 

למרות שהאב בחייו לא למד ולא ידע את הגמרא, מכל מקום ברא מזכי 

אבא )סנהדרין קד, א(, וכיון שהבן בעולם הזה למד את הגמרא, גם האב 

זוכה ללמוד אותה במתיבתא דרקיעא. רואים בזה כמה עניינים, ראשית 

מבואר שענין ברא מזכי אבא הוא שהבן מזכה את אביו לא רק בתענוגים 

גם בתורה  של העולם הבא, אלא 

לומד  שהבן  התורה  כל  ממש, 

בעולם הזה, גם האב לומד אותה 

במתיבתא דרקיעא, שיש שם הרבה 

מתיבתות שעוסקים בתורה, והאב 

זוכה לישב ולעסוק בתורה עמהם, 

בעולם  תורה  שלומד  הבן  בזכות 

הזה. ועוד דבר רואים, שמלבד מה 

שזכה האב לעסוק בתורה בעולם 

הבא, גם קיבל רשות מבית דין של 

וללמדו  הבן  אל  להתגלות  מעלה 

תורה! יש הרבה נשמות שהיו רוצים 

לחזור ולהתגלות לבני משפחתם, אך בית דין של מעלה אין מניחים לכל 

אחד לעשות כן, וצריכים רשות מיוחדת לזה, והאב שבנו עסק בתורה זכה 

וקיבל רשות לבוא וללמד את הבן. כל תורה שהבן לומד בעולם הזה, הוא 

מזכה את האב, שגם האב לומד את אותה התורה במתיבתא דרקיעא, 

ושם הוא מבין הבנה עמוקה יותר ממה שהבן מבין, כי מלמדים אותו עם 

הבנה של מתיבתא דרקיעא, ובנוסף לזה גם יכול להיות שיתנו לו רשות 

מבית דין של מעלה להתגלות אל הבן וללמד אותו תורה. זהו הענין של 

ברא מזכי אבא.

בצל החכמה בצל הכסף

וכך גם ביששכר וזבולון, שזבולון עוזר ליששכר ללמוד, ובלי עזרתו לא 

יכול ללמוד, כי צריך לדאוג לפרנסתו, ובזכותו של זבולון  היה יששכר 

נמצא שזבולון מזכה את  בלי הפרעות,  בתורה  לעסוק  יכול  יששכר 

וכל התורה שיששכר לומד שייכת גם לזבולון, ובשכר  יששכר בתורה, 

זה יזכה זבולון לא רק לתענוגי העולם הבא כמו יששכר, אלא גם לתורה 

ממש, וכאותו האב שזכה בזכות הבן ללמוד תורה במתיבתא דרקיעא, 

כיון שהוא מזכה אותו ונתן לו את האפשרות לעסוק בתורה. וכן כתב מרן 

החפץ חיים זצ"ל בשם עולם )פרק ט"ו( כי המחזיק תורה יזכה שיפקח 

השם את עיניו לעתיד וירחיב את אור שכלו עד שיזכה לישב בישיבה של 

מעלה, כמו שאמרו )פסחים נג, ב( כל המטיל מלאי לכיסן של תלמידי 

חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף, 

ויעוין עוד בהערה שם מה שהוסיף בזה, ובשמירת הלשון שער  עכ"ד. 

התורה פרק ה'. זהו הענין של זיכוי הרבים ברוחניות. סיפר לי ראש ישיבה 

אחד שהיה חולה וחלש בכוחותיו, והיה נוסע למדינות רחוקות 

וכבר סיפרתי לאחרונה, שהיה אדם שנפטר צעיר, שלא למד גמרא בעצמו, 
והשאיר אחריו בן יתום, והבן נכנס ללמוד בחיידר, ולא היה רגיל בלימוד 
הגמרא, והיה קשה לו מאד, ונרדם על מיטתו מתוך בכי, ולמחרת בבוקר 

קם משנתו ואמר שאביו בא אליו בחלום ולימד אותו והסביר לו הכל
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הסיפור שסיפר החזו"א לרבי יעקב גלינסקי כשהגיע שבור ורצוץ ומיואש מהעולם לאחר המלחמה

"ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה'"  )דברים ט', כ"ה(
גם מתוך בור תחתיות ומנקודת שפל שאין דומה לה במהלך הגלות, 

- עדיין  ה'"  - "קראתי שמך  ולכל מלא העין רק הסתר פנים, גם אז 

תקוותו של היהודי לא כבתה, יש לו אל מי לפנות, וכהרף עין תיתכן 

ישועתו!

רכסים  תושב  מרכסים  פרידמן  משה  הרב  אל  פנה  הימים  באחד 

שנאלץ לעבור ניתוח ראש בחו"ל ולא היה מי שיטוס אתו, בבקשה האם 

ולנסוע עמו. הרב פרידמן קיבל אישור  יש לו אפשרות לקחת חופשה 

וטס לחמישה שבועות לארה"ב, כשבמהלך אותם שבועות הוא סועד 

- במהלך  והנה אירע אסון  את היהודי. 

מלחמת לבנון הראשונה פוצצו המחבלים 

מכונית תופת תחת בנין בן שבע קומות, 

רבים  חיילים  תחתיו  וקבר  שהתמוטט 

פרידמן  הרב  הגבול.  משמר  של  מאד 

נקרא בדחיפות לחזור כדי לסייע בזיהוי 

החיילים ולעריכת הלוויות. 

חלפו מתוך קדחת  השעות הקרובות 

עשייה. בסופו של דבר השיג הרב כרטיס 

לדלפק,  נגש  הוא  אירופה.  דרך  טיסה 

והנה לפניו בתור עומד רבי יעקב גלינסקי, 

הרב גלינסקי הושיט לפקיד את הכרטיס, 

והלה הסביר לו שחסר ספח כלשהו, והוא 

לא יוכל לטוס. הרב, שלא הבין אנגלית, 

אולם  ההסברים,  את  בדיוק  קלט  לא 

משמעות הדברים היתה ברורה. הסתובב, 

אפוא, אל הרב פרידמן ואמר: "תגיד לו, 

- אני אסע".  רוצה שאני אסע  ה'  שאם 

זז הרב גלינסקי הצידה  ובין כך  בין כך 

והרב פרידמן עבר את הבדיקה. כשעלה 

הרב פרידמן למטוס, הבחין ברב גלינסקי 

הרב  הגיב   ".. לך. "אמרתי  שם.  שישב 

יכול לסדר את  כשראה את תמיהתו  "אם הקב"ה רוצה שאטוס, הוא 

הכל... איש מלבדו אינו בעל הבית על העולם! ואם תרצה לשמוע מנין 

הדברים כה ברורים אצלי, שב והטה אוזנך לספור חיי". 

"למדתי בביאליסטוק, ישבנו ולמדנו מבלי לעשות רעה אף לזבוב, אך 

דבר לא הועיל לנו ביום פקודה, כשהגיעו הקומוניסטים וכבשו את ליטא. 

הישיבות נסגרו על מנעול ובריח ואנו המשכנו ללמוד במחתרת, עד שיום 

אחד הגיעו הקומוניסטים, תפסו אותנו והעלו אותנו לרכבות. היעד היה 

ברור - סיביר. כשהגענו לשם, אסף אותנו המנהל ואמר: "דעו לכם, כי 

השער שאותו עברתם כעת הוא חד סטרי. מכאן אף אחד לא יוצא חי!..." 

עבדנו בעבודות משברות כל עצם, רעבנו ללחם וסבלנו מקור. במשך כל 

יבוא ואחזור הביתה לאמא  יום   - אותו זמן החזיקה אותי תקוה אחת 

שלי, אתן לה נשיקה ואומר לה "תודה אמא. תודה שמכרת את פרוסת 

הלחם האחרונה שלך כדי שיהיה לי מלמד קצת יותר טוב..." הייתי חולם 

על כך ללא הרף. 

סוף כל סוף נגמרה המלחמה - ואנחנו שוחררנו. חזרתי הביתה, אך אז 

גיליתי שאין בית, אין אבא ואין אמא, היטלר ימ"ש הרס את הכל...  שבור 

ורצוץ הגעתי ארצה, לא רציתי לחיות, לא היה לי עבור מה. נכנסתי אל 

ה"חזון איש", וכששמע שאני מיואש מהעולם, אמר לי: אספר לך ספור 

- בליטא היה סוחר, שהיה נוהג מדי שנה בשנה לפני יום השוק לקחת 

הלוואות רבות. ביום השוק היה קונה סחורות בזול, ובמשך כל השנה היה 

מוכר, מתפרנס ומחזיר את חובותיו, כך, עד יום השוק של השנה שלאחר 

מכן, שבה היה שוב לווה. שנה אחת, לאחר שאסף את כל הכסף, הוא 

חלה. אם לא ייסע כעת - יאבד את פרנסתו לשנה שלמה! בלית ברירה 

קרא לאשתו ואמר לה: "אני יודע שאינך 

הפרנסה  ברירה,  אין  אבל  לכך,  רגילה 

של כל השנה עומדת כעת בסיכון! קחי 

לאיזה  בדיוק  לך  אומר  כל הכסף,  את 

סוחר לגשת ומה לקנות". האשה ספרה 

צררה  השטרות,  כל  את  פעמים  שבע 

שקית,  ובעוד  בשקית  הסכום  כל  את 

ונסעה. כשהגיעה ליריד קידם את פניה 

רעש עצום. מעודה לא שמעה רעש כזה, 

רגילה היתה לקולות שמשמיעים ילדים 

וברווזים... היא איבדה את עשתונותיה, 

הסתחררה ונפלה מעולפת. כעבור דקות 

אין  כי  ומשהבינה  רוחה,  אליה  שבה 

השעה לפינוקים מסוג כזה, אספה את 

סלה והלכה לדרכה. 

היא פגשה את הסוחר שעליו המליץ 

מחיר,  על  הסכימו  שניהם  בעלה, 

והיא החלה  וכשבקש הסוחר את שכרו 

נוראית  זעקה  נמלטה  בסליה,  לחטט 

מפיה - "אין כסף!!!" כנראה שכשנפלה 

הזעיקו  נפל ממנה הארנק. הצעקות   -

את העוברים והשבים, ואחד מהנאספים 

אמר ששמע פלוני האומר שמצא סכום כסף גדול. עד מהרה נערכו אחריו 

חיפושים נרחבים, וכשנמצא האיש, דאג מישהו להביאו. "אתה מצאת את 

הכסף שלי?" - האשה הדומעת בקושי הצליחה לדבר. "מצאתי כסף, אני 

לא יודע אם הוא שלך" - השיב האיש. "הנה, אתן לך את כל הסימנים: 

הסכום היה כזה וכזה, יש שם כך וכך שטרות בצבע כזה, וכך וכך שטרות 

בצבע כזה. הכל היה קשור בתוך שקית עם סרט". "נכון, גברת. הכסף 

שמצאתי הוא הכסף שאבד לך". 

האשה לא ידעה נפשה מרוב אושר. היא הושיטה את ידה כדי לקבל 

את הצרור, אבל זו נותרה תלויה באוויר ריקנית - "אפשר את הכסף?" - 

"לא" - "מה אמרת"? - "איני נותן!" - "אינך מה...?", התקשתה להאמין 

יהודי לא  וברגע הבא התקצפה: "אתה לא מתבייש?  למשמע אזניה, 

מחזיר אבידה? לא למדת ב'חיידר'?!" - "דווקא משום שלמדתי ב'חיידר' 

אני יודע, שהעיר שלנו היא עיר שרובה גויים, ואדם שמוצא מציאה כזו - 

 'אפשר את הכסף?' - 'לא' - 'מה אמרת'? - 'איני נותן!' -
 התקשתה להאמין למשמע אזניה, וברגע הבא התקצפה:

'אתה לא מתבייש? יהודי לא מחזיר אבידה? לא למדת ב'חיידר'?!'
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הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ״ל, על הבחור הריקני שפגש את מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בשיחה על אוכל ומתיקות התורה

"ִּכי ֹלא ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם" )דברים ח', ג'(
רבי שלמה לוינשטיין שליט"א, סיפר לי את המעשה הבא, על פי מה 

- רבי יצחק לוינשטיין, שהיה משמש בקודש אצל  שסיפר לו בן דודו 

לייב שטיינמן שליט"א. אגב,  רבי אהרן  ראש הישיבה, הגאון הצדיק 

לא אני המחלק תארים "הגאון הצדיק". אלא החזון איש. כי הגיס שלי 

שיהיה בריא - רבי אריה איברמס - היה מהמקורבים אל ה"חזון איש" 

לי, שפעם אחת הם  והוא סיפר 

תורה  דבר  דברו  בחדרו,  ישבו 

לייב אמר  רב אהרן  כי  והזכירו 

משהו. הוא שאל: "מי אמר? מי?" 

אמרו: "ר' אהרן לייב". אמר להם 

החזון איש: "זאגט, 'הגאון הצדיק 

ר' אהרן לייב". זה סיפור למעלה 

משישים שנה. כבר בימים ההם 

"תאמרו  אמר להם החזון איש: 

אני  גם  הצדיק", ממילא  הגאון 

אומר כך בדרשות.

יצחק  ר'  סיפר  פנים,  כל  על 

לוינשטיין, אי רבותי, מבהיל. אחד 

ישמור,  ה'  הריקנים,  הבחורים 

ירחם- שיחזרו בתשובה, בא  ה' 

למשמש בקודש, הרב יצחק לוינשטיין, ואמר לו: "שמע, אני רוצה כעת 

להיכנס אל הרב, אבל רצוני כי תבטיח לי, שלא תפריע לי לדבר כל אשר 

עם לבבי". "מדוע אפריע לך?" "כי אני רוצה לשפוך כל מה שיש לי בלב, 

הכל!" הוא חשב לעצמו, מה כבר הבחור יכול לומר. אמר לו: "היכנס".

ביקר פעם  בריא,  לייב שיהיה  ר' אהרן  הסיפור:  כהקדמה, באמצע 

במרפאת שיניים. שאל אותו הרופא: "איך אתה אוכל הרי אין לך שיניים? 

)יש לו ארבע שיניים בלבד(, במה אתה אוכל? והוא השיב לו: "בשביל 

ארבע סעודות בשבוע זה מספיק )שלוש סעודות ומלוה מלכה(". כי כל 

השבוע אינו אוכל כמעט. הרב יצחק לוינשטיין סיפר כי לר' אהרן לייב 

היה ספק פעם בשבת בברכת המזון האם אמר 'רצה והחליצנו', וההלכה 

היא שצריך לחזור על ברכת המזון. מדוע צריך לחזור? כי כיוון שאדם 

רגיל לברך בלי 'רצה', מסתמא אמר כהרגלו ולא הזכיר. "אבל אני"- אמר 

לו ר' אהרן לייב – "אני מברך רק עם 'רצה', כי אין לי כמעט ברכת המזון 

אחרת". מה הדין אצלי...? שאל אותו  ר' יצחק: "כמה זמן הרב לא אכל 

לחם באמצע השבוע?" "שבעים שנה!" השיב לו.

בקיצור, הבחור מהחבר'ה, נכנס והתיישב והציג תמונה טובה של חתיכת 

בשר מבושל... שאל אותו הרב: "מה זה?" "זה בשר מאוד מאוד טעים. 

האם הרב רוצה שאני אביא לו כזה בשר לאכול, ושהרב ידע שאני יכול 

להביא לו בשר משהו משהו"..  "לא. אל תביא". "אולי גלידה, אני יכול 

להביא בחנות יש גלידות מאוד טעימות". פונה ר' אהרן לייב לר' יצחק 

ותמה: "מה הוא רוצה מהחיים שלי?" אוה, המשמש הבין שכבר צריכים 

להוציא אותו. אמר הבחור: " שמע, אני מתחנן אליך מאוד שלא תוציא 

אותי.. הבטחת לי שלא תפריע לי".

ואז התרגש הבחור ואמר: "ראש הישיבה! אני מסתובב כבר עשר שנים 

בישיבות, ואין לי טעם בגמרא, אין לי טעם. רק בבשר ובגלידה. מה אני 

יכול לעשות שאין לי טעם בתורה. אין לי שום טעם. מסבירים לי "תראה, 

תראה, כל כך מתוק' – אבל אצלי זה לא מתוק. אני אומר לראש ישיבה, 

לו  אביא  אני  רוצה,  הוא  אם 

כן טעים  ויראה שסטייק  סטייק 

שטיינמן  הרב    ".. הדעות. לכל 

לי,  "איני צריך שתביא  לו:  אמר 

כי אין לי טעם בזה. ולא צריך את 

"ולי, אין טעם  זה". אמר הבחור: 

בלימוד. מה רוצים מהחיים שלי? 

אילו תביעות אפשר לתבוע ממי 

שאין לו טעם ברוחניות?"

לו  נו רבותי, מה עושים? אמר 

ר' אהרן לייב שיהיה בריא בנוסח 

לי  יכול להגיד  "אולי אתה  שלו. 

שיש?"  מתוק  הכי  האוכל  מה 

לחשוב.  לחשוב,  התחיל  ההוא 

לומר  כעת  יודע  לא  אני  "הרב 

בדיוק, אין לי כרגע מנוחה לחשוב ולדעת את כל המאכלים הטעימים 

שידוע לי עליהם". 

"אני כן יודע"- אמר לו ר' אהרן לייב - "האוכל הכי מתוק, זה דבש. הוא 

המתוק ביותר. ואספר לך מה שהיה פעם בעירנו. יהודי קיבל אורח חשוב 

ורצה לכבדו, וכיון שהיה לו דבש טהור הגיש לו ואמר- 'יענקלה, קח כפית 

דבש ויהיה לך טעים בפה'. בסדר. יענקל אמר: 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך 

העולם שהכל נהיה בדברו'. הכניס את הדבש לפה 'אי, מר כלענה. זה מר!'  

'מר?! זה מר?! טוב אנסה אני לטעום'. המארח גם הוא ברך ברכה, טעם  

'אה, דבש אמיתי! טעים מאוד. כיצד אפשר להגיד על זה מר?'

שאל אותו המארח: 'תגיד לי, אולי יש לך פצעים בפה?' 'כן בשפתים, 

ובעיקר פצעים בלשון'. 'אם כך מה אתה רוצה? הפה שלך מר, לא הדבש. 

הפצעים הללו מאבדים לך את המתיקות של הדבש ואתה טועם בכל 

דבר טעם מריר!'

"אתה אומר שאין לך טעם בלימוד, שאין לך מתיקות בתורה?" – סיים 

ר' אהרן לייב שליט"א, "הפה שלך מלוכלך. אתה מדבר ניבול פה, אתה 

שקוע בחטא, איך אתה רוצה שתהיה מתיקות בתורה?! תחזור בתשובה, 

יהיה לך פה נקי, תפסיק לעשות עברות. או אז, תראה איזה טעם יהיה 

לך בלימוד התורה!"

וכן  ה' יהיה בעזרנו שנזכה באמת ל"וטהר לבנו לעבדך באמת", אמן 

יהי רצון.

)יחי ראובן פר' מטות(

 שאל אותו ר' יצחק לוינשטיין: 'כמה זמן הרב לא אכל לחם
באמצע השבוע?'  'שבעים שנה!' השיב לו

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
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הגה"צ רבי אלימלך בידרמן על האמונה שהכל מהשמים לטובתך

"ִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם" )דברים ח', ג'(
כל עניין שיארע לאדם כרצונו או כנגד רצונו – הכל מן השמים להביאו 

לידי תכלית פלוני, להצילו מכל רע, או להרבות טובתו... והרי לפניכם 

מעשה אחד מני אלף )שמעתיהו מאחד מחשובי בני חבורתנו בלונדון 

ביום השב"ק העבר מבעל המעשה שהגיע לתפילת שחרית  ששמעה 

מתרגש ונרעש כולו(. עובדא זו אירעה לפני כמה ימים בליל שב"ק מטות 

– פינחס בחו"ל, בעיר לונדון הבירה בשכונת גאלדרעס-גרין. 

איש יהודי דר בשכנות עם נוכרי, וביניהם שוררים קשרי ידידות אמיצים, 

נוכרי זה נצטווה מ'בעל הדירה' שעליו לפנות את הבית עד יום חמישי 

)כ"ב תמוז(, הנוכרי חיפש לעצמו בית מדור חדש ולא מצא, מכיוון שכן, 

יצא בעל הבית מגדרו והתיר לו לשהות בבית עוד כמה ימים ספורים. 

זמנו,  לו  ו'בישרו' שהאריכו  בערש"ק נתדפק הנוכרי על דלתי היהודי 

לכן בשבת זו עדיין ישהה בביתו, ובזאת הוא מודיע ליהודי שאם יצטרך 

לו כ'שבת גוי' עדיין הוא עומד לשרת אותו... והנה, יהודי זה דייקן גדול 

ומקפיד על 'עתיו ורגעיו', ע"כ מעודו 

עם  בערש"ק  להתפלל  נוהג  הינו 

המנין הראשון – מעריב מיד אחר פלג 

המנחה )כי שקיעת החמה שם חלה 

והמתפללים   ,9:00 השעה  סביבות 

מעריב אחר צאת הכוכבים מקדשים 

על היין בשעה מאוחרת מאד(, מחמת 

בערש"ק  ומשונים  שונים  עיכובים 

את  לאחר  לראשונה  לו  יצא  הלזו 

ולהתפלל עם המנין השני  תפילתו 

והיה האברך  שאחר צאת הכוכבים, 

עומד ותמה על עצמו 'מה אירע עמי', 

הרי מטבעי הנני 'מסודר' מאד, אך מה יש בידי לעשות כעת - וכי אפשר 

להזיז את השעון או לחילופין את השמש ושקיעתה. 

משהגיע הביתה אחר כל בזבוזי הזמן, אמרו לו בני ביתו, הבה נעלה 

רק לכמה דקות לבית ההורים להתברך ב'גוט שבת', ולקיים בזה מצוות 

'קידוש היום', והרי מזה זמן רב  כיבוד אב ואם כהכנה לקראת מצוות 

לא ראו ההורים את בנינו – נכדיהם שבלעה"ר גדלים למעלה למעלה, 

האברך אשר כאמור 'דייקן' גדול הוא לא הבין מה תפסם לקיים עתה 

בזו השעה המאוחרת – כיבוד או"א, אך כבקשתם עשה, ויעל עם בניו 

ובנותיו להורים שליט"א. לא נאריך לריק, אבל זאת נאמר כי עד שחזרו 

מבית ההורים כבר הורה 'מורה השעות' על שעה מאוחרת מאד, מיהרו 

והחלו ב'שלום עליכם' וזמירות ושאר פזמונים, קידוש דגים ובשר וכל 

מטעמים... 

וכאן אירע הנס והפלא, ריח שריפה החל מתפשט בחלל הבית אשר כל 

יושביו נבהלו ונחרדו עד עמקי נשמתם, מיהרו לתור אחר מקור הריח )כי 

לא הותקנו בביתו 'מגלי עשן' המצפצפים בעת הסכנה( ומצאו כי במטבח 

הבית עלתה ה'פלטה' באש, וכבר החלו הארונות לבעור באש... ויפה שעה 

אחת קודם. כחץ מקשת רץ האברך לביתו של שכנו הנכרי – שמשום מה 

בא להודיעו בערב שבת 'אם תצטרך לי, קראני ואחלצך', הכה בכל כוחו 

וכיבה את  על שערי הבית עד שיצא הגוי ממיטתו, נכנס לבית היהודי 

האש הגדולה... 'ונגלה כבוד ה'' 

כמה גלגל הקב"ה להצילם מלהבה, שהרי אם היה נמנע מהם אפילו 

וכבר היו נמים את שנתם אפילו  רק אחד מהעיכובים שעברו עליהם 

רק כחמש דקות לפני שהחלו הלהבות היו כל בני הבית עולים בסערה 

ביומו של שבת  רבא'  'קידושא  עורכים  והיו  השמימה מתוך שנתם... 

)ויעידו כותלי  בישיבה של מעלה, כי האש התפשטה במהירות עצומה 

הבית במטבחו של האיש( ואף אם היו נעורים לא היה להם להיכן לברוח, 

כי בית זה נבנה באופן שאין כל דרך לצאת מהבית אלא בדרך הסמוכה 

למטבח, ומי יודע ...

בעיה"ק  בני החבורה  לי אחד מחשובי  רגע אדבר, מה שסיפר  עוד 

ירושלים בליל שישי פר' מטות )פינחס בחו"ל(, וכך היה מעשה, בפורים 

פורים את  בערב  לביהמ"ד  בצאתו  חיפש האברך  )תשע"ו(  העעל"ט 

ה'מגילה' )כשרה( היקרה שקיבל כמתנה מאת חותנו לפני כמה שנים 

'הפך' את כל  והילד איננו – האברך  בתקופה שבין אירוסיו לנישואיו, 

הבית ולא מצא כל זכר למגילתו. אף בירר 

לווה את  קרוביו שמא אחד מהם  אצל 

המגילה ושכח מלקיים 'והשיב' ולא מצא. 

בלית ברירה הלך לביהמ"ד בידים ריקות, 

כשמוחו עוסק במחשבות לנסות להיזכר 

לפני  באיזה מקום השאיר את המגילה 

כשנה בימי הפורים, ויהי ממחרת הפורים 

החלו בני הבית בנקיון הבית לקראת חג 

הפסח, והיו תרים ומחפשים אחר 'משהו 

למגילה  שהוא'  כל  'זכר  ואחר  חמץ' 

יאוש בעולם כלל',  'אין  האבודה... שהרי 

אבל מן הנראה נתקיים בה במגילה בל 

יראה ובל ימצא בהידור רב. 

לראות שה  נבהל האברך  צום שבעה עשר בתמוז  י"ח תמוז  ביום 

'קרעדיט קארד' )כרטיס אשראי( שלו נאבד וכאילו נבלע באדמתו של 

קורח, משחיפש בכל מקום שחשב למצאו נזכר שבערש"ק האחרון )ט"ז 

תמוז( קנה כמה צרכי שבת בחנות פלונית – שאינו רגיל כ"כ לקנות שם, 

מיד עלה חשש בלבו שמא שכח שם את הכרטיס המדובר, החיש האברך 

פעמיו לאותה החנות – גולל בפני המוכר פרשת אבדת הכרטיס, והלה 

הוציא משולחנו כשלושים כרטיסים אבודים, אבל, אחד מהם לא היה 

שלו, ובתוך הדברים סיפר לו המוכר לפי תומו כי אבדות רבות מונחים 

באוצרו, למשל... 'מגילת אסתר' שוכנת כאן אחר כבוד זה כשנה ומחצה, 

ועדיין אין דורש ומבקש אותה... והאיש משתהה, מחריש לדעת ההצליח 

)כאילו( בטעות גמורה, נתן לבעל החנות סימנים  ה' דרכו בבואו הנה 

מובהקים ונמצא כי המגילה שלו היא )שקנה בחנות זאת בפורים לפני 

כשנה ]תשע"ה[ צרכי שבת – בפורים שחל בערש"ק בעיה"ק ירושלים( 

ושכחה באותה החנות. אך למותר להוסיף, כי בצאתו מהחנות ומגילתו 

'כרטיס האשראי' שוכן במנוחה באחד  ומצא את  בידו פשפש בכליו 

מכיסי בגדיו, ונמצא כל 'דמיון' האבדה היה אך ורק בכדי שתשוב המגילה 

לידיו.

)באר הפרשה - מסעי(

 ריח שריפה החל מתפשט בחלל הבית
 אשר כל יושביו נבהלו ונחרדו עד עמקי נשמתם

 במטבח הבית עלתה ה'פלטה' באש, וכבר החלו הארונות
לבעור באש. כחץ מקשת רץ האברך לביתו של שכנו הנוכרי

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
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 הרב זילבר הוא מסוג המקורבים שבאפשרותו היה לשאול את מרן זיע"א שאלות שאף אחד לא מעיז לשאול ומרן
השיב לו על כל השאלות • הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על השאלה שהציג הרב זילבר לפני מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א

"ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו " )דברים י', ח'(
רבי  בסעודה שלישית סיפר רבינו המרא דאתרא על שאלה שהציג 

זלמן לייב זילבר לפני מרן הגרי"ש אלישיב )שליט"א( זיע"א. הרב הדגיש 

שהרב זילבר הוא מסוג המקורבים שבאפשרותו לשאול את מרן שאלות 

שאף אחד לא מעיז לשאול, ומרן משיב לו על כל השאלות. הרב זילבר 

שימש פעמיים כשליח-טוב להבאת הרופא שטיפל במרן הגרי"ש, ומו"ח 

מכיר לו טובה על כך.

אחת השאלות ששאל הרב 

המופלג רבי זלמן לייב זילבר 

את מרן הגרי"ש היתה, מדוע 

שיברכו  כך  כל  מתנגד  הוא 

'שחלק  ברכת  את  עליו 

מחכמתו ליראיו'? ואכן, כידוע, 

אין דעתו של מורי-חמי נוחה 

מכך, והוא אף נוטה לכעוס על 

מי שמנסה לעשות זאת. הרב 

זילבר המשיך להקשות, הרי 

הגאון מטשיבין  ידוע שמרן 

ואף  לכך,  התנגד  לא  זצ"ל, 

ענה אמן על מי שבירך?

את  הגרי"ש  מרן  כששמע 

את  למנות  החל  השאלה 

'בא"י  ואמר  הברכה,  מלות 

אמ"ה שחלק מחכמתו' – עד 

כאן הנני מבין, אבל 'ליראיו'? 

וכי מה אתה משווה ביני ובין 

הגאון מטשיבין? --- המשיך הרב זילבר וביקש ממרן הגרי"ש שיסביר 

לו מה היה כוחו הגדול של הרב מטשיבין זצ"ל? וגם על כך השיב מרן 

הגרי"ש אלישיב ואמר, שכוחו של אותו גאון היה ששלט בש"ס בצורה 

מבהילה.

זילבר, שאלני אולי אוכל להסביר לו מה התכוון  כשפגשתי את הרב 

מבהילה?  בצורה  בש"ס  שליטה  על  כשהתבטא  הגרי"ש  מרן  בדיוק 

'שר  וציטטתי אחת מהן מהספר  רבות,  ראיות  לכך  לו שיש  ואמרתי 

'איך תתנהג', שאל  התורה' המתאר את תולדותיו של הגאון מטשיבין. 

'אם תתארח  זצ"ל,  פעם הגאון את תלמידו הרה"ג רבי גרשון שטמר 

אצל מאן-דהוא והלה יגיש לפניך שתי קערות. באחת יהיו מונחים פירות 

חו"ל, שאין עליהם כל חשש איסור, לא טבל, לא שביעית, לא עורלה, 

שהרי פירות חו"ל הם. בקערה השניה יהיה מונח בשר, עם הכשר מעולה 

ניתן לסמוך עליו לכל הדעות, איזה מהם עדיף לאכול מצד  שבוודאי 

ייקח  ר' גרשון, שלדעתו  הכשרות? את הפירות או את הבשר?' והשיב 

מהקערה של הפירות, משום שאע"פ שיש לבשר הכשר טוב, בכל אופן 

על הפירות אין הרי כל חשש, ואין צורך לכך בהכשר כלשהו!

אבל הגאון אמר שהוא אינו סבור כך, ולדעתו יש להעדיף את הבשר, 

והביא ראיה לכך מהרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת... פרה, פרק ג' 

משנה ג'. אנחנו היינו סבורים, 

הדגיש הרב, שהראיה תהיה 

וכיוצא- סעודה,  מהלכות 

בזה, אבל גאונתו המבהילה 

גאון הביאה אותו  של אותו 

של  המשניות  לפירוש  עד 

הרמב"ם במסכת פרה.

'כל  שם:  אומר  הרמב"ם 

איש  אצלנו  שיהיה  עוד 

הבדל  אין  הנה  ידוע,  טהור 

בין איש שלא נטמא מעולם 

נטמא  ובין איש אשר  במת, 

כל ימיו, ואחר כך טבל והזה 

אלא  ושביעי,  שלישי  עליו 

יותר  עליו  הוזה  אשר  שזה 

לפי  גדול במדרגה בטהרה, 

עליו  שפט  כבר  שהפסוק 

מבואר  עכ"ל.  טהור',  שהוא 

מדברי הרמב"ם, אמר הגאון 

זצ"ל, שאם יש אחד שלא נטמא מעולם במת, ואחר שהיה טמא כל ימיו 

בטומאת-מת, ואחר כל טבל והזה, הרי זה שהיה טמא כל ימיו וטבל והזה 

– הוא יותר גדול במדרגה בטהרה, לפי שהפסוק פסק עליו שהוא טהור, 

אף שהשני אינו צריך שיאמרו עליו שהוא טהור, שהרי מעולם לא נטמא, 

מ"מ זה שהיה טמא כל ימיו ונטהר, הוא במדרגה יותר גדולה בטהרה, לפי 

שהתורה בעצמה פסקה עליו שהוא טהור!

ואם כן, הוא הדין בנידון דידן של הפירות והבשר שהוגשו לפניך, אמר 

הגאון להרב שטמר; יותר טוב לאכול את הבשר שיש עליו חותמת כשרות 

מוסמכת, מאשר לאכול פירות שאינם צריכים הכשר כלל. והנה לפנינו 

ראיה אחת מני אלף, אמרתי להרב זילבר, על בקיאותו המבהילה בש"ס.

)קול ברמה גליון 284(

 שאל הרב רבי זלמן לייב זילבר
 את מרן הגרי"ש אלישיב מדוע הוא מתנגד כל כך
שיברכו עליו את ברכת 'שחלק מחכמתו ליראיו'?

מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א
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 מה אמר מרן הגר"ח קנייבסקי לאדם שניצל, ועל 'דבר ה' שישנו בפיו' של מרן שליט"א
כפי ששח מרן הגאון ר' מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל

"ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו " )דברים י', ח'(
באחד הימים הגיע אל הרב צ. י. טוען רבני, ובפיו בקשה שיאמר לו מה 

עליו לקבל על עצמו, כדי להודות לה' על נס שארע לו. אותו טוען רבני 

סיפר כי הוא לומד בכולל בבני ברק חצי יום, ובשעות הבוקר הוא עוסק 

יום בשעות הבוקר טיפל בתיק גרושין של עורך דין  לפרנסתו. באותו 

בתל אביב, וכשסיימו שאל אותו עורך הדין היכן החנה את הרכב שלו. 

רחוק'  אותו  החניתי  'היום 

'עלה  הרבני'  הטוען  השיב 

אותך  ואקח  שלי  לרכב 

הדין  עורך  הציע  אליו'  

השיב  צורך'  'אין  בנדיבות 

לי  טובה  'ההליכה  לו  

לבריאות...' איש שיחו ניסה 

בסופו  אך  שוב,  להתווכח 

של דבר הלך ברגל. חלפה 

רק דקה מאז שנפרד מאותו 

עורך דין, ולפתע החריש את 

אזניו קול פיצוץ אדיר - עוד 

רגע ומתברר כי מכוניתו של 

אותו עורך דין מולכדה, ומיד 

כשהתניע אותה התפוצצה 

המכונית והוא נהרג במקום.

אילו הייתי משתכנע לעלות לרכב ההוא, נרעד הטוען הרבני הרי שסופי 

י. הציע  היה כמותו, לכן אני חש שאני רוצה להתחזק במשהו. הרב צ. 

לו להיכנס איתו לרבי חיים קנייבסקי, אבל הטוען הרבני נרתע: שמעתי 

שהוא אומר לאנשים לגדל זקן, ואצלי העניין הזה לא בא בחשבון, אני 

אומר לך מראש  אעשה כל דבר שיאמר לי, מלבד גידול זקן, את זה ממש 

לא אוכל לעשות. הלכו השניים לביתו של הגר"ח, ומיד לאחר שסיים 

הטוען הרבני לספר את הסיפור אמר לו ר' חיים: נו, ומה אומר לך, לגדל 

זקן? הרי לא תשמע לי, אלא מה, תוסיף בלימוד.. ושני השואלים עמדו 

נרעשים למול גילוי רוח הקודש הזה. )ומתוק האור(.

***
ובו מאות  'אריה שאג' יקרא  קבלנו לידינו תכריך כתבים אשר בשם 

שו"ת ששאל המחבר את רבינו שליט"א )אשר עומד לראות אור בקרוב( 

וכאן המקום לציין  וז"ל:  ובהקדמה מצאנו דבר נפלא שכותב המחבר 

מה ששח פעם מרן ראש הישיבה הגאון ר' מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, 

וכך סיפר הרב  לוינשטיין שליט"א,  ר' שלמה  באוזני המגיד מישרים 

לוינשטיין: "נכנסתי פעם למרן ראש הישיבה ר' מיכל יהודה ליפקוביץ 

זצ"ל בחול המועד פסח, הוא סיפר באותה הזדמנות כמה וכמה סיפורים 

שמשמעותם היתה שלמרן החפץ חיים זצוק"ל היתה רוח הקודש. העזתי 

פני ושאלתי: ובדורנו יש מישהו עם רוח הקודש? הוא שקע במחשבה 

וזה  יודע אבל אדם שדבר השם ישנו בפיו,  והשיב: רוח הקודש אינני 

]מרן[ רבי חיים ]קנייבסקי שליט"א[. הוספתי ושאלתי: ודוקא הוא, הלוא 

הוא הצעיר מכולם, השיב כך: אתה יודע שהוא תלמיד שלי... עניתי: כן, 

לכך התכוונתי, אז מדוע דוקא מצביע הרב על הצעיר שבחבורה? שוב 

שקע במחשבה והשיב: ככלות הכל במידות והתמדה הוא מיוחד. סיים 

הרב לוינשטיין ואמר:  למדנו מכאן, 

זו  שגם מי שדבר השם בפיו, הרי 

תוצאה של מידות והתמדה, מכאן 

הכל מתחיל. 

רבינו  שכתב  מה  כאן  ונוסיף 

יושר"  "ארחות  בספרו  שליט"א 

)מ"ח  "בסוטה  הקודש:  רוח  ערך 

ב'( ת"ר משמתו חגי זכרי' ומלאכי 

נסתלקה רוה"ק מישראל וצ"ע דהא 

מצינו בכמה מקומות אצל התנאים 

בדורות  וגם   ... רוה"ק. להם  שהי' 

האחרונים ידועים כמה דברים כגון 

זצ"ל  ומרבנו החפץ חיים  מהגר"א 

שאמרו  מה  גדולים  הרבה  ועוד 

דברים בלי שידעו מהם כלל והכל 

דברים  הרבה  ראינו  וגם  נתקיים 

כאלו מרבותינו זללה"ה, וצ"ל שיש הרבה מדרגות ברוה"ק דמה שאמרו 

בגמ' נסתלקה רוה"ק מישראל הכוונה על נבואה ממש שזה נסתלק עד 

שיבא אליהו. אמנם גם ברוה"ק שאח"כ יש כמה מדרגות יש שהחכם 

ויש הרבה פעמים  כו"כ.  מרגיש באמת כאילו שהודיעוהו מן השמים 

שהחכם אומר לפי חכמתו מה שנראה לו והקב"ה מסכים עמו.. 

ובזה ראינו הרבה פעמים אצל הגדולים שלאחד עונים כן ולשני עונים 

שיעשה להיפך וזה הכל לפי מה שנותנין מן השמים בפיו מה לומר וזה 

ג"כ מעין נבואה קטנה כמש"כ 'את אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר', 

ויש הרבה פעמים שברכת חכם ועצתו מתקיימת משום שמתכוון לשם 

שמים. ויש לפעמים שהברכות והעצות מתקיימות בזכות השואל שמאמין 

באמונה שלמה שמילת החכם מתקיימת ובזכות זה באמת מתקיים ואם 

זה  ודבר  בו  היו מתקיימין  לא היה מאמין בזה בלב שלם באמת לא 

מתחלף לפי השואל. ודבר זה ראינו כמה פעמים אצל גדולי ישראל, וירא 

שמים שסומך כל דבר על החכם ושומע לו לכל אשר יאמר יש לו סייעתא 

דשמיא שנותנין להחכם בפיו מה לומר לו ועצותיו מצליחין בדרך כלל, 

ואשרי מי שדבוק בחכמים האמתיים ושומע לדבריהם תמיד...." עכ"ל.

)דברי שיח – קרח, פנחס(

 'עלה לרכב שלי ואקח אותך' הציע עורך הדין לטוען הרבני,
 אך בסופו של דבר הלך ברגל. חלפה רק דקה

 ולפתע החריש את אזניו קול פיצוץ אדיר - מכוניתו של
אותו עורך דין מולכדה, ומיד כשהתניע התפוצצה
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רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, עם סיפור מדהים על הילד ששאל 'כמה פעמים מוזכר 'אביי' בש"ס'

"ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם" )דברים י"א, י"ט(
זצ"ל, שימש  אבי זקנתי הגאון הצדיק רבי אברהם אבלי קוסובסקי 

ווילקוביסק ברוסיה. כשעלה לארץ ישראל  בקודש כרבה של העיירה 

ובהסתר,  ותקופה ארוכה הצליח להתהלך בצנעה  בירושלים,  התיישב 

ועל העבודה  ישב על התורה 

כבר אמרו  ולילה. אבל  יומם 

הכבוד  מן  הבורח  "כל  חז"ל 

הכבוד רודף אחריו"; בהשגחה 

עליונה התגלגל מאורע שבגינו 

עמד הגאון בעל "הזית רענן" 

זצ"ל על  יהושע מקוטנא  רבי 

ובקיאותו  סבי  של  גדלותו 

בכל מכמני התורה, והפציר בו 

לקבל עליו לכהן פאר כראב"ד 

בבית דינו.

הממחיש  מדהים  סיפור 

ובקיאותו  גדלותו בתורה  את 

העצומה בכל הש"ס, שמעתי מדודי הרב יהושע קוסובסקי ז"ל מחבר 

סדרת ספרי ה'קונקורדנציה' על הש"ס. רבי יהושע סיפר שבהיותו כבן 

עשר 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...!

נכנס לבית הכנסת, הוציא מארון  יהושע לקח עפרון ומחברת,  הילד 

כל פעם  ציין  וכך  דף,  והחל לדפדף דף אחר  הספרים מסכת ברכות 

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, הגיע שעת בין 

והנה הגיע לבית הכנסת "השרף מבריסק" –  הערביים סמוך למנחה, 

הגאון הנודע רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. כשהבחין הרב מבריסק בילד 

היושב רכון על הגמרא ומסביבו ערימה גדולה של גמרות. ניגש אליו הרב 

ובנימה של קפידה הביע תרעומת על סחיבת הגמרות. עלינו לדעת כי 

בימים ההם ש"ס היה יקר ערך. וכשנדיב לב תרם ש"ס שלם לבית הכנסת, 

ובמחולות כמו שמכניסים  "הכנסת ש"ס" בתופים  עושים מעמד  היו 

ספר תורה חדש. כך שהקפדתו של השרף מבריסק היתה מובנת גם 

לילד. הצטדק הילד בפני הרב 

דעובדא: בשעות  גופא  וסיפר 

כמה  אביו  את  שאל  הבוקר 

בכל  אביי  מוזכר שם  פעמים 

כמה,  לו  ענה  והאבא  הש"ס, 

המספר  אם  בודק  הוא  וכעת 

מה  שאל  מבריסק  הרב  נכון. 

ולשמע  המספר שנקב האבא, 

התשובה התיישב הרב מבריסק 

וחשב, לאחר  ישב  על מקומו, 

זמן קצר ניגש לילד ואמר: אביך 

את  ואמר  השערה  אל  קלע 

הסכום המדוייק! ובלשון קדשו 

"דיין טאטע האט גיטראפין פונקט אויף אהאר"!

הבן היניק יהושע'לע לא הביע התפעלות, חזר לעבודתו, והוציא עוד 

ושאל: הלא אמרתי לך  ניגש אליו שוב הרב מבריסק  גמרא מהארון. 

שאביך צדק ולמה אתה ממשיך לחפש.

לי ק"ו! הרב הרים  יש  ואמר: רבי  ושובבה  ענה הילד תשובה חריפה 

גבה והילד המשיך ואמר: אם לאבי לא האמנתי, מדוע שאאמין לרב...? 

הרב מבריסק צבט לילד על לחייו, חייך  ואמר לו: יש לי הצעה בשבילך. 

בחר איזה מסכתא שאתה רוצה, ואני אגיד לך כמה פעמים מוזכר אביי 

ידיעותי  נכון תוכל להקיש מכך על  זו, ואם תראה שכוונתי  במסכתא 

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 

בכל  מוזכר אביי  לזכור כמה פעמים  הגיעו אבותינו!  בלימוד  דרגות 

הש"ס!! להשגות כאלו בלימוד לא מגיעים אלא מתוך התמדה רבה 

ויגיעה עצומה.

)לב ישראל(

והנה הגיע לבית הכנסת הגאון הנודע רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל. 
 כשהבחין בילד היושב ומסביבו ערימה גדולה של גמרות,

 ניגש אליו והביע תרעומת על סחיבת הגמרות.
 כי בימים ההם ש"ס היה יקר ערך, וכשנדיב לב תרם ש"ס שלם,

היו עושים מעמד "הכנסת ש"ס" בתופים ובמחולות
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הרב צבי וינברג
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֹלקיָך" )דברים ח', י'(

החינוך )מצוה תל( כתב "כך מקובל אני מרבותי ישמרם אל, שכל הזהיר 

בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו".  ובתשב"ץ )לר' שמשון 

ב"ר צדוק מנהגי המהר"ם מרוטנבורג ועוד, סי' שט"ו( כתב, כל האותיות 

יש בברכת המזון חוץ מן ה"ף", לפי שאין מלאך המות אף שצ"ף קצ"ף 

אכ"ף שולט במי שמברך אותה בשעתה ובכוונה.

ובספר חסידים )אות מ"ו( מביא מעשה באדם אחד שמת לפני זמנו 

י"ב חודש נתגלה בחלום לאחד ממקורביו, שאל לו  כמה שנים, לאחר 

איך אתה נוהג בעולם שאתה שם, אמר לו בכל יום דנים על שלא הייתי 

מדקדק לברך ברכת המוציא וברכת הפירות וברכת המזון בכוונת הלב 

ואומרים לי להנאתך נתכוונת.

)קב ונקי(

איזו אות לא מופיעה בברכת המזון?

מעשים לכאורה פשוטים הם המעשים הגדולים

הרב מרדכי שטוב 
תלמידו של ה"חוזה מלובלין" שמע מרבו על גודל ושגב מעלת אמירת 

כל ספר התהלים בכוונה ובמתינות מריש ועד גמירא ועד כמה פועלת 

אמירה זו אצל האדם ומרוממת אותו. פינה לו יום שלם מכל עיסוקיו, 

והחל באמירת כל הספר בכוונות  התכונן כדבעי, הסתגר בבית כנסת 

נפלאות והתעוררות גדולה. 

בעומדו מעט לפני סיום אמירת הספר, לאחר עמל רוחני שארך מחצית 

היום, נכנס לבית הכנסת שמשו של ה"חוזה" ואמר לתלמיד שרבו מצווה 

עליו לעזוב עכשיו כל עיסוקיו וללכת לעזור ליהודי פלוני.

התלמיד עשה כמצוות רבו אך היטב חרה לו על הדבר שכמעט הספיק 

רבו  כי  ידע  ידוע  בידו.  ועתה לא עלה הדבר  כל הספר  להשלים את 

ובכל זאת שלח את השמש  יודע במה עסק  הוא,  כן  ה"חוזה" כשמו 

להפריעו מעבודת הקודש.

בא לו אצל ה"חוזה" ושאלתו בפיו למה לא המתין הרב עוד מעט עד 

שיסיים את כל ספר התהלים ושיגר את שמשו בבהילות למונעו ממדרגה 

רציתי ללמד אותך שיותר חשוב מאמירת כל  רבו:  לו  רוחנית. השיב 

התהלים ברצף ובכוונה זה לעזור ליהודי אחד ולעשות עמו חסד.

* * *

מעשה בעל מסר דומה מסופר )גיליון מורשה( על בעל התניא ושו"ע 

הרב שבעיצומו של יום כיפורים, ויש אומרים שהיה זה יום כיפור שחל 

בשבת, עזב את התפילה והלך להביא עצים לבית אחד בקצה העיירה 

ששכבה בו יולדת שהיתה צריכה שיחממו לה ולתינוקה את הבית. 

יכול הרב לשלוח אחד מתלמידיו לעשות זאת, העדיף  למרות שהיה 

לעשות את המצווה בעצמו גם כדי ללמד את התלמידים שעשיית חסד 

עם יהודי יותר חשובה אפילו מתפילתו של בעל התניא ביום כיפור שחל 

להיות בשבת.

ועל כך כתוב בפרשתנו "ואהב גר לתת לו לחם ושמלה" וסמוך לו "ובו 

תדבק" ודרשת חז"ל ידועה כיצד תדבק בו והרי הוא אש אכלה? אלא 

הידבק במידותיו מה הוא רחום אף אתה תהא רחום וכו'. שלמרות שה' 

אלוקיכם הוא אלוקי האלהים ואדני האדנים הקל הגדול הגבור והנורא 

)פרק י' פסוק יז'( וזהו גבורתו, ואצל גבורתו אתה מוצא ענותנותו )רש"י 

שם פסוק יח'( שהוא אוהב גר לתת לו לחם ושמלה.

על  להביט  צריכים  גבוה בהשגות אלוקיות,  כל כמה שנמצאים  כי 

מעשים שנראים פשוטים כמו לתת לו לחם ושמלה ולמעשה הם הם 

הדברים הגבוהים והנשגבים.

 עזב את התפילה והלך להביא עצים
לבית אחד בקצה העיירה 
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מהו עשב ה"בלאדור" שאכלוהו כמה תלמידי חכמים והשתפר להם כח הזיכרון?

הרב צבי וינברג
"ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת" )דברים י"א, כ"ב(

יב(: "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה  )פר' עקב פיסקא  בספרי 

הזאת -  למה נאמר לפי שנא' )לעיל ו,יז( "תשמרון את מצות ה' אלהיכם" 

יהא  מגיד הכתוב שכשם שאדם צריך להזהר בסלעו שלא תאבד כך 

אדם צריך להזהר בתלמוד שלא יאבד".  וכ"כ היראים )מצוה רנז – כו( 

מכאן שיהגה אדם בתורה ובמצוות וישמרם בלבבו שלא ישכחם. והנה 

בספר הפליאה )שיש המיחסים אותו לרבי נחוניא בן הקנה( הביא את 

המאמר "חזור חזור יפה מבלזור". וכן הביא בספר מרכבת המשנה: "והוא 

מזהיר לאדם שיהיה לו לב 

טוב באופן שיתיישב ויחזור 

על תלמודו, חזור חזור ואל 

תצטרך לבלדור".

הוא,  זה  מאמר  ביאור 

"בלזור" הוא  ש"בלדור" או 

שם של עשב שגורם לאוכלו 

כדי  עדי  בזיכרון  שיפור 

השכחה,  את  שמסלק  כך 

אלא שמצד שני מזיק הוא 

לאוכלו שמסתכן או שהופך 

החכם  ואמר  מום.  לבעל 

לימודך  על  חזור  חזור 

בעצמיך ואל תזדקק לעשב 

זה, כי יגרום לך נזקים רבים 

ויביאך לידי סכנה.

מובא  תורה  אור  בקובץ 

שלפי עדות אחת השתמש בו מרן החיד"א ואכל אותו בילדותו, והגאון 

רבי אברהם כלפון זצ"ל )מרבני טריפולי( מעיד שהיה בבית מדרשו של 

יד שמאלו.  וראה שנתבטלה אצבע השמאלית של  בליוורנו  החיד"א 

ונראה שענין ה"בלדור )בלזור(" כבר מופיע בגמרא, ובראשונים, דבגמ' 

ית"  חולין )נח:( אמר שמואל שאם האכיל את הבהמה עשב שנקרא "ִחְלתִּ

הרי זו טריפה, משום שהחילתית מנקבת את בני מעיה מתוך חריפותה 

המרובה ואמרינן שם שמדובר בגרגירים של החלתית ולא בעלים שלה, 

ית" מוזכר במשנה  )יו"ד סי' נא סעי' ד(. עשב ה"ִחְלתִּ וכן נפסק בשו"ע 

בשבת )כ,ג( ובעבודה זרה )ב,ו-ז( ובטבול יום )א,ה( ובעוקצין )ג,ה(. והנה 

רש"י )חולין שם ד"ה קורט( כתב שחלתית הוא חד ונוקב את בני המעים 

ונקרא בלע"ז לזר"א )דומה בלשון ל"בלזור"( ורבינו ירוחם )נתיב טו( כתב 

"חלתית" קשטור בלע"ז וי"א בלדור.

והביאם בספר שולחן גבוה )לרבי יוסף מולכו זצ"ל יו"ד סי' נא סק"ו( 

וכתב: ששמע ממגידי אמת ש"בלאדור" הוא סם אחד שטבעו חם עד 

מאוד והאוכלו מסתכן בעצמו מרוב חמימותו, אבל גורם זכירה עד מאוד, 

וכבר היה ת"ח אחד פה סלוניקי בדורנו זה שהיה חכם גדול וחריף וזכרן 

עד מאוד, ורופא מובהק, שהלך לסוף ימיו לירושלים ונפטר שם, ואמר לי 

אדוני אבי ששמע אומרים שכל אותה הזכירה באה לו מחמת שהאכיל 

ואכל  ומיד שחטה  ותיכף  "בלאדור" לתרנגולת אחת,  זה הנקרא  סם 

אותה, ומאז והילך היה זכרן וחריף עד מאוד, וכל רז לא אניס ליה. 

וכתב שם, שבכנסת הגדולה )שם אות טו( כתב שגם המאכיל "חלתית" 

לי שאף  )שם סק"ה( שמסתברא  וכתב הפרי חדש  הוי טריפה,  לעוף 

ומיד אחר שאכלה הקורט של חלתית היא טריפה,  אם שחטוה תיכף 

לינקב  שסופו  מכיון 

אותה  וא"כ  דמי.  כנקוב 

החכם  שאכל  תרנגולת 

והוא  הזה היתה טריפה, 

בדעת  עוון.  יכפר  רחום 

יו"ד  )למהרש"ם  תורה 

כתב שכיון  סקי"ט(  שם 

מזוהה  שה"חלתית" 

כ"בלאזור" ומבואר בגמ' 

וחריף,  חד  עשב  שהוא 

נמצא שזה מש"כ בספר 

כוונתו  )כנראה  הקנה 

הנ"ל(  הפליאה  לספר 

ש"חזור חזור ואל תצטרך 

לבלזור", ע"כ.

והנה במתני' שבת )ט,ז( 

הוצאה  שהשיעור  שנינו 

כל שהוא, משום שמצניעין אותה  היא  כרמים"  "ציפורת  בשבת של 

לרפואה, וכתב הרע"ב ש"ציפורת כרמים" הוא עוף שמצוי בין הדקלים 

הבחורים, ועושין ממנו רפואה לפקח ולהחכים. ולפי"ז ביאר בספר "כללי 

תורה" )לרבי יוסף שפירא זצ"ל רב בתל אביב – נדפס תש"ג עמ' קא,( מה 

שמובא בפרק שירה ש"ציפורת כרמים" אומרת: "אשא עיני אל ההרים 

מאין יבא עזרי".  דאיתא בחגיגה )ט:( אינו דומה מי ששונה פרקו מאה 

פעמים לשונה פרקו מאה ואחד פעמים, ומביאים ש-101 עולה בגימטריא 

"מיכאל" שהוא שר ישראל וסגולה לזיכרון. 

וזה שאומרת בריה זו, למה תארבו לנפשי להשתמש בי לפקח ולהחכים, 

מוטב שתחזרו על הלימוד מאה ואחד כמנין "מאין" ותשיגו חכמה, ולי 

"יבוא עזרי" להישאר בחיים. ועל זה סובב מאמר עתיק יומין חזור חזור 

ואל תצטרך לבלדור, והוא סם חריף ומועיל לזיכרון וצריך זהירות מרובה 

איך להשתמש בו ע"כ.

)קב ונקי(

 "בלאדור" הוא סם אחד שטבעו חם עד מאוד
והאוכלו מסתכן בעצמו מרוב חמימותו, אבל גורם זכירה עד מאוד, 
וכבר היה ת"ח אחד פה סלוניקי בדורנו זה שהיה חכם גדול וחריף 

וזכרן עד מאוד, ורופא מובהק, שהלך לסוף ימיו לירושלים ונפטר שם
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הרב צבי וינברג
"ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה" )דברים י"א, י"ח(

וכתב רש"י, מהספרי )עקב פיסקא מג(: "ושמתם את דברי" - אף לאחר 

שתגלו היו מצויינים במצוות, הניחו תפילין עשו מזוזות כדי שלא יהיו 

לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר )ירמיהו לא,כ( "הציבי לך ציונים", 

ע"כ. בספר צרור המור )להר"ר אברהם סבע זצ"ל ממגורשי ספרד - לעיל 

ו,ה( כתב: שאם יגזרו שלא יניחו תפילין כמו שקרה בימי חכמי התלמוד 

)שבת מט.( וקרה ג"כ בפורטוגל, ראוי שתעשה לך סימנים ותקשור חוט 

השני )אדום( על ידך, שיזכיר לך גם את התפילין שבין עיניך ע"ד "הציבי 

לך ציונים".

בספר "בסתר רעם" )הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה – א. פרבשטיין 

140( מסופר על ארוע שהתרחש בברגן בלזן, בחודש אב תש"ד,  עמ' 

יהודים מאמסטרדם עם רבם הרב דסברג רבה של  למחנה זה הובאו 

יונה עמנואל העיד  חרונינגן, והועסקו בעבודת כפיה, אחד הניצולים ר' 

על מקרה שאירע ביום השבת, שהיה יום עבודה רגיל בו עסקו בפירוק 

זו עבודה קלה, בישיבה, אם כי מבחינת שבת היה  אגוזי משי: "היתה 

זה איסור מלאכה, איסור מפרק, איסור תורה!... ישבתי מול הרב דסברג, 

פתאום נאנח הרב ואמר: 'אנחנו שוכחים שהיום שבת, יודע אני שמותר 

לנו לעבוד, אבל אסור לנו לשכוח שהיום שבת, לזה אין היתר, רצוי שאחד 

מאתנו ישב כאן אך לא יעבוד, לא יפרק אגוזים, ואז כולנו נחוש שהיום 

שבת'. היינו המומים כולנו בסכנת נפשות והרב מתריע שאנו שוכחים 

שהיום שבת, קבלנו את הצעתו של הרב וכך עשינו", ע"כ.

א"ה – סבתי שתחי' מספרת שבימי השואה האיומה, נתנו להם הנאצים 

ימ"ש לאכול רק בשר נבילות וטריפות, ובשר חיות, ואמנם מותר היה 

להם לאכול מפני פיקוח נפש, אולם אמה ע"ה כשקיבלה פעם אחת בשר 

של דבר אחר היא הכשירה את הבשר האסור, באומרה שאמנם מותר לנו 

לאכול, אבל אין לנו לשכוח את הדרך והצורה בה אוכל יהודי בשר כשר. 

וסיפרה שכשקיבלה בשר זה היה זה בערש"ק, ובליל שבת השיגה אמה 

ע"ה נרות, ועל השולחן היו מונחים זה ליד זה נרות שבת קודש, ולהבדיל 

בין קודש לחול בשר הדבר אחר. והנה את פעולת הכשרת הבשר עשתה 

מתוך רגש יהודי של "הציבי לך ציונים", וחינוך ילדיה, אולם באמת כך 

הדין, שכיון שאיסור אכילת בשר אסור, ואיסור אכילת דם, הם ב' איסורים 

נפרדים, א"כ גם כשהותרה אכילת הבשר מפני פיקוח נפש לא הותרה 

אכילת דם, וצריך להכשיר את הבשר. 

)קב ונקי(

 סבתי סיפרה כי בימי השואה האיומה, נתנו להם הנאצים ימ"ש
 לאכול רק בשר נבילות וטריפות ואמנם מותר היה להם לאכול

 מפני פיקוח נפש, אולם אמה ע"ה כשקיבלה פעם אחת בשר של דבר אחר
 היא הכשירה את הבשר האסור, באומרה שאמנם מותר לנו לאכול,

אבל אין לנו לשכוח את הדרך והצורה בה אוכל יהודי בשר כשר

מדוע גירש הקב''ה את יושבי הארץ מפני ישראל ולא גירש את חית השדה?  
כיצד יכול אדם להרחיק את בניו מן החטא?  
מהו השינוי המהותי בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים?  
אדם העוסק בפרנסתו, האם רשאי לפנות את ליבו מדברי תורה?  

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
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לאסוף כספים לישיבתו, ובין התורמים היו גם אנשים רחוקים מתורה, 

שלא היו אוהבי תורה, רק מתוך אהבת חסד ורחמנות תרמו לו, כיון שראו 

אדם חולה וחלש שטורח ובא במסירות נפש, והסוף היה שאותם אנשים 

בעצמם קיבלו אהבת תורה, מפני שזיכו את הרבים בתורה על ידי ממונם, 

ואף שלא הייתה כוונתם לשם תורה, אלא לשם חסד, זכו לקבל אהבת 

תורה, בזכות זיכוי הרבים בתורה.

כל אחד משפיע בהנהגתו
והנה כל זה הוא זיכוי הרבים על ידי פעולות מיוחדות, כגון שמרביץ 

תורה ומחנך לתורה ויראת שמים ומידות טובות, או שיש לו ממון ומחזיק 

ידי לומדי התורה, אבל יש גם זיכוי הרבים בלי פעולות מיוחדות, כל אדם 

שלומד תורה בעצמו הוא מתקדש ומשפיע גם על אחרים. אדם שיש 

בו קדושה, משפיע קדושה על סביבתו, כידוע שיש הבדל בין החילונים 

שגרים בבני ברק לאלו שגרים בערים אחרות, כי אלו שגרים בסביבת 

זיכוי  יכול להשפיע  וכל אחד  בני תורה מקבלים השפעה של קדושה. 

הרבים במה שהוא, בהתנהגות שלו, ובמידות הטובות שלו, הוא משפיע 

בזה על כל הסביבה, שבני אדם רואים אותו ומושפעים ממנו, אם רואים 

רשעים מקבלים השפעה מרשעים, ואם רואים צדיקים מקבלים השפעה 

מצדיקים.

)דרכי החיזוק(

<<< המשך מעמוד 3

 וכבר סיפרתי לאחרונה, שהיה אדם שנפטר צעיר, שלא למד גמרא בעצמו, והשאיר אחריו בן יתום,
 והבן נכנס ללמוד בחיידר, ולא היה רגיל בלימוד הגמרא, והיה קשה לו מאד, ונרדם על מיטתו מתוך בכי,

ולמחרת בבוקר קם משנתו ואמר שאביו בא אליו בחלום ולימד אותו והסביר לו הכל

ואפילו אם נפלה  הרי היא שלו, שהרי מירב הסיכויים שנפלה מגוי, 

- הוא מתייאש ממנה. את התייאשת מהאבידה הזו, לכן היא  מיהודי 

שלי". "אין לך רחמים?", שוב צצו הדמעות בעיניה. "יש לי, והרבה - אף 

על הילדים שלי... תביני, אם הכסף שייך לך ע"פ דין הייתי מחזיר לך, אבל 

הוא שלי ע"פ דין". 

מעגל האנשים שסביבם עקב בעניין רב אחר הדברים ועד מהרה החלו 

ויכוח רמים. אלו צידדו בעד האשה ואלו בעד האיש,  להישמע קולות 

ולבסוף הצליחו לשכנע את המוצא לגשת לרבי יצחק אלחנן ספקטור 

זצ"ל לבירור העניין. כשהגיעו לבית הדין אמר המוצא: "הרב, הגענו לדין 

תורה, ואני מבקש לדעת מהו הדין. איני רוצה לפנים משורת הדין, אלא 

לדעת מה ההלכה, אם הכסף שייך לי או לה". אמר הרב: "קודם כל החזר 

לה את הכסף ואח"כ אסביר". לאחר שהאיש עשה כמצוותו, אמר לו: "אלו 

דברים פשוטים. אתה אומר שהכסף שייך לך כי היא התייאשה שהכסף 

אבד, אך באמת היא אינה יכולה להתייאש משום שהכסף שייך לבעלה, 

ומאחר שבעלה אינו יודע על האבידה, הוא אינו מתייאש. אשה זו אינה 

'בעל הבית' לעניין ייאוש". 

החזון איש סיים את סיפורו ופנה לרב גלינסקי: "וכי העולם שלך הוא, 

הוא בעל הבית? הלא העולם שייך  וכי אתה  שאתה מתייאש ממנו? 

ולהתפלל,  יכולת להתייאש. עליך לעמוד  ולנו, כבני אדם, אין  לקב"ה, 

והקב"ה יעזור לך" 

)ומתוק האור(, )מתוך עלונו של הרב חנניה צ'ולק, מטות(

<<< המשך מעמוד 4

 'אפשר את הכסף?' - 'לא' - 'מה אמרת'? - 'איני נותן!' - התקשתה להאמין למשמע אזניה,
וברגע הבא התקצפה: 'אתה לא מתבייש? יהודי לא מחזיר אבידה? לא למדת ב'חיידר'?!'

עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337
עדכוניםשיעוריםמידע
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הרב יהודה יעקבזון
י ִאם  ְך כִּ ָרֵאל ָמה ְיָי ֱאלֶֹקיָך ׁשֵֹאל ֵמִעמָּ ה ִישְׂ בפרשת השבוע נאמר: "ְוַעתָּ

ְלִיְרָאה ֶאת ְיָי ֱאלֶֹקיך...", ודרשו חז"ל בדרך רמז: אל תקרי ָמה, אלא ֵמָאה, 

ֵמָאה ה' אלקיך שואל מעמך, ללמדך שחייב אדם לברך מאה  כלומר: 

זו, שבתוספת  יום. ורבותינו הראשונים מוסיפים על דרשה  ברכות בכל 

רמז למאה   - ישנן בכל הפסוק מאה אותיות  'מה',  א' למילה  האות 

ואין חובת מאה ברכות מדאורייתא,  זו אסמכתא היא,  ברכות. ודרשה 

אלא מדרבנן. וכתבו הגאונים שדוד המלך הוא אשר תיקן לברך מאה 

יום  יום, כאשר פרצה בזמנו מֵגפה פלאית שבה מתו בכל  ברכות בכל 

כנגד מאה המתים,  ותיקן לברך מאה ברכות  מאה אנשים מישראל, 

והמגפה נעצרה.

בימות החול הרגילים, מברך כל אדם לפחות שמונים ושמונה ברכות 

ְרּכוֹת קריאת שמע של ערבית ושחרית,  בסדרי הברכות המחוייבות: שבע בִּ

ובחו"ל נוספת ברכה - 'יראו עינינו'. חמישים ושבע ברכות בשלש תפילות 

'שמונה עשרה', תשעה עשרה בכל אחת מהן. שמונה עשרה ברכות השחר, 

ם את ברכת 'לעולם יהא אדם' - נוספת ברכה. שתי ברכות  שֵׁ ולחותמים בְּ

התורה, ויש אומרים שהן נחשבות לשלוש. ברכת הציצית. ברכת התפילין 

)אחת או שתים, לדעות השונות(. 'ברוך שאמר', ו'ישתבח'. 

ובשבת, נחסרות שמונה ברכות מהחשבון, שהרי בכל תפילה מתפילות 

והגם שנוספת תפילת מוסף, עדיין  ישנן רק שבע ברכות,  שמונה עשרה 

חסרות עשרים ותשע ברכות. ומאידך, ישנה חובה לאכול שלוש סעודות, 

שבכל אחת מהן שש ברכות: על נטילת ידים, המוציא, וארבע ברכות בברכת 

המזון. וכן נוספות שלוש ברכות של קידוש, שתים בלילה ואחת ביום. 

אכן, על כל הברכות המחוייבות נוספות ברכות המאכלים והמשקאות 

שאין חובה לאוכלן, וברכות 'אשר יצר', ועוד ברכות רבות, כגון ברכות הלל 

וברכות המצוות, כך  בראשי חודשים ובמועדים, ברכות הריח והראייה 

שלמעשה אדם מברך בכל יום יותר ממאה ברכות, אלא שבשבת נדרשת 

ובשתייה מעבר  ולהוסיף באכילה  יותר תשומת לב למספר הברכות, 

לסעודות היום, כדי להגיע למאה ברכות. וכן בתעניות, בהן חסרות ברכות 

ניתן  המאכלים, יש להשלים את הברכות בברכות הריח. ובעת הצורך, 

לצאת ידי חובה בשמיעת ברכות התורה וההפטרה מפי העולים לתורה.

יום מתחילת הלילה  וכתבו הפוסקים שאת מאה הברכות מונים לכל 

שלפניו. ונחלקו לענין המסיים סעודה שלישית במוצאי שבת )או המתפלל 

ערבית של שבת מבעוד יום(, אם ברכותיה נחשבות לברכות של שבת או 

של יום ראשון. ועוד נחלקו בנוגע לאדם שמסיבה כלשהי אינו יכול לברך 

מאה ברכות - אם יש ענין בכך שירבה בברכות כפי יכולתו.

 ]רבנו בחיי דברים י, ב; טור ושו"ע או"ח מו, ג, ומשנ"ב יד;

ביאורים ומוספים דרשו, 11, 12, 13, 15 ו־16[

מדוע תיקנו לברך מאה ברכות בכל יום? האם יש ענין להרבות בברכות גם כשלא 
מצליחים להגיע למאה ברכות? וכיצד ניתן להשלים מאה ברכות בתעניות?

 מהי מצות 'תוספת שבת'?
וכמה דקות צריך להוסיף?

הרב יהודה יעקבזון
מצות עשה להוסיף מחול על הקודש בין בכניסת השבת ובין ביציאתה, 

והיינו שצריך להוסיף על השבת פרק זמן מסוים קודם בין השמשות 

יש להמנע מעשיית  ביציאת השבת  וכן  בו מעשיית מלאכה,  ולהמנע 

מלאכה פרק זמן מסוים לאחר סיום זמן בין השמשות, אף שהוא ודאי 

לילה. 

בשיעור זמן תוספת שבת בכניסתה רבו השיטות, ולהלכה כתב המשנה 

ברורה ששיעורו הוא בערך רבע שעה. ועוד כתב המשנה ברורה, שלשיטת 

זמן  בין השמשות מתחיל כשיעור  ה'יֵרִאים',  רבנו אליעזר ממיץ, בעל 

 13.5 ההליכה של שלשת רבעי מיל לפני השקיעה, אשר אורכו נע בין 

ישנה מעלה בהימנעות  ולפיכך,  ל־18 דקות, לשיטות השונות;  דקות 

מעשיית מלאכה כחצי שעה לפני תחילת השקיעה, ולפחות עשרים דקות 

- כפי דעת אחרונים רבים שזמן תוספת שבת הוא שתי דקות. 

לקיים את מצות תוספת השבת  זמננו שיש  פוסקי  הורו  ולמעשה, 

אי  כי מפאת  ויש מהם שהוסיפו  לפני השקיעה;  דקות  לפחות שתי 

הדיוקים בזמנים שבלוחות, או אי הדיוקים שבשעונים, וכן השינויים בין 

המקומות הגבוהים והנמוכים וכו', יש להקדים ולקבל שבת כחמש דקות 

לפני השקיעה, או כעשר דקות, על מנת להבטיח ששתי הדקות של 

התוספת יהיו בודאי מבעוד יום. 

]שו"ע רסא, ב, משנ"ב, כב-כג, ושעה"צ, כא; ביאורים ומוספים דרשו, 28[
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 איזו תקנה תיקן רבנו גרשום בנוגע לבית הכנסת?
מהי הסיבה שאדם עשוי לכתוב על חפץ הנמצא ברשותו שהוא שייך לאדם 

 אחר על אף שאין זה נכון?
אדם המתפרנס ממכירת כלבים - איזו הגבלה יש על קבלת תרומות מכספו?

מהלכות תשמישי קדושה ובית הכנסת
אסור למשכן, להשכיר, או להשאיל, חפצי קדּושה, אלא אם כן המַלוה, השוכר או השואל משתמשים בהם לצורכי קדושתם בלבד, • 

כגון תפילין - להניחן, ובית הכנסת - להתפלל בו בעשרה.

אין להסב חפץ של חולין לחפץ של קדושה. ואם מדובר בחפץ שיּוצַר לצורכי חולין אך טרם השתמשו בו - נחלקו הפוסקים אם מותר • 
לעשות ממנו תשמיש קדושה.

בהמה שניתנה כשכר למעשה עבירה, או ששימשה כתמורה לכלב בעיסקת חליפין, אסורה בהקרבה. ובדומה לכך, אסרו חכמים • 
לקבל כתרומה לבית הכנסת חפץ ששימש לדברים אלו.

מותר למכור בית כנסת עבור מזון וביגוד ללומדי תורה, צורכי נישואין של יתומים ועניים, או רכישת חפצי קדּושה שקדושתם חמורה • 
משל בית הכנסת, והכרחיים לציבור, כגון ספר תורה.

בית הכנסת, ספר תורה ושאר חפצי קדּושה, השייכים לציבור, יש לכל אחד מהציבור חלק בהם. ותיקנו רבותינו הראשונים, שאין • 
היחיד יכול לאסור את חלקו על הציבור או על היחיד.

תקנות רבות תיקן רבינו גרשום מאור הגולה; ואחת מהן היא, שאדם שיש בבעלותו בית כנסת פרטי, לא יאסור על יחיד להכנס לתוכו, • 
אלא אם כן אוסר על כל הציבור יחד. 

תשמישי קדושה פרטיים שהועברו לרשות הציבור
כפי המקובל בימינו, אדם המעמיד חפץ כלשהו לרשות בית הכנסת, דעתו לתתו במתנה לציבור, אולם אם מדובר בספר תורה - • 

דעתו שהספר ישאר בבעלותו.

אם נמצא אצל אדם לאחר פטירתו חפץ שכתוב עליו ששייך לאדם מסוים, מניחים שאין החפץ שייך לאותו אדם, וכתב כן רק כדי • 
להסתיר את עושרו מעיני הבריות.

יש אומרים •  כנ"ל, אך  יש אומרים שדינו   - וכדומה  אם נמצא אצל אדם לאחר פטירתו חפץ שכתוב עליו שהוקדש לבית הכנסת 
שבמקרה זה אין להניח שכתב כן רק כדי להסתיר את עושרו.

'חזקות' במצוות ובתפקידים ציבוריים
בעבר היה מקובל שבני עיר מכבדים אחד מן הקהל ב'חזקה' לקיום מצוה מסוימת בקביעות, כגון בניית בית הכנסת; ובמקומות רבים • 

נהגו שמצוה זו עברה בירושה גם לזרעו אחריו.

אדם הנושא משרה ציבורית כלשהי, וחלה, או נאלץ לעבור דירה לתקופת מה, וכיוצא בזה, ומינו אחר תחתיו - לכשיבריא, או ישוב • 
להתגורר במקום, הריהו שב למשרתו.

אנשי 'חברה קדישא' העוסקים בקביעות בטהרת מתים ובקבורתם, זוכים במצוות אלו, ואין אחרים יכולים לדחותם, אף אם רצונם • 
לעסוק במצוות אלו פעם אחת בלבד.

קדושת בית הכנסת במקומות ארעיים
מקום המושכר לבית הכנסת - יש אומרים שלא חלה עליו קדושה, ויש חולקים, ויש להחמיר כדעתם. ולכל הדעות אין לנהוג בזיון • 

במקום המושכר, ואף לאחר סיום השכירות.

עזרת נשים - נחלקו הפוסקים אם היא קדֹושה כבית הכנסת; ויש שהסתפק בדבר. ואם היא בנויה בחלל בית הכנסת ואין מחיצותיה • 
מגיעות עד התקרה - יתכן שלכל הדעות נחשבת כבית הכנסת.

מקום שמתפללים בו הציבור לעתים רחוקות בהתאסף ציבור גדול, כגון חצר בית הכנסת, או אולם ענק - לא חלה עליו כל קדושה.• 
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ח"גליון רי
ו"תשע' השנה 

עקבפרשת 

ושמרתם ' והיה עקב תשמעון וגו

אלקיך לך ' ושמר ה, ועשיתם אותם

' את הברית ואת החסד וגו

)ב"י–' ז(

מעשה בסוחר אחד שהגיע אל 

ק רבי מאיר מפרעמישלאן "הרה

א וסיפר לו שהסתבך לאחרונה "זיע

, בעסק גדול שאינו נותן לו מנוחה

אותו שאל ,לא ביום ולא בלילה

האם ומה עם לימוד התורה : הצדיק

ענה ? אתה קובע עיתים לתורה

כל זמן שאני טרוד , לצערי: היהודי

י יכול בשום פנים נבעסק הזה אינ

נענה , ואופן להתפנות ללימוד תורה

, שמע מה אומר לך: רבי מאיר ואמר

" והיה עקב תשמעון"נאמר בתורה 

שמא תאמרו שלבסוף תשמעון 

הנו מזכות אבות ומחסד ובנתיים תי

הימים הראשונים בהם עסקתם 

אלא , ין הדבר כךא, בתורה

אף אתה . מיד"ושמרתם ועשיתם"

צא וקבע , רבי מאירק "הרהסיים 

עתים לתורה והדבר יועיל לך גם 

שכן נאמר , להצליח במסחרך

אלקיך לך ' ושמר ה"בהמשך הפסוק 

את הברית ואת החסד אשר נשבע 

".לאבותיך

פעם,חייטהיה זמינאבראבא' ר

אחדגוישלבביתובגדיםותיקןתפר

בשראבא' לרהגויהגיש,רומיבעיר

היהודיסירב,לאכלהעליוופקדנבלה

שיהרגהוהגויעליושאייםאחריגם

:ואמר,אבא' רנכנעלא,יאכללאאם

,בידךהרשותלהרגניאתהרוצהאם

ובשראנייהודיכיזאתאוכללאאני

שלהתנהגותו.לאכוללנואסורנבלה

מיד,הגויבעיניחןמצאההיהודי

כעת,רכהבלשוןואמרממנופההר

לו,היתההפוכהשכוונתילךאגלה

,אותךהורגהייתימהבשראוכלהיית

חזקלהיותאדםכלחייבלדעתי

לדבוקעליוהואיהודיאם,באמונתו

.כךעקבבסכנהחייואםואףבדתו

יודעאבא' רהיהאםמנא' ראמר

לעבורהמצוותבשארהתירושרבנים

כיהבשראתאוכלהיה,הרגילולא

,בצנעהשעהבאותההיוביתבתוך

.ו"חגויאותובידימתהיהואז

)'ב- ' דשבועותירושלמי(

שתיתילאומיםאכלתילאלחם

)'ט- ' ט(

מדובנאהמגידק"הגהעלמסופר

ערבלעתפעםשהגיע,א"זיע

בעלאתשאל, אחתלאכסניה

? לאכולמהדברלוישהאםהאכסניה

מקוםלווהראה, בשלילההלההשיב

לישוןהמגידשכב. בולישוןשיוכל

יכוללאלושהציקהרעבמחמתאך

האכסניהשבעלראה, להירדםהיה

נהדשסעודהואוכלשולחןעורך

למחרת. לאורחיםגםהמספקת

בעלביקש, ללכתהמגידכשעמד

, תורהדבראיזהלושיאמרהאכסניה

אומרתהגמראואמרהמגידנענה

,המנהגמןאדםישנהאללעולם

אכלולאלמרוםעלהמשהשהרי

לשאולויש). פומציעאבבא(לחם

לאגם רבינושמשהנאמרלאמדוע

גםבוודאיהמלאכיםמנהגוהרי, ישן

גדולהיותררבותאוזוהי, לישוןלא

הואהתירוץאלא. לאכוללאמאשר

, אכללארבינושמשהזהמתוך,כך

מנייןאחרתכי, ישןלאשגםלהביןיש

שמא,לאכוללאהמלאכיםשמנהגלו

מכאןאלא, ישןהיההואכאשראכלו

.ישןלאשגם

השבתזמני כניסת
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שבתזמני יציאת ה
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)המשך משבוע שעבר(האוצר של הקבצן הנסתר

מאומהלוידועלאכאילופניםהגבירהעמידבינתיים

מדועאותושאלהואזועפותבפנים, הזרהקבצןאודות

אדוניושלוםחס? השבתמנוחתאתלולהפריעבאהוא

מהתלסתםהלאאתה, כבודביראתהקבצןהשיב, הגביר

ואתהזהבשללבלךישהאמת היא שששמעתיאני,בי

רוצההייתיוכאןאורח אני, אחרותפניםמעמידרק

למשל,השיב העשיר! בבקשה,מהבדבראתךלהתייעץ

לדבריכולאניזהעל?  אתילהתייעץרוצהאתהבמה

נטלהגביר, סודכממתיקהקבצןאמרלאזןמפהרקאתך

משהואולישמעת, פנימהמשרדואלוהכניסוהקבצןאת

שמעתיכן,הקבצןשאל?אוצרשמצאקבצןאודותעל

עלאשרהקבצןהואאני, ענה הגבירכזושמועהמן

.כזאתשמועהמתהלכתאודותיו

הריכךאם, מעושהנפשבשוויוןהגביראמר,באמת

מומחהשלנובעיירהעודאין,הנכוןלמקוםבדיוק שבאת

עודשאיןכךעללדברשלא, ממניליהלומיםגדוליותר

אולם, במזומניםתמורתוולשלםלקנותושיכולשהואמי

צריכיםלאחריה ,שבתנרותמדליקיםקטמעטעודהנה

ואחרילשבתאצלישאריהבבקשה , המדרשלביתללכת

הכנסתכיקיווההגביר.תכליתונדברנשבההבדלה

יוכלוכך, הקבצןשלבאמונואותותזכה, שלוהאורחים

.גדולהיותרעודמציאהממנולקנות

, במיוחדידידותייחסלאורחלהראותהחליטהוא

עמואותולקח,חדשהוחליפהנקיהכותונתהלבישו

, המזרחכותלשלידבמושבולידווהושיבוהמדרשלבית

מלאיהיווכולם, קנאהשלמבטיםבהםנעצוהמתפללים

הקבצניםגם, עשההגבירטובעסקאיזההתפעלות

אישהביטו,הדלתאלקרובהבימהמאחורישעמדו

,גדולבצחוקלפרוץקרוביםוהיו, השתאותמתוךברעהו

ומה,דבריפולאיךולראותלחכותהחליטוהםאולם

.שבתאחרייהיה

הכנסתמצוותאתהקמצןהגבירקייםהשבתבמשך

השבתלסעודות,מימיוזאתעשהשלאכפי,אורחים

שררהאחרתואוירה,לגמריאחרתצורההיתההזאת

במרהומסוגרשותקלבדולחןוהשלידלשבתבמקום,בהן

עםערהלשיחההגבירהפעםנמשך,שלוהרגילהשחורה

כיצדלגבירסיפרועתה,עולםראהוהרבהשנסעהאורח

שלוהאורחכיראההלה,רחוקיםבמקומותיהודיםחיים

,ממנויותראףהקטנותבאותיותמביןואוליהארץעםאינו

פסוקיםפירשהוא, מרגליותמפיקפהלאורחהיהואכן

ימאמרוהזכירמהמדרשסיפורציטט,השבועמפרשת

,הטובותומידותיהםהיהודיםשלבשבחםהפליגהוא,ל"חז

.חסדיםוגמילותצדקהשלהמצווהגודלאתנסעלוהעלה

אודותעללגמריכמעטושכח,מהאורחמאד נהנההגביר

במוצאי שבת קודש מאורחולקנותעמדהואאותוהיהלום

.ההבדלהאחרימיד

זובשבתשחלבשינויהגבירהבחיןהכנסתבביתגם

רצוולאממנוהסתייגוכללשבדרךהעיירהיהודי,לגביו

שבת) "גוט שבת(הפעםלואמרו,בפניולהביטאפילו

ואיחלו,לשבתלאורחשזכהעלברכו אותו,ידידותי"שלום

למפטירזכהאףהוא.ל הברכותולכלמצוותשיזכהלו

,עליהקיבלשלוהאורחגם,כדרכושלאהגוןסכוםונדר

נדמהכןעלויתר,מצוייןהרגישהגביר,דברשלקיצורו

בצאת.מעודולוהיתהלאכזוטובההרגשהכילוהיה

היהעתה,מלכהמלווהוערכוהכוסעלהבדילוהשבת

שיסיימו את הסעודה וכבר ציפה,סבלנותחסרהגבירכבר

אלפנההמזוןברכתלאחר,והזמירות של מלווה מלכה

שלגודלומה,לעסקלגשתמןהזהגיעהנה,ואמרהאורח

? תמורתומבקשאתהוכמה,היהלום

, יהודי' ראתיתתלוצץאל,האורחהיתמם? יהלוםאיזה

כנראהלךיש. עסקזהעסק,בחומרההביתבעלהשיב

? מה, יהלוםכלאיןלי,מתונותהקבצןהשיבאדוניטעות

חס, רמאיסתםאתההריכךאם, נחשכנשוךהגבירקפץ

כילךאמרתיאניוכי, בשלוות הנפשהקבצןהשיבושלום

הכלבסךאני? יהלוםברשותישישאו,אוצרמצאתי

תמתהלכאודותיועלאשרזההואאניכי,לךאמרתי

, מתלוצץלץאלאאינךכיהואהדברפירוש, השמועות

שהואהגבירקרא, מטופשכטיפשאותילהציגורצונך

. כעסמרובנחנקכמעט



, לץבןולאאנכילץלא, הקבצןהשיב, ישמרניהשם

בארשתואמר הוסיףוהוא, בךלשטותנסיתילאואף

אוצר, אוצרמצאתישבאמתהריתרצהאם,רצינית

אוצראםכי,יהלומיםשלאוצרלאאולם, אפילוגדול

בלבשיעורלאיןגדולאוצר, מזהגדוליותרהרבה

לגלותהצלחתיכאלהאוצרותהרבה, שלךהיהודי

הזמןכלומגלהלשםמפהמתהלךאני,חייבימי

אשר, טובותומידותישראלאהבתשלחבוייםאוצרות

מגלהאני,קיומןעלשכחוכברמסויימיםיהודים

,בבוץאףולעתיםבאבקהמכוסיםכאלהאוצרות

מזהביותרהיקריםאוצרות,ושכוחיםעזוביםאוצרות

. ומפז

שקעהואבפיומענההיהולאמשתומםישבהגביר

השבתותבכלנזכרהוא,מורכןכשראשובהרהורים

בשניםמזהירהבבדידותבילהאותםהעצוביםוהחגים

הביאאותהבחמימותנזכרולעומתם,האחרונות

הפנימיתובשמחה,האחרונהבשבתזהקבצןלביתו

זאתאין,המדרשבביתוהןבביתהןחלקומנתשהיתה

ד"למנסתרצדיקהואהזההקבצןכי,הגבירהרהר

עלעמדנהגביר,צודקהואיהיהשלאאיךאך,ואוניק

לווהודההקבצןשלידואתבחמימותלחץ,רגליו

.לושהביאהאוצרעלנרגשות

אולם, עקבותיונודעוולאהזרהקבצןנעלםלמחרת

שימשרבזמןועודהיטבאותוזכרוהעיירהיהודי

'וכולמעריבמנחהביןהמדרשבביתלשיחותנושא

,רצוןשביעותשהפיקוהגבירפניאתהאנשיםובראות

הזרהקבצןעםעשההלהכיספקכללהםהיהלא

הרהיבווכאשר,ביותרטובעסקשמצאהאוצרועם

המציאהטיבעלהגביראתושאלועוזמהםאחדים

ובשמחה בחיובהלהלהםהשיב,מהקבצןשקנה

".מציאהאיזוועודמציאה"

הבאבעולםלאדםמגיענצחיועונגרשכ

הזהבעולםוסבלויסוריועקב

שלושעבוראחדמשרדירהשכרשיהודילמשל

אתהיהודיהעבירבשנהשנהמדי,לשנהרובלמאות

נסעוהשרמקרהקרה.ובזמנובעיתוהדירהשכר

שכראתלגבותמפקידיואחדאתנהימוהיםלמדינת

ומשום,מובהקישראלכשונאנודעפקידאותו,הדירה

,ליהודיולצערלהציקלידוהזדמנותשבאהעתהכך

לחמשהדירהשכראתהעלהתיכף,אותההחמיץלא

היהודיבידיהיולארעוןיהפזמןבהגיע.רובלמאות

מהפקידביקשוהוא,רובלושמוניםמאותארבערק

כעסאסכיםלאאופןבשום,ימיםכמהשלזמןהארכת

,הערבעדהסכוםאתלהשליםעליך,עליוהפקיד

הבליעלניגש,בידולא היורובלוהעשריםערבהגיע

ולא,רובלכלעבוראחתמכה,מכותעשריםוהכהו

, הפקידשלמרשעתושסבלהיחידיהודיאותוהיה

.הרשעועשקגזלאותם,יהודיםעודסבלוכמוהו

עלאדיריםבניניםלעצמוובנההתעשרהזמןובמשך

, לביתושבוהשרהיוםויהי. האומלליםשלחשבונם

שלמעלליואתלשרגילהומידהיהודיאחרלא

והבטיחו,אותובאהבתוהאישעלרחמיונכמרו, פקידו

סך,רובלמאהמכהכלעללשלםהפקידאתיחייבכי

רכששהפקידמאחרהשרוהוסיף, רובלאלפייםהכל

מהיום,רובלאלפיםארבעתששוויהחצרלעצמו

דבריםלאישור, לרשותךתעבורהחצרמחציתוהלאה

שייכתהחצרמחציתכיהמעידשטרעלהשרחתם

אשתויצאה, זועפותופניולביתוהיהודיחזר. ליהודי

במתתישמחלאמדועדברפשרהבינהולאלקראתו

כברהמכותשלהכאבאת, הבעללההשיב, גורלו
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ל ְהֶיה ִמּכָ רּוְך ּתִ ים־ּבָ   ) ז, יד( ָהַ�ּמִ

י הּוִדים ִצילֲא ַמ  היָ ָה , יןיִמ זִ ְד ַר ֵמ  ֵיהַאְר  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ אּו ׁשֶ  ַלּיְ ֵרךְ ּבָ יו ְלִהְתּבָ , ִמּפִ
ְהיוּ  ּיִ ִריִאים ׁשֶ ם ְרָכםבָ ְמ  היָ ָה וְ , ַוֲחָזִקים ּבְ ירּות ּגַ ֲ�ׁשִ  גֵה וֹ נ ָהָיה ְוָכךְ . הבָ ָח ְר ַה וְ  ּבַ
ם: "לֹוַמר ְתּגָ גּור הּוא,  ּפִ הּוִדיׁשָ ּיְ מ ְוֵאיָתן ָחָזק ִלְהיֹות ָצִריךְ  ׁשֶ ְפִרי ּגֹוי וֹ ּכְ , ּכַ

יר מוֹ  ְוָ�ׁשִ ִריץ ּכְ ַ�ל ּפָ ּזֹות ּבַ ז ֶזה רבָ ָד וְ , ֲאח) ּמָ ּתֹוָרה ַאף ְמר) ֱאַמר, ּבַ ּנֶ  ךְ וּ ר'בָּ  ׁשֶ
ְהֶיה ל ּתִ ים'־ִמּכָ ַהְינוּ , ָהַ�ּמִ ְהֶיה ּדְ ּתִ ָכל ְמֹבָרךְ  ׁשֶ ֲ�לֹות־ּבְ ׁש  ַהּמַ ּיֵ יםבָּ  ׁשֶ   "...ַ�ּמִ

�  

ְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָ�ֶל    ) ח, ד( יָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקהׂשִ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ר"ַה  ׁשֶ ַ לֹום ׂשּ ְלז" ׁשָ ַ�ם ֵאָליו ָנַסע, ִמּבֶ ֶחְבַרת ּפַ ה ּבְ ּמָ  ּכַ
ֶרךְ  חטַֹר  ֵמֲחַמת ַאךְ , ֲחִסיִדים ּלֹא ַ�ד ַרְגָליו חוּ ּפְ נַ ְת ִה  ַהּדֶ  ָלֶלֶכת לוֹ ָיכ ָהָיה ׁשֶ

ב ץלַ ֱא נֶ וְ , ֲ�ֵליֶהן ּכַ הּמִ בַּ  ִלׁשְ ים ִיּסּוִרים ִמּתֹוךְ  ּטָ יעוּ  זלְ בֶּ  ִעירָה  ֶאל. ָקׁשִ ֶ�ֶרב ִהּגִ  ּבְ
בַּ  ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁש  ְוָהִאיׁש , ןֶאְתַחנַּ וָ  תׁשַ ּפָ ּקֵ ירוֹ ְלַה  ֵמֲחִסיָדיו ּבִ י ִלְפֵני ְזּכִ ֵדי ָהַרּבִ  ּכְ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֵליל. ִלְבִריאּותוֹ  ׁשֶ בַּ  ּבְ י ָנַטל, ֹקֶדׁש ־תׁשַ רּוַס  ָהַרּבִ , ֵאָליו ּה ָר גְּ ְוׁשִ  הלָּ ַח  תּפְ
ה ְוָכךְ  ם ָ�ׂשָ ת ּגַ ּדַ ְס�) ל ְמנּוָחתוֹ  ַלְמרֹות אּוָלם. ַהּבֶֹקר ּבִ ֵאָביו ְלכוּ ָה , ָהִאיׁש  ׁשֶ  ּכְ

רוּ  ּבְ בוֹ  ְוִהְתּגַ ת. הּוַטב לֹא ּוַמּצָ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ בַּ  ַהּמִ ׁשַ ּבְ ָרא ֵ�תבְּ , ֹקֶדׁש ־תׁשֶ ּקָ י ׁשֶ  ָהַרּבִ
ֵסֶפר סּוק ֶאת ָרהַהּתוֹ  ּבְ ְמָלְתךָ : "בֶק ת ֵ� ׁשַ ָר ָפ בְּ ׁשֶ  ַהּפָ  ְוַרְגְלךָ  ֵמָ�ֶליךָ  ָבְלָתה לֹא ׂשִ

ַכב ָהִאיׁש  ָחׁש ", ָבֵצָקה לֹא ָ ׁשּ ַבִית ׁשֶ י, ָסמּוךְ  ּבְ ּנוּ  ֶנֶ�ְלמוּ  ָהַרְגַלִים יבֵ ֵא כְּ  ּכִ . ִמּמֶ
ה יג ִנּסָ ה, ָהָאֶרץ־ַ�ל ַרְגָליו ֶאת ְלַהּצִ ִריא הּוא ְוִהּנֵ ַאַחד ּבָ ד, םָהָאָד  ּכְ  ָהַלךְ  ּוִמּיָ
ל ִמְדָרׁשוֹ  יתְלבֵ  ַ ַה  ׁשֶ לֹום' ר'ׂשּ הּסְ בַּ  ּמוֹ ִע  ְוֵהֵסב ׁשָ ּדָ ְ ַה  �) יתׁשּ   . ֵנסלְ  ִהייְ וַ , ִליׁשִ

�  

ַח ַלֲ�ׂשֹות ָחִיל י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכֹ   ) ח, יח( ּכִ

ר ְלִמיֵדי ֶאָחד ִסּפֵ יַבת ִמּתַ ִליןל)  ַחְכֵמי ְיׁשִ ְיָלה ַ�ל, ּבְ ַאַחר ַהּלַ ּלְ ִתיָחה ׁשֶ  ַהּפְ
יָבה ִיּסּוד ִעם ַהֲחִגיִגית י: "ַהְיׁשִ ְלּתִ ְפרֹוְזדֹור ִטּיַ יָבה ּבִ ַ�ת ַהְיׁשִ ׁשְ  ּוְלֶפַתע, ַלְיָלה ּבִ

יָנה קֹול ינַ זְ ָא  ָקְלטוּ  ר, ּוְלָבִבית ְמתּוָקה ַמְנּגִ ְקָ�ה ֲאׁשֶ . תָהֶ�ְליֹונוֹ  ֵמַהּקֹומֹות ּבָ
ית ַהּקֹוָמה ֶאל ַהּקֹול בֹותְק ִע בְּ  ָ�ִליִתי ִליׁשִ ְ י, ַהׁשּ ְרּתִ ּתַ ה ִהְסּתַ ּנָ ּפִ , אֹותוֹ  ְוָרִאיִתי ּבַ

יָבה רֹאׁש  ֶאת י ּה ָד ּסְ יַ ְמ וּ  ַהְיׁשִ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ ל, ּפִ ּכֹות רֹוְזדֹורּפְ בַּ  ְמַטּיֵ  ֲאר)
הּוא, ּוְקָצרֹות ׁשֶ ּלוֹ  ,יםְרַ�ּפִ ׂשַ  פּוסּתְ  ּכְ צּות בֵמרֹ  יםִק מוּ ְס  ּוָפָניו רֹוֵ�ד ּכ) . ִהְתַאּמְ

ַמן ל ְוהּוא ,ףיָ� בִּ  חֹוֵלף ַהּזְ ם ְמַטּיֵ ִנּגּון ְלַ�ְצמוֹ  ּוְמַפּזֵ ים ֶאת בֵר ָ�  ּבְ ּלִ אֹות ַהּמִ  :ַהּבָ
ל ׁשֹבַלְח  ְלךָ  'ָחִליָלה ּכָ ֹכֲחךָ  הַנֲ�ׂשָ  ֶזה ׁשֶ י! לֹאוָ  לֹא, ּבְ  ּכַֹח  ְלךָ  ַהּנֵֹתן הּוא ּכִ
ל ְוקֹולוֹ , ִיל'ָח  ַלֲ�ׂשֹות ן הּוא. ּגֹוֵבר ָהַרב ׁשֶ ּנֵ ים ֶאת ְלַ�ְצמוֹ  ְמׁשַ ּלִ  לוּ ַהלָּ  ַהּמִ

אי ִמּכִֹח  ֶזה ֵאין, לֹאוָ  לֹא, "ְוהֹוֶלֶכת ּגֹוֶבֶרת ּוְבִהְתַלֲהבּות תֵא ׂשְ  ֶיֶתרבְּ   ַהּכֹל ֶאּלָ
א ַחְסֵד  ּבָ א ַמִיםׁשָ  יּבְ ִליַח , ְוֵאין ֲאִני ֶאּלָ רֹום ׁשָ דֹוֵר  ַהּתֹוָרה ֶקֶרן ַלֲהָרַמת ִמּמָ נּו". ּבְ
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ם ֶאת י־ַוֲאַהְבּתֶ ר ּכִ ֶאֶרץ ִמְצָרִים־ַהּגֵ   ) י, יט( ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ

ַ�ם ָהַלךְ , ּפַ ׁשֶ ְמַחת ְלֵביתוֹ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּכְ ׂשִ ֵגר ִנְתַקל, ּתֹוָרה ּבְ  ָאָדם, קֶד צֶ  ּבְ
ְלמּוד ִהְתאֹוֵנן, ּגַ ְדָמעֹות ְלָפָניו ׁשֶ י ּבִ ִרּיֹות ּכִ  ֶנֱאַמר ַוֲהֵרי, אֹותוֹ  ִדיםְמַכבְּ  ֵאיָנם ַהּבְ

ם" ִנים ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  לוֹ  ֵהִאיר". רגֵּ ַה ־ֶאת ַוֲאַהְבּתֶ דֹו  ֲהָנָאה לוֹ  ִלְגרֹם ּוְכֵדי, ּפָ ּבְ ּכִ
ן ְלָפָניו.  ּבּוד ָהִאיׁש  ֶנֱהָנהְלַנּגֵ ירלָ  ְוֵהֵחל, ֵמַהּכִ קֹול ׁשִ דַר ְמ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ְוַה , ָרם ּבְ  ּקֵ

ֶנְגּדוֹ  ִים ּומֹוֵחא ּכְ ּפַ ְתָק  ַ�ד, ּכַ ּנִ ְעּתוֹ  ְרָרהׁשֶ ל ּדַ יר רגֵּ  אֹותוֹ  ׁשֶ ס ּבוֹ  ְוִהּכִ ּיֵ ִהְתּפַ   . ׁשֶ
�  

י לֶא  רּוךְ  ְרָפֵאל ַרּבִ ן טֹוִליָדנוֹ  ּבָ ּמֵ ַ�ם ִהְזּדַ י, ֶצֶדק רגֵּ  ּפַ רּוךְ  ְוַרּבִ ה ּבוֹ  גַה נָ  ּבָ ִחּבָ  ּבְ
ֶרב ֵלב  ְוִהְתַ�ְנֵין ְיֵתָרה בוֹ ִמּקֶ ַמּצָ ל. ּבְ יׁשוּ  ִחיםּנֹוכְ ַה  ּכָ חּוׁש  ִהְרּגִ ְמ  ֶאת ּבְ  תוֹ ָח ׂשִ

ל זוֹ  ְנִדיָרה הוָ צְ ִמ  ַ�ל ם" ׁשֶ ָא " רגֵּ ַה ־ֶאת ַוֲאַהְבּתֶ ּבָ הּו דוֹ ְליָ ה ׁשֶ ּוָ ּלִ , ּוְלַאַחר ׁשֶ
בֹוד,  יִציָאתֹו ִמּתֹוְך ּכָ ְמָחה ָרַקדּבִ ִ ָכה ַ�ל ִמׂשּ ּזָ   .זוֹ  הבָ וּ ׁש ֲח  הוָ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ׁשֶ

  
ְמעּון  ׁשְ י -  )ז, יב(ְוָהָיה ֵ�ֶקב ּתִ בֹות ָראׁשֵ בֶק ֵ�  ַהּתֵ

ָמעוּ ּתִ  ּלֹא, ןּתָ ִע ּבְ  -  ןיֶה ֵפ סוֹ וְ  ןׁשְ ה אַמרּתֹ  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ
ֵאיזוֹ  הוָ צְ ַהּמִ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות לוֹ ָיכ ְרֶצה ֵ�ת ּבְ ּתִ , ׁשֶ

א ּה  ַלֲ�ׂשֹוָתּה  ָצִריךְ  ֶאּלָ ְזַמּנָ ּתֹאַמר ְוַאל ּבִ
ֶאּפָ  א ֶנהׁשְ ֶא  ֶנהִלְכׁשֶ ּמָ  )חן טוב(. ֶנהּפָ ִת ־לֹא ׁשֶ

�  

 �ר, בֵק ָ�  ׁשֹוןלְ  בֶק ֵ ֲאׁשֶ ֵקבְלָ�  ַ�ְצְמךָ  ֲחִזיקּתַ  ּכַ
אי ֲאַזי, תלוּ ְפ ׁשִ וְ  הֲ�ָנוָ ּבַ  ַוּדַ ׁשְ  ּבְ ֶאת עּוןָמ ּתִ

ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְזכּות ָהֵאּלֶ  )ר"נ מרופשיץ(. הוָ ָהֲ�נָ  ּבִ
�  

ךְ  ֶמׁשֶ ָנה ְימֹות ּבְ ָ ר ַהׁשּ ִפְלּפּול ש3 רֹ ְד לִ  ֶאְפׁשָ , ּבְ
ָדה רּוׁש ּדְ  ר ב'ֶק ֵ�  'ְוָהָיה אּוָלם, ְוַאּגָ ֲאׁשֶ יִעים ּכַ ַמּגִ

ָנה יְלִעְקֵב  ָ ָנה ְלסֹוף ,ַהׁשּ ָ ר ַהׁשּ ֲאׁשֶ ּוָבא ִמְתָקֵרב ּכַ
ִטים ַרק ש3רֹ ְד לִ  ֵיׁש  ָאז, ֱאלּול ֹחֶדׁש  ּפָ ׁשְ ּמִ ה ּבַ , ָהֵאּלֶ

ֹמַ�  יב ִלׁשְ ֵאָליו ׁשּובלָ וְ  ה' ְלִדְבֵרי ּוְלַהְקׁשִ
ְתׁשּוָבה ִזים ֶזהלָ וְ . ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ ְבֵרי ְמַרּמְ דוִ ּדָ  ּדִ

ֶלךְ  ָחה  ַהּמֶ לֶאְפּתְ י  ְבָמׁשָ יָ�ה ּפִ ִחידֹותַאּבִ
י לּבְ  ּפֹוְתִחים ָמַתי, ֶקֶדם־ִמּנִ י ַרק? ידֹותְוִח  ָמׁשָ ִמּנִ

ת, םֶד ֶק  ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ ַאֲחִריתְך ַא , ַהׁשּ ָנה ּבְ ָ ַהׁשּ
ים תֹוָרה ּדֹוְרׁשִ  )תולדות ישראל(. ַמִיםׁשָ  ְוִיְרַאת ּבְ

�  

 �ָמעּון בֶק ֵ ׁשְ בלֵּ ּבַ  בּוָ�הְק  בֹוָדהֲ�  נֹוָטִריקֹון ּתִ
תּתְ  ֶכםנַ  ְבָכלוּ  ְרִביתַ�  ְנָחהִמ  ֲחִריתׁשַ  ִפּלַ , ְפׁשְ

ִמים ְוִאם ִפּלֹות ֶאת ְמַקּיְ �ֶקב ְוָהָיה ׁשֹוןלְ בִּ  ַהּתְֵ
הּוא ְמָחה ׁשֹוןְל  ׁשֶ ָרכֹות ְלָכל זֹוִכים, ֲאַזי ׂשִ ַהּבְ

ָכר ָ בַּ  ַהּטֹוב ְוַהׂשּ הּפָ ׁשֶ  )מחשֹף הלבן(. ָרׁשָ
�  

 �ַקע אֹוִתּיֹות בֶק ֵ ַה , ּבֶ ְפׁשוֹ נַ  ּכֶֹפר ְצָדָקה ּנֹוֵתןׁשֶ
ַקע ְלּגֶֹלת ּבֶ ם, ַלּג, ָמעּון ּבוֹ  ִיְתַקּיֵ ׁשְ ּמֵ  -  ּתִ ,ֹוןָ�  תׁשֶ

ִמית ּיָ ְצָדָקה ֶדהְוִיּפָ  ֶהָ�ֹון ׁשֶ  )עולת שלמה(. ּבִ
�  

 �י בֶק ֵ בֹות ָראׁשֵ ׁש ַק  ּתֵ ְוִאם, רּתָ ּמ) ּבַ  ְצְמךָ ַ�  ּדֵ
ן נֹוֵהג ָהָאָדם , ְבָיכֹולכִּ  ה"ּבָ ּקָ ַל  ָחהְמ ׂשִ  ּגֹוֵרם ּכֵ
ֵאין א ְוָהָיה ׁשֶ  )אמרי צדיקים(. ְמָחהׂשִ  ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ

�  

 �י בֶק ֵ בֹות ָראׁשֵ ָ�הּבְ  ֹוָלמוֹ ע ֹוֶנהק ּתֵ ָמעּון, ׁשָ ׁשְ ּתִ
מוֹ  ֲאֵסָפה ׁשֹוןלְ  ֱאַמר ּכְ ּנֶ לאוּ ׁשָ  עּמַ ׁשַ יְ וַ  ׁשֶ

ל־ֶאת ִטים ֶאת ףסֹ ֱא ּתֶ  ִאם, םָ� ָה ־ּכָ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ָהֵאּלֶ
ה ֹותצְ ַהּמִ  ְוֶאת ַאּתָ �ה עֹוָלְמָך  קֹוֶנה ׁשֶָ ׁשָ , ַאַחת ּבְ
ַמר ֲאַזי ִרית־ֶאת ָך ְל  יָך ֱאלֶֹק  ה' ְוׁשָ ַהֶחֶסד־ְוֶאת ַהּבְ

ע ַלֲאֹבֶתיךָ  ּבַ ר ִנׁשְ   )ברכת יצחק(. ֲאׁשֶ
�  

 �י בֶק ֵ� וְ , ַבעֶק  אֹוִתּיֹות בֶק ֵ בֹות ָראׁשֵ ַבעְק  ּתֵ
יםִע  ׁשֹוןְל  ְוָהָיה'' ָהָאָדם זֹוֶכה ְוָאז, ּתֹוָרהּבַ  ּתִ
ָרכֹות ּוְלָכל הָח ְמ ׂשִ  ֶ  ַהּבְ  )מתוק לחכי(. ַפעְוַהׁשּ

�  

יֶתָך ־ָתִביא תֹוֵ�ָבה ֶאל־ְולֹא ְכִניס ַאל - )ז, כו(ּבֵ ּתַ
ַ�ל ֲאָוה ּבַ  )רלוי"צ מברדיטשוב(. ַ�ְצְמךָ ּולְ  ְלֵביְתךָ  ּגַ
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ל ְהֶיה ִמּכָ רּוְך ּתִ ים־ּבָ   ָהַ�ּמִ

ַנת ֱאלּול, ִריִמינֹוב יְוַא  ֲחִסיִדים. ג"ַמ ְר ּתַ  ׁשְ ה ְנׁשֵ ין יֹום ִלְקַראת ִמְתּכֹוְנִנים ַמֲ�ׂשֶ ֵרב ַהּדִ  יםבִּ ְוַר  ,ּוָבא ַהּקָ
ל ְדׁשוֹ ָק  ִצּיּון ֶאת ִלְפֹקד עֹוִלים םֵמֶה  יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ִהְתגּ  ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  ֹותבּ ַר  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ

ִנים ָ ׁשּ ֵני ַ�ל דוֹ וֹ ֵמה ִצילֱא ְוֶה  ּבַ ין. ָהִעיר ּבְ ִאים ּבֵ ם ָהָיה ַהּבָ י ֶהָחִסיד ּגַ ִה , ּוסכּ ְר ַמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ְרֵסםׁשֶ ֶאָחד ְתּפַ  ּכְ
ֵמ  ֵמֲחׁשּוֵבי ל םלָּ צִ בְּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה וְ  ,תַהֲחִסידוּ  קֹורֹות ירֹוׁשְ ְפֶאֶרת"ַה  ׁשֶ י קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ " המֹ לֹ ׁשְ  ּתִ  הש3ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ְוַרּבִ

ְפּתַ  ְלֶפַתע. בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  י עה) ם, ַאֲהרֹן ַרּבִ ׁשֵ ְפּתְ  ּכְ ה) ל עוּ ׁשֶ הּוִדים ּכָ ּיּון ֶאת ִלְפֹקד ָ�לוּ ׁשֶ  ָהֲאֵחִרים ַהּיְ  ַהּצִ
דֹוׁש  כּוָנה הְלַמְרֵא , ַהּקָ דֹוָלה ּתְ ִהְתעֹוְרָרה ּגְ ין ׁשֶ ִאים ּבֵ ָרה. ַהּבָ ְרּכָ ה, ּוָבָאה ִהְתָקְרָבה ַמְלכּוִתית ּכִ ּנָ  ָיַרד ּוִמּמֶ

יׁש  ּפֹוָלִני ָאִציל ם ָיׁשִ ׁשֵ ָהָיה, יִק ְס בְ רוֹ וֹ דּ  ּבְ י ׁשֶ ְרָסם ַהּפֹוָלִני ֶרדּמֶ בַּ  ַהּלֹוֲחִמים ֵמָראׁשֵ ַנת ַהְמפ) ׁשְ  א"תקצ ּבִ
הּוִדים ֵחֶלק ם ַהּיְ ּה ָנְטלּו ּגַ ְלטֹון ָהרּוִסי, ּבָ ִ ֶאָחד בׁשַ ְח נֶ וְ , ֶנֶגד ַהׁשּ פֹוִלין ַהּסֹוְפִרים ֵמֲחׁשּוֵבי ּכְ  ּמוֹ ִע  ַיַחד. ּבְ

ם הִנְלוָ  נוֹ  ּגַ ׁש  ּבְ ּמֵ ִ ׁשּ ַאְדִריָכל ׁשֶ ִדים ֲאִציִלים ִהְצָטְרפוּ  ַוֲאֵליֶהם, בבוֹ לְ  ִעירבָּ  ּכְ ִביָבהֵמ  ִנְכּבָ אּו  ַהּסְ ּבָ יַ� ׁשֶ  ְלַהּבִ
בֹוד ְפֵניְוַהֲ�ָרָכה  ּכָ ֵק  ָהָאִציל ּבִ ָהָיה, ןַהּזָ בֶ  ָאז ׁשֶ ַ�ת. ֹוִניםמׁשְ  ןּכְ הּוִדים ְלַהְפּתָ ָניו־ֶאת ָהָאִציל הֹוִעיד, ַהּיְ  ּפָ

דֹוׁש  ּיּוןצִּ ַה  לֶא  ל ַהּקָ ֶרךְ  רּוְלַאַח , י'הּוִד ַהיְּ  יןאבִּ 'ַר ָה  ׁשֶ ַהּדֶ ָתה ׁשֶ ּנְ ׁש , ֲ�בּורוֹ בַּ  ִהְתּפַ ָבה ֶאל ָקרֹוב ִנּגַ ּצֵ , ַהּמַ
ֵ�יַנִים ָ�ַמד א ֲ�צּומֹות ּבְ ה ְודֹוְמעֹות, ְוָנׂשָ ִפּלָ ית ּתְ ַלף, ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ֲחִריׁשִ ְתָקה יסוֹ כִּ ִמ  ׁשָ ה ּפִ ּה  ְקַטּנָ  ּבָ
ם ין ּה אֹוָת  ְוָתַחב, תדוֹ ָח ֲא  ׁשּורֹות ָרׁשַ ָאר ּבֵ ה)  ָהַרּבֹות תאוֹ ָק ְת ּפִ ַה  ׁשְ  תוֹ יָא צִ יְ  ִעם. עֹוָלם־ְלִזְכרֹון םׁשָ  חוּ נְּ ׁשֶ

ל יַ� , ִמיןלְ ָהַ�  תיִמבֵּ  ָהָאִציל ׁשֶ יאנְ  ִלְקָראתוֹ  ִהּגִ ִעיר הּוִדיתַהיְּ  ָהֵ�ָדה ׂשִ הְוַה , לעיֶּ ִח  'לבְּ יְ לֵ  ר' ִגידנָּ ַה , ּבָ  ּלָ
ם ָניו ֶאת ִקּדֵ ל ּפָ ָכבֹוד ָהָאִציל ׁשֶ ת ַ�ל ֶאְצלוֹ  ְוִהְתַ�ְנֵין, בַר  ּבְ יקצַּ ַה  ֶאל ּבֹואוֹ  ִסּבַ ר ָנא ַמעׁשְ . "ּדִ  ךָ לְ  ַוֲאַסּפֵ
ֵדי, יַחיַּ  ִסּפּור ֶאת ּתּוַכל ּכְ י ַמּדּוַ�  ְלָהִבין ׁשֶ דֹוׁש  ִצּיּונוֹ  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ִזְקנּוִתי ְלֵ�ת ּוָבאִתי ָטַרְחּתִ ל ַהּקָ  ׁשֶ

יׁש  רֵפ ּסוֹ ַה  ָאַמר", ין'אבִּ 'ַר ָה  ׁשִ ִסּפּורוֹ  ְוֵהֵחל, ַהּיָ ָאְזָניו ּבְ ל ּבְ ָהל רֹאׁש  ׁשֶ ֱאָסִפים ְוָכל ַהּקָ ִביב ַהּנֶ   :  ִמּסָ

ּמָ  ֶזה היָ ָה " ׁשֶ ִנים מֹוֶנהׁשְ  ִלי ְלאוּ ּכְ ר, ׁשָ ֲאׁשֶ ַמֲחָלה ייִת לֵ ֱח נֶ  ּכַ ה ּבְ הֲא וַ  ָקׁשָ י. נּוׁשָ  ַאף ָחְסָכה לֹא ִאּמִ
רּוָטה ֵדי ּפְ ְרָסִמים ָהרֹוְפִאים בֵמיַט  ֶאת היָק ִע זְ ִה וְ , ִניֵא ּפְ ַר לְ  ּכְ ֲ�לוּ  ַהְמפ) ּיַ יַמ ֲא ַמ  אּוָלם, ָכהוּ ֲאר ִלי ׁשֶ  םֶה ּצֵ

ָ לַ  ָהיוּ  ָנּה  ָהִייִתי. ְואׁשּ ל ְיִחיָדה ּבְ י ׁשֶ ם ִויכֹוִלים, ֵ�יָנּה  תבַ ִמבָּ  רֵת וֹ י ָלּה  ְוָיָקר, ִאּמִ ֵ�  ַאּתֶ ה רְלׁשַ ּמָ ָמעֹות ּכַ  ּדְ
יָלה ָתה יםצִּ ַמֲאַמ  ְוֵאילוּ  יִאּמִ  ִהּזִ ֵדי ָ�ׂשְ ב. ָמזֹור ִלי ִלְמצֹא ּכְ ּצָ י, ְוֶהְחִמיר ָהַלךְ  ַהּמַ ְכָרה ְוִאּמִ  ָיֶדיָה ־ֶאת ּפָ

ְמַ�ט ֵ�יֶניָה  קֹורּוְמ  ֵיאּוׁש בְּ  ֶאָחד. ַלֲחלּוִטין ׁש ָיבַ  ּכִ ים ָיִמים ֵמאֹוָתם ּבְ יָ�ה, ָקׁשִ ָהְיָתה, נוּ ּתֵ נְ כֶ ׁשְ  ִהּגִ  ַאף ׁשֶ
ַחת ִהיא ּפַ ׁשְ ה ִמּמִ ּלָ ה ּוַבֲ�ַלת ֲאצ) ּזָ ָרֲאָתה, ִנְרֶחֶבת ֲאח) י ֶאת ּוְכׁשֶ ַצֲ�ָרּה  ִאּמִ הֵח ֵה , ָלּה בְ ֶא וְ  ּבְ  ְלַנֵחם ּלָ
יק ֶאל ִלְנֹסַ�  ָלּה  ְוָיֲ�ָצה, ּה בָּ לִ ־ֶאת ּדִ ְתגּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּצַ ּמִ ׁש , יקִט יְס ִר ְפ  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ יל ִמּמֶ  ְלַהּצִ

ֶלא 'ִאיׁש . ְיִחיָדּה  ָנּה בְּ ־תֶא  ין הּוא ּפֶ יַ�  יּוַכל הּוא ְוַרק, הּוִדיַהיְּ  ָהַראּבִ יל ךְ לָ  ְלהֹוׁשִ  ָאְמָרה, 'ךְ נֵ בְּ  ֶאת ּוְלַהּצִ
ֱאָחז ּוְכטֹוֵבַ� , ָלּה  ׁש  ַהּנֶ ּקַ י ִמֲהָרה, ּבַ ָבה־ֶאל ַהּסּוִסים־ֶאת רסֹ ֱא לֶ  ִאּמִ ְרּכָ ְמִהיר ֶרךְ ּדֶ לַ  ְוָלֵצאת ַהּמֶ  קֹוםְמ . ּותּבִ
מֹוֶנה ָהָיה יקִט יְס ִר ְפ  ִעירָה  ַ�ד קָח ְר ְוַהּמֶ , יץלִּ יֶס וִ נוֹ  ָפרכְּ בַּ  ָהָיה נוּ ֵר גוּ ְמ  ׁשְ ְרָסאֹות ּכִ י אּוָלם, ּפַ  ִאיָצהֵה  ִאּמִ
ֶרךְ ־ֶאת אמֹ גְ לִ וְ  ּוִסיםּס בַּ  ְלַהְצִליף בכָּ ַר בָּ  ְמִהירּות ַהּדֶ ִאיׁשֹון. ּבִ יָ�ה, תֲחצוֹ  תַ� ׁשְ  ְלַאַחר, ַלְיָלה ּבְ י ִהּגִ  ִאּמִ

ל ְלֵביתוֹ  י־ׁשֶ ֵ�ת, ָהַרּבִ ּה  ּבְ ֲ�בּור םֶח לֶ  ִיתבַּ בַּ  ָאפוּ  ּבָ ָתּה . ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ�  ּבַ ׁשָ ת ְלַבּקָ ׁשֶ ְרּגֶ ל ַהּנִ י ׁשֶ  הֹוִדיַ� , ִאּמִ
י ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ה ְלַאַחר ּכִ ִפּלָ יַ�  ּתּוַכל ַהּתְ ָתּה  ֶאת ְלַהּצִ ׁשָ ּקָ י ִלְפֵני ּבַ יָהַר . ָהַרּבִ ַלט ּבִ ָ בַּ  ֵהיֵטב ׁשָ , ַהּפֹוָלִנית ָפהׂשּ

ַמע ָ ׁשּ י תׁשַ ּקָ בַּ  ֶאת ּוְכׁשֶ ַאל ִאּמִ אֶתם 'ַהִאם: ׁשָ י הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ילַ ֵא  ּבָ ף ּכִ ֵ ? ִלי' ֶ�ְליֹוִנים ְוֹכחֹות ֲאִני ְמַכׁשּ
י אּוָלם ְלָלה ִאּמִ ָבר־ֶאת ׁשָ ֵני ,ְלָכאן אִתי'בָּ  :ְוָאְמָרה ַהּדָ ָ  ִמּפְ ׁשּ יׁשֶ ִאיׁש  ַמְעּתִ ם ָקדֹוׁש  ׁשֶ ם ּוְקרֹוִבים ַאּתֶ  ַאּתֶ

ר רֵת וֹ י לִֹקיםאלֵ  ְתֶכם ְוָלֵכן, םָ� ָה  יֵט וּ ׁש ּפְ  ֵמֲאׁשֶ ִפּלַ ַמַ�ת ּתְ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ . ַהּבֹוֵרא' ְיֵדי־ַ�ל ִנׁשְ ים, ַהּתְ  ִהְסּכִ
י ה דמֹ ֲ� לַ  ָהַרּבִ ִפּלָ ּתְ י, ּבַ יַצד ָרֲאָתה ְוִאּמִ יקצַּ ַה  ּכֵ ל דֶנֱ�ַמ  ּדִ ּלֵ ב ֵמעֶֹמק ְוִהְתּפַ ה חוֹ צְ ּמִ ׁשֶ  ַ�ד, ַהּלֵ ּסָ ֵזָ�ה ִהְתּכַ  ּבְ

ךְ . הבָּ ַר  לֹש3  ָ�ַמד ּכָ עֹות ׁשָ עֹון, ְרצּופֹות ׁשָ ָ ַהׁשּ ָ ְוהֹוִדיַ� ַ�ל ַה  ִצְלֵצל ּוְכׁשֶ ים ָ�הׁשּ ּתֵ ֵרה ׁשְ י הֹוִדיַ� , ֶ�ׂשְ  ְלִאּמִ
י ו ּכִ א, ְלֵביָתּה  בׁשוּ לָ  ִהיא ִויכֹוָלה ָנּה בְ לִ  הּוַטב ַ�ְכׁשָ ְתַרּפֵ ּיִ ִביֵאהוּ  ְלַגְמֵרי ּוְכׁשֶ ָבְרכוֹ  ְלָפָניו ּתְ ּיְ י. ׁשֶ  ִאּמִ

ּמּוָבן ִמֲהָרה ְיָתה ׁשּובלָ  ּכַ י, ָלּה  נֹוַדע ּה ָת ָ� ּתָ ְפ ַה לְ וּ , ַהּבַ ִדּיּוק ּכִ ָ בַּ  ּבְ ים ָ�הׁשּ ּתֵ ֵרה ׁשְ י ִלי הּוַטב ֶ�ׂשְ ּתִ ׁשְ  ּוִבּקַ
ּת  ַמִים ב רְלַאַח . ֹותִלׁשְ ָבר ָהִייִתי, ִדיםֲאָח  ּועֹותׁשָ ִריא ּכְ י, ַלֲחלּוִטין ּבָ יִע  ָנְסָ�ה ְוִאּמִ י ְלהֹודֹות ׁשּוב ּמִ  ָלַרּבִ

ל ְרָכתוֹ ־ֶאת ּוְלַקּבֵ י. ּבִ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ינִ לַ בְּ ִק  ָהַרּבִ ַר  ּוְלַבּסֹוף, ָבִבּיּותלְ בִּ  יּמִ ִע  חְוׂשֹוַח  ּפָ ֲאִריכּות אֹוִתי ךְ ּבֵ  ָיִמים ּבַ
ׁש , ֵאיָתָנה ּותּוְבִריא י ּוִבּקֵ ּנִ ִמיד  דמֹ ֲ� לַ  ִמּמֶ ל םינָ יִמ לִ ּתָ הּוִדים־ׁשֶ ם", ְלָהִעיד ֲאִני לוֹ ָיכ". "ַהּיְ  ֶאת ָהָאִציל ִסּיֵ
ְפָלא ִסּפּורוֹ  י, "ַהּנִ י ּכִ ְמּתִ ל ִקּיַ תוֹ  ֶאת יַמ יָ ־ּכָ ׁשָ ּקָ ל ּבַ י־ׁשֶ י ָהַרּבִ הּוִדים ַ�ל ְוֵהַגְנּתִ כֹ  ַהּיְ ר לּכְ ִ  ֲאׁשֶ . יִד יָ  יָגהִהׂשּ
ה דֹוׁש  ִצּיּונוֹ  ֶאת ִלְפֹקד יאִת בָּ , ִזְקנּוִתי ְלֵ�ת, ַ�ּתָ ל ַהּקָ י ׁשֶ ֵרךְ  ָהַרּבִ ְזכּותוֹ  ּוְלִהְתּבָ י ".ּבִ  ּוסכּ ְר ַמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ

ָהָיה ין הּוא ַאף ׁשֶ ֱאָסִפים ּבֵ יג ְלַנּסֹות ֶהְחִליט, ַהּנֶ ִ ְתָקה ֶאת ְלַהׂשּ ָהָאִציל ַהּפִ יַח  ׁשֶ ל ְברוֹ ִק ־לַ�  ִהּנִ יקצַּ ַה  ׁשֶ  ּדִ
ָברוְ  ,ֵמִריִמינֹוב ָידוֹ  ָ�ָלה ַהּדָ יק ִזְכרֹונֹוָתיובְּ  .ּבְ תּוב חּסַ ַהּנ)  ֶאת ַאף ֶהְעּתִ ִביִאים ֶאת ְנָפׁשֹות ְקׁשוּ בַּ : "ּבוֹ  ַהּכָ  ַהּנְ

ַ�ד, ְוַיֲ�ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם ֶפׁש  ּבְ ל ַהּנֶ נֹוַח  ׁשֶ ךְ ( יםאֶר ָט  לֶמְנּדְ  ַהּמָ ם הָהיָ  ּכָ ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֵ י  ׁשֶ ָהַרּבִ
ל ָמעּותֹו ִמְגּדָ ה ְוַגם), ּוַמׁשְ ָבר ִאם לְנּדְ ֶמ  ַאּתָ ךָ  ּכְ ַ�ד ַרֲחִמים ָנא ׁש ּקֵ בַּ , ה' ִלְפֵני ִהּנְ ים ּבְ ר ָהַ�ּמִ ךְ בַּ  ֲאׁשֶ  ֹחש3ֶ

רּוִיים ָרֵאל םַ�  ׁשְ ַ�ד ׁש ּקֵ בַּ . יםנִ לָ וֹ ּפ ַה  םְוַ�  ִיׂשְ   ". ִויְקטֹוְרָיה ןבֶּ  יִק ְס בְ רוֹ וֹ דּ  בלַ ְס יצִּ יֶּ ִמ , יַד כָ נְ וּ  ַניבָּ  ּבְ

י ֶהָחִסיד ֵהִביא, ֶזה ִנְפָלא ְלִסּפּור ךְ ֶמ ֶס כְּ  אֹון, רַה לְ ּמֶ ַק  ַאְרֵיה ְיקּוִתיֵאל ַרּבִ ָכל נֹוַדע ּגָ  ִמְקצֹועֹות ּבְ
ְרָסִמים ְסָפִרים רבֵּ ַח ּוְמ  ַהּתֹוָרה ליו כָּ ְר בִּ ־לל ַ� ּדֵ גַּ ְת ִה ׁשֶ , ַוֲחׁשּוִבים ְמפ) י ׁשֶ , ֵמִריִמינֹוב ַהּכֵֹהן ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ

ְבֵרי ֶאת ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ּדִ ּמִ ר, ּבַ ְרׁשוּ  ֲאׁשֶ סּוק ַ�ל ּדָ ָפ  ַהּפָ ֵתנוּ ּבְ ְהֶיה ךְ וּ רבָּ " ָרׁשָ ל ּתִ ים־ִמּכָ י ָאַמר": "ָהַ�ּמִ אִח  ַרּבִ  ּיָ
א־רבַּ  בְ  ֵאין, ַאּבָ ל ָחּה ׁשִ ָ�ה ַמְטרֹוָנה־ׁשֶ ׁשָ א, יָה ֶת בוֹ רוֹ ּקְ ִמ  תֶס לֶּ ַק ְת ּמִ ׁשֶ  ּבְ ָ�ה ֶאּלָ ׁשָ  ִמן תֶס לֶּ ַק ְת ּמִ ׁשֶ  ּבְ

ַהְינוּ ". ָהְרחֹוִקים ַבח, ּדְ ֶ ׁשּ דֹול ׁשֶ ָרֵאל ְלַ�ם הּוא ּגָ ֵהם, ִיׂשְ ִחים ׁשֶ ּבְ ּתַ י ִמׁשְ ים ִמּפִ , םיֶה ֵת יבוֹ בִ ר ְס ׁשֶ ֲא  ָהַ�ּמִ
ִפי ֵאַרע ּכְ ה ׁשֶ ַמֲ�ׂשֶ ָהָאִציל, ֶזה ּבְ בֵּ  ַהּפֹוָלִני ׁשֶ יק ֶאת ַח ׁשִ ּדִ יםבָּ  ׁש ִהְתַקּדֵ  ִיםַמ ׁשָ  םְוׁשֵ  הּוִדיַהיְּ  ַהּצַ �     . ַרּבִ

  
  

י נְ  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ץיְ ַה ְד וֹ ּפ ִמ  יקנִ ְל ָס  ַאֲהרֹן ָיִמיןּבִ

ְמַנֵחם ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ָאב שע"ט־כ"א ּבִ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ל םיָד ִמ לְ ּתַ , ּפֹוִלין יַרּבָ ַהְרׁשַ  ׁשֶ  ל"ַהּמַ
ַהְרׁשַ , א"ַרּמָ ְוָה  ִני ל"ַהּמַ ֵ י ַהׁשּ י ֱאִליֶ�ֶזר ְוַרּבִ ַנּזִ ּכְ , ַאׁשְ

ע ַ�דוַ י "אׁשֵ ּוֵמָר  ְחּתוֹ  אמֹוָצ ". ָרצֹותֲא  ַאְרּבַ ּפַ  ִמׁשְ
אן ייִק נִ לוֹ ָס  ֵמָהִעיר  ָהיוּ  ַוֲאבֹוָתיוָמם ָסְלִניק, ׁשְ  ּוִמּכָ

ֱאָצֵאי ַ  ִמּצֶ י רַהׂשּ ַרֵבְנֵאל קִיְצָח  ַרּבִ ּה  ֵהןכִּ . ַאּבְ ַרּבָ  ּכְ
ל ךְ  ץיְ ַה ְד וֹ ּפ  ׁשֶ ֶמׁשֶ ִעים ּבְ ַאְרּבָ ָנה ּכְ ֵאלֹות, ׁשָ  ּוׁשְ

לוּ  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ ִמ  יוֵאלָ  נוּ ְפ ה)  תוֹ יּ ִת כָ ְל ִה  פּוצֹות ִמּכָ  ּתְ
ָרֵאל ין. ִיׂשְ ְרֵסם, ְסָפָריו ִמּבֵ ִיחּוד ִהְתּפַ  רֶפ ֵס  ּבְ

וּ  ַא " ת"ַהׁשּ ְנָיִמין תַמׂשְ ׁשּובֹות ב"קי ּובוֹ " ּבִ  ּתְ
ֲהָלָכה נֹוָסף. ּבַ ר ּבְ ים ִמְצַות ֵסֶדר" ִחּבֵ ׁשִ  אֹותוֹ ", ַהּנָ

ַתב ַפת ּכָ ׂשְ יָקה ׁש ָהִאיִדי ּבִ ָהְיָתה ָהַ�ּתִ  ְנהּוָגה ׁשֶ
ים ְוַאף ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ׁשִ ִקיאוֹ  ָהיוּ  ַהּנָ ּה  תּבְ  רֶפ ַהּסֵ . ּבָ

י ְועֹוד, הבָּ ַר  ִלְתפּוָצה ָזָכה ַחּיֵ ר ּבְ לֹש3 ָיָצא ַהְמַחּבֵ ׁשָ  ּבְ
ם ְוַאף, ֲהדּורֹותַמ  ְרּגַ יֵדי ְלִאיַטְלִקית ּת) י ּבִ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ַ�  יןִר ּפֶ לְ יְ ַה   ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ ". ַיֲ�ֹקב תלַ ֲח נַ " ת"ׁשוּ  לּבַ
ַאַחת ּכֹוֵתב ְוהּוא, ֵ�יָניו הוּ כָּ   ַוֲאִני: "יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ִמ  ּבְ
ָבר הזֶּ ַה  םוֹ ַהיּ כְּ  י־ַ�ל ָ�ְלָתה ּכְ ּלֹא ִלּבִ  עֹודק סֹ ֲ� ַל  ׁשֶ

ֵ�ֶסק ּטִ  ּבְ ין יןּגִ י, ְוִקּדּוׁשִ י ּכִ  ּוְכָבר ִאיׁש ְל  יֹותְה ִמ  ָזַקְנּתִ
ּבֹות ָהרֹואֹות כוּ ָחׁשְ  ֲאר) ְמַנע ַ�ד, ּבָ ּנִ ן ְיֹכֶלת ׁשֶ  ְלַ�ּיֵ

יךְ , זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם". ָפִריםּסְ בַּ  רְלׁשַ  ִהְמׁשִ  ּגֵ
ׁשּובֹות ֲהָלָכה ּתְ ם ּבַ  ְוָגַרס ֵ�יַנִים אֹורְמ  ְללֹא ּגַ

ה־ַ�לבְּ  ֹוָרהּת בַּ  תֹוָצָאה. ּפֶ בוֹ  ּכְ ּצָ ִלּבוֹ  ִהְתעֹוֵרר, ִמּמַ  ּבְ
ר ִאם ָסֵפק ּתָ  ּוֵמרֹב, ַלּתֹוָרה תַלֲ�לוֹ  ְלסֹוֵמא מ)

ק ֹוָרהּת לַ  ַאֲהָבתוֹ  ִעְנָין ִהְתַ�ּמֵ ר ּבָ ׁשּוָבה ְוִחּבֵ  ּתְ
ֶחֶדת ֲהָלָכה ְמי) ֵרר ַ�ד, זוֹ  ּבַ ּבֵ ן ׁשֶ ָדִדים ֶאת ְוִלּבֵ . ַהּצְ

יר הּוא ם ַמְזּכִ ְצִעירּותוֹ  ּגַ ּבִ רּוְסָיה ָהָיה ׁשֶ  ָהיוּ  םְוׁשָ  ּבְ
ּלֹא ָהָאֶרץ יַ�ּמֵ  ְמצּוִיים ֲאִפּלּו  ִלְקרֹא ְיכֹוִלים ָהיוּ  ׁשֶ

 תַלֲ�לוֹ  אֹוָתם קֹוְרִאים ָהיוּ  אּוָלםאֹות ַאַחת, 
  , "ְוָכל ַרּבֹוַתי ָהיּו רֹוִאין ְולֹא ִמחּו".ַלּתֹוָרה

  
שלוש סכנות היו לעם ישראל במדבר, נחש שרף ועקרב, 

קים שהיו צימאון אשר אין לך מים וחוסר מזון. על המזי
ורות בית הבד במדבר, אמרו במדרש שהנחשים היו כק

שעבר  ,על שבור מלכא מסופר והעקרבים כמלוא זרת.
פעם במדבר והשיירה הראשונה והשנייה של חייליו 
נבלעו בידי נחש גדול, לבסוף באו חכמיו ויעצו לו 
להשליך שקי תבן אל הנחש והוא בלעם עד שכרסו 

ר גם בישעיה: "ואומר התבקעה והרגוהו. השרף מוזכ
אפעה ושרף מעופף", וחז"ל מבארים שלנחש אין כנפיים 
ונקרא מעופף מפני שהוא שורף את העוף הפורח עליו, 
וכפירוש רש"י "מין נחש הוא, ולא שיהיו לו כנפיים לעוף 
אלא קופץ ומדלג רחוק מאוד וזרק להב מפיו". ומספרים 
 שם על אדם אחד שהיה בארץ ישראל שכינו אותו

ההר וראה את ־'מרוטה', מפני שפעם עלה ללקט עצים מן
הנחש ישן ומרוב פחד נשרו שערותיו, והיו קוראים אותו 
מרוטה ולא צימח בו שיער עד יום מותו. העקרב, למרות 
שהוא קטן כמלוא זרת, הוא מסוכן ביותר עד שפוסקים 
בתפילה כאשר הוא נכרך על העקב, בשונה מהנחש שאין 

העקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן להפסיק, "לפי ש
לישוך" כדברי רש"י. במסכת נדרים מובאים דברי 
שמואל, שפעם ראה עקרב יושב על צפרדע ועובר את 
הנהר, ועקץ שם אדם אחד ומת, וקרא עליו את הפסוק 
"למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך", שאפילו שרצים 

בן  הם עבדיו ושליחיו של הקב"ה. כאשר ביקש רחבעם
שלמה להטיל מורא בעם, אמר להם: "אבי ייסר אתכם 
בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים", אולם שם ביאר 
רש"י שהכוונה לשוטים בעלי קוצים הדומים לעקיצת 
העקרב. הנחש נקרא כן, מפני שבארסו מעורב נחושת, 
ושמות נוספים לו: אפעה לשון צעקה כי הוא פועה בעת 

שממית מיד מלשון עכשיו, שהוא מטיל ארסו, עכשוב 
שפיפון שהולך יחידי כמו "וילך שפי", או בגלל שנושף 

שם "הוא ־זה על לכינויכמין שריקה, ועוד שני טעמים 
  גחונו והוא שף בארץ. ־ך ראש" או בגלל שהולך עלפויש

  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 כם.בבית שולחנות השבתשל , תמונות הזהעד סוף השבוע רק ניתן לשלוח בשלבי עריכה סופיים.  בעזרת ה' יתברךנמצא ", ת טיששבהכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
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  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ותינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיע



 

 

  

ָרף ְוַ�ְקָרב דֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ׂשָ ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ   ַהּמֹוִליֲכָך ּבַ

חֹות ַאַחת ִהיא, הוָּ ַק נְ לְ ֶא  ַחתּפַ ִמׁשְ  ּפָ ׁשְ ָחסֹות ַהּמִ יקֹות ַהְמי) ָרֵאל ְוָהַ�ּתִ ִיׂשְ ַזע יםחֹוְטִר , ּבְ ִוד ִמּגֶ ֶלךְ  ּדָ  .ַהּמֶ
אּור ֵ  ּבֵ יֹון הּוא הוָּ ַק נְ לְ ֶא  םַהׁשּ י ְלהֹורֹות, ְוֹטַהר ִנּקָ ּה  ָהְיָתה לֹא ּכִ ֲ�רֶֹבת ּבָ סּול ּתַ  ּוְטהֹוָרה הכָּ זַ  ְוָהְיָתה ּפְ

ֹסֶלת ה ּכְ נֹוָסף. ְנִקּיָ יֶהם־ַ�ל גּורׁשָ  היָ ָה , ּבְ ל ּפִ ָחה ֲאבֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּטוּ  ַהּמִ ה' ל'ֵא  יַהּבִ ַהְינוּ , ְנַקּוֶ  ָאנוּ  לֵא ָה  ַ�ל ּדְ
ּלוּ  ְולֹא, נוּ ֵח ָט בְ ִמ  ֶאת יםִמ ׂשָ  ל ּגִ ָלאֹות ַלְמרֹות ,ֵיאּוׁש ־ּכָ ׁשֹות ָהַרּבֹות ַהּתְ ָ�ְברוּ  ַהּקָ ָחה ָזְכָתה. ׁשֶ ּפָ  ִמׁשְ

אֹוִנים ְלַהֲ�ִמיד זוֹ  ְמֹפֶאֶרת ְפָלִגים ּגְ ָרֵאל מ) ִיׂשְ ִנים, ּבְ ֵבי ַרּבָ יןִמ ־ַ�ל ְויׁשְ יְוַא  ָוִתיִקים, ּדִ ה ְנׁשֵ  ִיְרֵאי, ַמֲ�ׂשֶ
ם ֵ ֵבי ַהׁשּ ָחה מֹוָצא. מוֹ ׁשְ  ְוחֹוׁשְ ּפָ ׁשְ ּה , ְסָפַרד ֵמֶאֶרץ ַהּמִ ָחה ֲאִבי ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ּפָ ׁשְ דֹוׁש  ַהּמִ י ַהּקָ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ

אֹור ְמנֹוַרת" רֶפ ַהּסֵ  רבֵּ ַח ְמ  הוָּ ַק נְ לְ ֶא  ְדמֹון" ַהּמָ ַדם, ַהּקַ ּקָ ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ַ�ל ַהבוּ בּ ַא  ִיְצָחק יְלַרבִּ  ּבִ  ְמנֹוַרת" ּבַ
אֹור ְרָסם" ַהּמָ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ֶנֱהַרג הּוא .ַהְמפ) יֵדי םַהׁשּ ָפִלים רֹוְצִחים ּבִ ְרָסמֹות ָרעֹותּפְ בַּ  ׁשְ ִהְתַרֲחׁשוּ  ַהְמפ)  ׁשֶ

ֶס  ַנת היָ ִבילְ ּבְ ׁשְ ִעיר הּוִדיַהיְּ  ָהרַֹבע ֵאׁש בָּ  הלָ ֳ� ָה  ןכָ לָ ֲה ַמ בְּ , א"קנ ּבִ  ֶנֱהַרג ּמוֹ ִע  ַיַחד. ִנְסּפוּ  ְיהּוִדים ְוַאְלֵפי ּבָ
ם י ּגַ ל ֶנְכּדוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ יֵדיֶהם ּתֹוָרה יֵר ְפ ְוִס , ׁש "ָהרֹא ׁשֶ נוֹ . ּבִ י ּבְ צַּ  הוָּ ַק נְ ֶא  ֶאְפַרִים ַרּבִ ּנִ ֶדֶרךְ  לׁשֶ  ֵנס ּבְ

ָרעֹות ל ָנַטל, ֵמַהּפְ ָידוֹ  ְנדּוִדים ַמּקֵ ךְ  ְלִעיר ֵמִעיר דְוָנַד  ּבְ ֶמׁשֶ ָנַתִים ּבְ ַנת. ׁשְ ׁשְ יַ�  ג"קנ ּבִ  ׁש ֶק ָר ָמ  ִעירלָ  ִהּגִ
ָמ  ּבְ ל םׁשָ , רֹוקוֹ ׁשֶ ָכבֹוד ִהְתַקּבֵ דֹול ּבְ א ּגָ ְפֵני ְוָנׂשָ ֵני לַה ְק  ּבִ א ָהִעיר ּבְ ָ ךְ  ףלֵּ ַא ְמ  ַמׂשּ ִדְבֵרי םבָּ לִ ־ֶאת ּוָמׁשַ  ּבְ
ָדה ם. ַאּגָ ָ יךְ  ִמׁשּ ים ָנְדדוּ  ֵאֶליָה , ְרָיה'יְלַאְלגִּ  ִהְמׁשִ ָרעֹות יׁשֵ ְר גֹ ּמְ ִמ  ַרּבִ ֵני ּוָבֶהם, א"קנ ּפְ ָרֵאל ֵלידוֹ גְּ  ׁשְ  ִיׂשְ

ְרָסִמים י -  ׁש "ָהִריבָ , ַאְפִריָקה פֹוןצְ  ּגֹוַלת בֹותֲא וַ  ַהְמפ) ת־רבַּ  קָח ִיצְ  ַרּבִ ׁשֶ י -  ץ"בַּ ׁשְ ַר ָה וְ , ׁשֵ ן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ּבֶ
דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ֲ�ַדִין יַח נִ ֵה  לֹא ֶאְפַרִים יַרבִּ  אּוָלם. אןָר וּ דּ  ֶצַמח  ְלַכף ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה ָמְצָאה לֹא ְועֹוד, ַהּנְ
ָניו ֶאת. ַרְגָלּה  ם ּפָ בִּ  ןֶס ְמ לֶ ּתְ  ִעירָה  ֶאל ׂשָ ָהְיָתה, 'יְרָיהַאְלגִּ  פֹוןצְ ׁשֶ ָרֵאל ֵאםוְ  ִעיר ׁשֶ ִיׂשְ  ֲחָכִמים ִמיָדהֱ� ְוֶה  ּבְ
יֵריְוַא  רּוַח  יֲ�ָנֵק  ל ְוָזְכָתה, ּתֹוָרה ּדִ ׁשֶ ךְ  ּבְ ִניַנת" ְלִכּנּוי ּכָ 'יר ְותּוִניס"בּ ֶר גְ ַהּמַ  ּפְ ּה ִנְמָצאֹות ָמרֹוקֹו, ַאְלּגִ   . , ּבָ

י הׂשָ ָ�  ָרה וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת ֶאְפַרִים ַרּבִ ּיָ ׁשַ ֶנת ּבְ ְרּגֶ ָחְצָתה, ְמא) ר ֶאת ׁשֶ ְדּבָ דֹול ַהּמִ ּה , ְוַהּנֹוָרא ַהּגָ  ׁש ָנָח  ָהיוּ  ּבָ
ָר  אֹון ְוַ�ְקָרב ףׂשָ ר ְוִצּמָ ֶרךְ  אּוָלם, ןֶס ְמ לֶ ּתְ  ִעירָה  ןוּ וּ ְלכִ , ִיםָמ ־ֵאין ֲאׁשֶ  רֵת יָ  ֲ�ֵליֶהם ִהְתָאְרָכה ַהּדֶ
ה־ַ�ל ּדָ ה. ַהּמִ ֶמׁש  יָבהִר ֱ� ֶה  ְוִהּנֵ ֶ ל ַהׁשּ י יֹום ׁשֶ ִ ׁשּ ת, ׁשִ ּבָ ַ ָנֶפיָה ־ֶאת שׂ רֹ ְפ לִ  הְמָד ְוָ�  הבָ ִהְתָקְר  ַהׁשּ . ֲ�ֵליֶהם ּכְ

ָנה י ּפָ ָרה רֹאׁש  לֶא  ֶאְפַרִים ַרּבִ ּיָ ַ ׁש  ַהׁשּ ת ֵצאת ַ�ד קֹוםּמָ בַּ  ָלנּוַח  ּוִבּקֵ ּבָ ַ הַה  אּוָלם, ַהׁשּ  ָליוֵא  ֹאֶזן הּטָ ִה  לֹא ּלָ
ים־ֶאת ְוִהְדִהיר ַמּלִ יךְ  ַהּגְ ֶרךְ  ְלַהְמׁשִ ּדֶ ָנה קֹוםְמ  ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ ֵאי ָאָדם ַרק תוֹ נָ ֲ� ַט לְ וּ , םׁשָ  ָהָיה ַסּכָ ּוב־ִמן נוֹ ׁשֶ ׁשּ  ַהּיִ

ים ַכּפ  ַנְפׁשוֹ  ָיׂשִ ִליךְ . קֹוםּמָ בַּ  ֹותבּ ׁשְ לִ  וֹ ּבְ י ִהׁשְ ֶגד ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ֶאְפַרִים ַרּבִ ָמל ֵמַ�ל ָיַרד, ִמּנֶ , בכַ ָר  ָ�ָליו ַהּגָ
ֵני ִנְפַרד ָרה ִמּבְ ּיָ ַ ה ּוָפָנה לֹוםׁשָ לְ  ַהׁשּ ּדָ ֵדי ַהּצִ ל ּכְ ֵני ֶאת ְלַקּבֵ ת ּפְ ּבָ לְ  ׁשַ הַהּמַ ם. ּכָ ּלָ יטוּ  ּכ)  דָח ֶא  לַ� כְּ  ָ�ָליו ִהּבִ

יָנתוֹ  ּבִ ָרה ׁשֶ ּתְ ל ְוֶנֱ�ַמד ָיָדיו ֶאת ָרַחץ, ֲאֵליֶהם ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא הּוא אּוָלם, ִהְסּתַ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ . ִמְנָחה ּתְ
ְיָלה ֵני ֶאת ְלַכּסֹות ֵהֵחל ַהּלַ ר ּפְ ְדּבָ דֹול ַהּמִ  ַהּטֹוְרפֹות ַהַחּיֹות ִויְלַלת מֹותֲ�צָ בָּ  רּדֹ ְח לַ  ֵהֵחל ַהּקֹר, ַהּגָ

יָאה ם ֶאת ִהְקּפִ י אּוָלם. ִקיםעֹוְר בָּ  ַהּדָ ָנה לֹא ֶאְפַרִים ַרּבִ ַחד ֶאל ּפָ ילוֹ  'הבַּ  ַטחּובָ , ַהּפַ ּצִ ּיַ  ְלחֹוף ִביֵאהוּ יוִ  ׁשֶ
ְמָ�ה ְלֶפַתע. ִחיםַט בְ ִמ  ָאָגה ִנׁשְ יָרה ׁשְ י לֶא  ַאט־ַאט ְוִהְתָקֵרב כוֹ בְּ ּס) ִמ  ָ�ָלה ינִ ָת יְמ ֵא  ְוַאְרֵיה, ַאּדִ . ֶאְפַרִים ַרּבִ

ה ס ִהְתַרֵחׁש  ְוִהּנֵ ַר  ְוָהַאְרֵיה, ַהּנֵ ָסמּוךְ  ְוָרַבץ ַצְיָתן ֶלבכֶ כְּ  ְלֶפַתע עּכָ יקצַּ לַ  ּבְ ל. ּדִ ת אֹוָתּה  ּכָ ּבָ  ָהַאְרֵיה ָרַבץ ׁשַ
קֹום ּמָ ל ַ�ל תוֹ ָמ יֵא  ֶאת ילִט ְוֵה , ּבַ ת ּכָ ֶדה ַחּיַ ָ ּלֹא ַהׂשּ עֹות. םּפָ ְר ַט ־לֶא  ְלִהְתָקֵרב ֵ�ּזוּ ֵה  ׁשֶ ָ , ףיָ� בִּ  ָ�ְברוּ  ַהׁשּ

י ב ֶאְפַרִים ַרּבִ ר יֹוׁשֵ ת ְזִמירֹות ֶאת ּוְמַזּמֵ ּבָ ַ ֵקט ַהׁשּ ַהׁשְ ּלוֹ , ַטחבֶ וָ  ּבְ ַ  ירוּ ׁשָ  ְוכ) ׁשּ ְקד) ת תּבִ ּבָ ַ ִעם  תוֹ קוּ בֵ ְד בִ וּ  ַהׁשּ
ךְ . קֹונוֹ  ב ּכָ ל ָיׁשַ ת ֵליל־ּכָ ּבָ ַ ָמֳחָרת ַהּיֹוםוְ  ַהׁשּ ּלְ בַּ  מֹוָצֵאיבְ , וּ ׁשֶ ָנה, ֹקֶדׁש ־תׁשַ  הּוא ּוְלַתְדֵהָמתוֹ , ָהַאְרֵיה־ֶאל ּפָ

ִפיו רֹוֶאה תֹון ׁש ָח נָ  ּבְ דֹול ֲ�ַקּלָ ר, ּגָ פּוס ֲאׁשֶ ין ֵהיֵטב ּתָ יו ּבֵ ּנָ ף ְוהּוא, ַהַחּדֹות ׁשִ ּפָ ארוֹ  ִביבְס  ְמל) ל ַצּוָ  ׁשֶ
יר ָהַאְרֵיה ׁש . ָהַאּדִ ּכֵ ׁשְ ְזָנבוֹ  ַהַחּיֹות ֶמֶלךְ  ּכִ ז, ּבִ ְמַרּמֵ ָפָניו ָאָדםלָ  ּכִ ּלְ  לֹא ֶאְפַרִים יְוַרבִּ , וֹ בּ גַּ ־ַ�ל תֲ�לוֹ לַ  ׁשֶ

ל ָהֵאיָתן וֹ בּ גַּ . יוֹ וּ וּ צִ  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  רַח ֵא  ֵדי וֹ יּ ּדַ  ָרָחב ָהָיה ָהַאְרֵיה ׁשֶ נֹוַח  ָ�ָליו תבֶ ׁשֶ לָ  ּכְ ַפסְוהּוא , ּבְ ָיָדיו ּתָ  ּבְ
רּוךְ  ָחׁש ַהנָּ  ֶאת ִאּלוּ , ָהַאְרֵיה יאֵר וְּ צַ  ַ�ל ַהּכָ תּון ֶרֶסן ָהָיה ּכְ ִפי ַהּנָ ַתח ָהַאְרֵיה .ַהּסּוס ּבְ ַבת ּפָ  ַאַחת־ּבְ

ְדִהיָרה ּלֹא ִהירּותְמ בִּ ְוָגָמא , ֲ�צּוָמה ּבִ ים ֶאת ןֵמ ָא ּתֵ  ׁשֶ ְרַחּקִ ר ָהֲ�צּוִמים ַהּמֶ ְדּבָ ּמִ דֹול ּבַ ב. ַהּגָ י ָיׁשַ  ַרּבִ
ֵ�יַנִים ִיםֶאְפַר  ֵדי, ֲ�צּומֹות ּבְ ַהחֹול ּכְ ָיַדִים ְוֶהֱחִזיק, ְלֵ�יָניו ַיְחּדֹר לֹא ׁשֶ ִפי ן'ֶס 'ֶר בָּ  ֵאיָתנֹות ּבְ ּבְ , ָהַאְרֵיה ׁשֶ
ה דֹוָלה ִעיר ֵריֲ� ׁשַ בְּ  ְצמוֹ ַ� ־ֶאת מֹוֵצא הּוא ְוִהּנֵ  דוּ ָ�ְמ  ָהִעיר ּוְבֵני, ןֶס ְמ לֶ ּתְ  ָהִעיר, ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ  ֶזה ָהָיה. ּגְ

ב רכָּ מ)  לֹא ָאָדםִלְראֹות  ִנְדָהִמים בֵּ ־ַ�ל יֹוׁשֵ יר ַאְרֵיה יּגַ ָנָחׁש  אֹוֲחזֹות ְוָיָדיו, ַאּדִ תֹון ּבְ  ְוָיְדעוּ , ְוֵאיְמָתִני ֲ�ַקּלָ
י ר, ֶזה ִנְפָלא ְמֹאָרע ַ�ל הנָ ֵמֵהיָמ  תֵ�דוּ . הּוא ָקדֹוׁש  ֱאלִֹקים ִאיׁש  ּכִ י ִסּפֵ רּוךְ  ַרּבִ  ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא , יִס וּ ּת יְ ֵפ  ּבָ

רּוךְ  קֹורְמ " ִסְפרוֹ בְ וּ , ּתּוִניס ַחְכֵמי מוֹ : "ךְ ב כָּ ֵת וֹ כּ  הּוא" ּבָ ֵהִעידוּ  ּכְ ה ַניָפ בְּ  ׁשֶ ּמָ ים ּכַ ִרים ֲאָנׁשִ ׁשֵ ְמעוּ , ּכְ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ֵ�יֵניֶהם, ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ א ָראוּ  ׁשֶ ּבָ הּוא ׁשֶ ׁשֶ יםׁשֶ  ָהֶרֶסן קֹוםְמ ּובִ , ַאְרֵיה־ַ�ל ָרכּוב ּכְ  ָנָחׁש  ָהָיה ,ְלסּוִסים עֹוׂשִ

דֹול ִפי ּוְזָנבוֹ , ל"זַ  ָהַרב ייֵד בִּ  וֹ אׁש ְורֹ  ,ּגָ ְכַנס, ַחי ְוהּוא ָהַאְרֵיה ּבְ ּנִ   ". ָלֶהם ָהְלכוּ  ָהַרב ּוְכׁשֶ

אֹוָתם ר ןֶס ְמ לֶ ּתְ  יְיהּוֵד  ָסְבלוּ , ָיִמים ּבְ יֹון ֵמֶהְעּדֵ ת ִרׁשְ ית ִלְבִנּיַ ֶנֶסת ּבֵ כּוַנת ּכְ ִעיר ְיהּוִדית ִריםוּ ְמג ּוׁשְ  ,ּבָ
כּוָנה ֹוְררוּ ְוִהְתגּ  ׁשְ ַפֲאֵתי ִלּפֹל הָט ּוָמ  תַח ּדַ נִ  ּבִ ַמִים־ִמן. ִעירָה  ּבְ ָ לוּ  ַהׁשּ ְלּגְ ָבִרים־ֶאת ּגִ ל ּוִבְזכּותוֹ , ַהּדְ י ׁשֶ  ַרּבִ

ָאה ֶאְפַרִים ל וֹ ּת בִּ ׁשֶ  רְלַאַח  ֶזה ָהָיה. ָהִעיר יִליהּוֵד  ַהְיׁשּוָ�ה ּבָ  ׁש ָא נוֹ  ָאְמרוּ  ְוָהרֹוְפִאים ,ָחְלָתה ֶלךְ ַהּמֶ  ׁשֶ
יָה  ּנֹוַדע. ְלַחּיֶ ׁשֶ ָבר ּכְ יַ� , ֶאְפַרִים יְלַרבִּ  ַהּדָ ֶלךְ  ְלַאְרמֹון ִהּגִ ָידוֹ  ָ�ָלה ִיםַמ ׁשָ  יּוְבַחְסֵד  ַהּמֶ ֶלךְ , ּה ָא ּפְ ַר לְ  ּבְ  ְוַהּמֶ
ׁש  ּקֵ ּנוּ  ּבִ ָכרוֹ ־ֶאת ִלְנֹקב ִמּמֶ ׁש . ׂשְ ּקֵ י ּבִ ל םֶאְפַריִ  ַרּבִ ַטח ְלַקּבֵ ֹגֶדל ֲאָדָמה ׁשֶ ל עֹור ּבְ ֶלךְ , ֵ�ֶגל־ׁשֶ ָאה ְוַהּמֶ ּתָ  ִהׁשְ

תוֹ  ׁשָ י ָנַטל. ְלַבּקָ ַרם, ָהֵ�ֶגל עֹור ֶאת ֶאְפַרִים ַרּבִ ק ְלחּוט אֹותוֹ  ּפָ  הלָ ָ� וְ , ָהִעיר ַאְדַמת ֶאת ִלְמדֹד ְוָיָצא, ּדַ
גֹוָרלוֹ  ַטח ּבְ ית ָנהבָּ  ָ�ָליו ,ָיַדִים בַח ּוְר  ָ�צּום ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ה ּכְ ים־ַמִים ןיַ ְע ַמ  ְוַאף, ְמֹפֶאֶרת ּוְקִהּלָ  הכָּ ּפִ  ַחּיִ

י. קֹוםּמָ בַּ  ּתַֹאר הנָּ ּכ)  ֶאְפַרִים ַרּבִ דֹול' 'ָהַרב ּבַ ל־ְוָהָיה ַנֲ�ָרץ ַ�ל, םָת ְס  'ָהַרב' אוֹ  ַהּגָ ֵני ּדֹורוֹ ־ּכָ קהּוא . ּבְ ּלֵ  ִהְסּתַ
ַנת עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ׁשְ יּ ־ְלֵתל ָהַפךְ  רוֹ בְ ְוִק , ב"ר ּבִ ְלּפִ ים ֹותּתַ ִחים ְוַרּבִ ּטְ ּתַ ְזכּותוֹ  םׁשָ  ִמׁשְ �  .ְורֹוִאים ְיׁשּועֹות ּבִ

  
 
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

 �הְוַ ָרֵאל ּתָ י 'ְוגוֹ  ָמה ִיׂשְ ֵאר עֹוד - 'ְוגוֹ  ִיְרָאהְל ־ִאם ּכִ  ִיְתּבָ
ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ֲ�ֶלה ְלִפי, ַהּדֶ ּיַ ַ�ת־ַ�ל ׁשֶ ָהעֹוֵבר ֱאנֹוׁש  ּדַ י ׁשֶ  ּפִ
ּנוּ  ִהיא אתִנְפֵל  ה' ָ ַה  ִמּמֶ ַר  ְרצֹונוֹ  תגַ ׂשּ  ָאַמר ֶזהָל , ךְ ִיְתּבָ

ה ֵאָליו רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ְוַ�ּתָ ה ּפֵ ׁשּוָבה הּוא ְוַ�ּתָ אֹוְמָרם ּתְ  ל"זַ  ּכְ
ה ֵאין א ְוַ�ּתָ ׁשּוָבה ֶאּלָ  ְך ּמָ ֵמִע  ׁשֵֹאל יָך ֶק ֱאלֹ  ה' ָמה, ּתְ
י ,ךָ ְת בָ וּ ׁש ְמ  ןּקֵ ְלַת  ה ֶזהבָּ  ,ְלַבד ְלִיְרָאה־ִאם ּכִ  ה' ִיְתַרּצֶ
ָכל ָלֶלֶכת ְואֹוְמרוֹ  .ךָ ְל  יךָ ֶק ֱאלֹ  ָרָכיו־ּבְ רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ּדְ  ּפֵ
ֶרךְ ־ַ�ל יָת  ִאם ל"זַ  ָרםאֹוְמ  ּדֶ ל ֲחִבילֹות ָ�ׂשִ  ,ֲ�ֵברֹות ׁשֶ

ן הׂשֵ ֲ�  ֶנְגּדָ ל ֲחִבילֹות ּכְ ֵפרּוׁש  ם"ַרְמבַּ  ְוָכַתב, ֹותְצ ִמ ־ׁשֶ  ּבְ
ָניֹות ׁשְ ִאם ַהּמִ ֲ�ֵברֹות ּבֹוְראוֹ  סיִע ְכ יַ  לֹא ָאָדם ׁשֶ  ֲהַגם ,ּבַ

ּלֹא ה ׁשֶ א ַיֲ�ׂשֶ אֹוָתּה  ּכַֹח  ׁש יֶ  ,ַאַחת הָו ְצ ִמ  ֶאּלָ  הוָ ְצ ִמ  ּבְ
ה ָלעֹוָלם תוֹ וֹ ּכ זַ ְל  א עֹוָלםָל ְו  ַהּזֶ אן־ַ�ד ,ַהּבָ  יּתִ ְל ׁשַ ְמ ִה וְ  .ּכָ

ָבר ֵני ֶזה ּדָ ָמיו דָח ֶא  ,ֶמֶלךְ  ַ�ְבֵדי ִלׁשְ ֶלְך  ִהְכִעיס לֹא ִמּיָ  ַהּמֶ
ֵני ִלְראֹות ּוָבא ֶלְך  ּפְ ֶבן ַהּמֶ  סיִע ְכ ִה  דָח ְוֶא  ,ִמְנָחהְל  יֹוָנה־ּבְ

ֶלךְ  נֵ  ִלְראֹות ּוָבא ַהּמֶ ֶלְך  יּפְ ׁשֹור ַהּמֶ  ָמקֹום ֵיׁש  ָחד.ֶא  ּבְ
ַמח ׂשְ ּיִ ֶלךְ  ׁשֶ  ִלְקַראת סעֹ ְכ יִ וְ  ,ָהעֹוף תִמְנַח  ִלְקַראת ַהּמֶ

ֹור תִמְנַח  ְדמוּ  ַהַהְכָ�סֹות ְלַצד ַהׁשּ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ִמּמֶ
אן ׁשּוָבה ְלַבַ�ל ּכָ ָכל ָלֶלֶכת ַהּתְ ָרָכיו־ּבְ  ַלֲ�ׂשֹות ,'ְוגוֹ  ּדְ
ל ֲחִבילֹות־ילֹותֲחבִ    :ִמְצֹות־ׁשֶ

�  

ן עֹוד תּוב ְיַכּוֵ י־ַ�ל ה' רֹותְלִנְסּתְ  ַהּכָ ְבֵרי ּפִ י ,ֱאֶמת ּדִ  ּכִ
ֶאְמָצעּות ה ּבְ ְחּתֹוִנים ַמֲ�ׂשֶ ה ַ�ְנֵפי דוּ ֲח יַ ְת יִ  ַהּתַ ָ ׁשּ ד0  ְוֵכן, ַהּקְ

סֹוד ְלֵהֶפךְ  ל ּופוֹ ַאּל  ,ַאּלּוף ַמְפִריד ןְוִנְרגָּ  ּבְ  ּוָבא, עֹוָלם־ׁשֶ
אן ְלָהִעיר ָבר־ַ�ל ּכָ א ַהּדָ ה ַהּבָ ֲ�ׂשֶ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ָאָדם ִמּמַ

רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ׁשֵֹאל יָך ֱאלֶֹק  ה' ָמה ִחיַנת ּפֵ ה ּבְ ָ ׁשּ ד0 ְק  ַהּקְ  אתֵר ַהּנִ
ִהיא ָמה ְ ַה  ׁשֶ אֹוְמָרם ,ִכיָנהׁשּ ב סּוקּפָ בַּ  ָמָראגְּ בַּ  ּכְ ַתּצַ  ַוּתֵ

ל ,'ְוגוֹ  ֲאחֹותוֹ  ּכָ תּוב־ׁשֶ ִכיָנה רבֵּ ַד ְמ  ַהּכָ ְ ׁשּ  ְוֶזה ְלׁשֹוָנם,, ּבַ
ְכִתיב־הַמ  ה ּדִ ָרֵאל ְוַ�ּתָ ה ֲהֵרי, 'ְוגוֹ  ָמה ִיׂשְ ּזֶ ּמִ  ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ

י מֹוִכיִחים ְ ַה  ִהיא ָמה ּכִ  : ִכיָנהׁשּ

  

  
  

אב תקפ"ח, נפטר רבי אפרים זלמן ־בכ"ד במנחם
מרגליות מברוד בעל "בית אפרים", שהיה מגדולי 

של עשרות ספרים, ועם זאת זכה  גאוני דורו ומחברם
יהלומים, ותורה וגדולה ה גם לעושר מופלג ממסחר

התאחדו על שולחנו. משפחת אבותיו משפחת 
מרגלית, היא אחת המשפחות העתיקות והחשובות 
בישראל, והיא אחת משלוש המשפחות שעליהן 
אמר הבעש"ט כי הן מיוחסות ללא שמץ פסול. אך 

ת עליהן העיד, נחלקו הדעות בזהות המשפחו
  .  ועוד שפירא ,מרגליות ,משפחות רפאפורט, הורוויץ

�  

אב תרט"ו, בוטלה גזירת ־בכ"ה במנחם
הקנטוניסטים שהחלה בשנת תקפ"ז, ובמהלכה 
גויסו ילדים יהודיים צעירים בכפייה לצבא הרוסי, 

, ואף 43עד גיל  12שנה מגיל  31שם שירתו במשך 
ה מהמלה הוכרחו להמיר את דתם. השם נגזר כתוצא

קנטון שמשמעותה מחוז, לאחר שעל כל מחוז 
כורחם ־הוטלה מכסה של מגויסים שנלקחו בעל

לצבא. היתה זו גזירה קשה מאוד על יהדות רוסיה, 
ואף גרמה לשחיתות מוסרית מצד פרנסים וראשי 
קהילה, שחטפו ילדים עניים כדי לפטור את עצמם 

 70־מחובת הגיוס, ותעל שוועתם אל האלוקים. כ
אלף חיילים יהודים שירתו בצבא הרוסי בימיו של 

. 18אלף מתחת לגיל  50־הצאר ניקולאי, ומתוכם כ
לאחר שחרורם, זכו החיילים לתנאים משופרים 
והותר להם להתגורר מחוץ לתחום המושב, אולם 

לב, וגדולי ישראל ־הם נותרו לרוב ערירים ושבורי
  . יהודית התאמצו לקרבם ולהפיח בהם רוח ונשמה

�  

אב ת"ח, נפטר רבי יהושע העשיל חריף ־במנחם בכ"ז
מלבוב, שהתפרסם בספרו "מגיני שלמה" בו הגן על 
רש"י מקושיות בעלי התוספות. נכדו כתב בהקדמת 

  הספר, כי רש"י התגלה לזקנו בחלומו והודה לו. 
�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ֵנס ְלַביִ  ַ�ם ָרָצה ְלִהּכָ ה. ּפַ דֹוׁשָ זּוָזה ַהּקְ ֹכַח ַהּמְ א חֹוִלים ּבְ א ֵמֲאִנּפֹוִלי, ָהָיה ְמַרּפֵ י זּוׁשָ י ַרּבִ ת ֶאָחד, אּוָלם ָהַרּבִ

ִהנִּ  ׁשֶ י ָאָדם חֹוֶלה לֹא ָ�ֵלינוּ ּכְ ד ּכִ ק אֹוָתּה, ָחׁש ִמּיָ ֵ זּוָזה ְוָרָצה ְלַנׁשּ ד ֵהִסיר ֶאת  ,יַח ֶאת ָידֹו ַ�ל ַהּמְ ִית. ִמּיָ ּבַ מּוָטל ּבַ
יִ  ַלּפַ ׁש ִלי ְטרּוְנָיה ְוַטֲ�ָנה ּכְ ּיֶ קֹול: "ְמזּוָזה, ְמזּוָזה! ֲאִני אֹוֵמר ָלְך ׁשֶ זּוָזה ְוָקָרא ּבְ ְך. ֲהֵרי ֶהֱ�ִמידּו אֹוָתְך ַ�ל ָידֹו ֵמַהּמְ

דֹוׁש ׁשַ  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ִית, ַוֲהֵרי ָראׁשֵ י ַ�ל ַהּבַ ֵגּנִ ּתָ ֵדי ׁשֶ ֶלת, ּכְ י ־ּדַ ־ְמזּוַזת ַהּדֶ תּוב ָ�ַלִיְך, הּוא ָראׁשֵ ּכָ י ׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאם ְלתֹות ִיׂשְ בֹות ׁשֹוֵמר ּדַ ן ֵאיְך ָנַתּתְ ְרׁשּות ׁשֶ ־ַהּתֵ ֵנס ַמֲחָלה ֶאלּכֵ ּכָ ָבִרים ־ּתִ ם לֹוַמר ּדְ ּיֵ ּסִ ִית"? ְלַאַחר ׁשֶ ַהּבַ

ַת  א ְזַמןֵאּלּו, ׁשָ י זּוׁשָ י ַרּבִ ב ־ק ָהַרּבִ ה ַוֲאִני ַחּיָ ִיְך ְטרּוְנָיה, אּוָלם ָמה ֶאֱ�ׂשֶ ַלּפַ ן ָאַמר: "ָאְמָנם ֶיׁש ִלי ּכְ ָמה, ּוְלַאַחר ִמּכֵ
ְך, ֲאָבל ַמְתנֶ  ס ִעּמָ ּיֵ ֵמַה ְלִהְתּפַ ַנאי ׁשֶ ְך ּתְ ְמִרי ַ�לה ֲאִני ִעּמָ ׁשְ ֵנס ־ּיֹום ָוָהְלָאה ּתִ יִחי ְלׁשּום ַמֲחָלה ְלִהּכָ ּנִ ִית ְולֹא ּתַ ַהּבַ

ם ֶאתבִּ  ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ק ַרבִּ ־ְפִנים". ּכַ ֵ ָבָריו ִנׁשּ א ֶאתּדְ זּוָזה ְוִנְכנַ ־י זּוׁשָ לַהּמְ ִניָמה, ְוִלְפִליַאת ּכָ ַהחֹוֶלה  ַהּנֹוְכִחים ָהַלךְ ־ס ּפְ
ל ַה  נֹו ׁשֶ יגּוָרא, ּבְ ּדִ י ַאְבָרָהם ַיֲ�ֹקב ִמּסַ ְמִהירּות ּוְבֶדֶרְך ֵנס. ַרּבִ א'ְוִהְבִריא ּבִ יׁשָ ָבא ַקּדִ ה טֹוָבה  'ּסָ ּלָ ג) ּסְ ֵמרּוִז'ין, ָאַמר, ׁשֶ

לִהיא  ר ִסּפּור ֶזה ֵאֶצל ּכָ ַ�ְצמֹו ְיַסּפֵ ־ְלַסּפֵ ַהחֹוֶלה ּבְ ה ִהיא ׁשֶ ּלָ ג) רֹו ְוַיְבִריא חֹוֶלה, ְוַהּסְ א ְלַבּקְ ּבָ ּפּור ְלִמי ׁשֶ ר ֶאת ַהּסִ
יִקים ּדִ ְזכּות ַהּצַ ַ�ְצמֹו.  ,ּבִ ה ּבְ ֶרּנָ ר לֹו זֹאת ְוַיֲחזֹר ִויַסּפְ ר ְיַסּפֵ ּפּור, ֲאַזי ַהְמַבּקֵ יר ֶאת ַהּסִ   ְוִאם ַהחֹוֶלה לֹא ַמּכִ

�  
ַ�ל "ּתֹוַרת ֹמש3ֶ  ַרְיז ּבַ ה ָנָתן יּוְנּגְ י ֹמש3ֶ ה ְוָהרֹוְפִאים ֶאל ַרּבִ ַמֲחָלה ָקׁשָ ָחְלָתה ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ַ�ם ִאׁשּ יָ�ה ּפַ ה ָנָתן", ִהּגִ

מּו ָ�ֶליָה הֹון  ּלְ ּה ׁשִ ְחּתָ ּפַ יָרה ְמֹאד, ּוְבֵני ִמׁשְ ָחה ֲ�ׁשִ ּפָ ׁשְ רּוָפה. ִהיא ָהְיָתה ִמּמִ אּו ִלְמצֹא ָלּה ּתְ ַרב ְלרֹוְפִאים ִנּלְ
ם ֶהֱ�ל ּלָ ֵהִביאוּ ׁשֹוִנים, אּוָלם ּכ) ׁשֶ ָאְמרּו ָלּה נֹוָאׁש. ּכְ יֵדיֶהם ַ�ד ׁשֶ ה ַהחֹוָלִנית ֶאל ּו ֶחֶרס ּבִ ָ ה ־ֶאת ָהִאׁשּ ָהַרב, ִצּוָ

יד לְ  ה ְלַהְקּפִ ּנָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ל ָ�ֶליָה, ּבִ ּלֵ ִהְתּפַ ְכִניָסָתּה, ְוַאַחר ׁשֶ זּוָזה ּבִ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ָכלָ�ֶליָה ְלַנׁשּ זּוָזה ּבְ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ַ�ם ּפַ ־ַנׁשּ
ִהיא ִנְכֶנֶסת ֶאל ּנּו, ּוִבְזכּות ֶזה ִהְבִריָאה ־ׁשֶ ִית ְויֹוֵצאת ִמּמֶ   . יםנִ ׁשָ ים וְ ִמ ה יָ יכָ ִר ֱא ֶה ס וְ נֵ  ךְ ֶר ֶד בְּ ַהּבַ

�  
יעּו ַהנָּ  ה, ִהּגִ ּמָ ֹוָאה ָהֲאי) נֹות ַהׁשּ ׁשְ ָמ ּבִ ח ׁשְ ִעים ִיּמַ ר אִצים ָהְרׁשָ יֶהם, ְוַכֲאׁשֶ ּתֵ הּוִדים ִמּבָ ֹכַח ֶאת ַהּיְ ֵדי ְלהֹוִציא ּבְ ם ּכְ

ֲחֵצרֹו, ָ�ַמד ְלַיד ִהגִּ  ּבַ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ י ֶאל ּבֵ עׁש, ָרץ ָהַרּבִ ט ִמּדֶ ּנֶ י יֹוֵסף ּפַ ל ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ יַח יעּו ְלֵביתֹו ׁשֶ זּוָזה ְוִהּנִ ַהּמְ
ִצין  ָרָאהּו ַהּקָ ׁשֶ ָמעֹות יֹוְרדֹות ֵמֵ�יָניו. ּכְ ּדְ ׁשֶ ה ְרָגִעים ּכְ ּמָ ל ּכַ ּלֵ ׁש ֵאָליו ְוֵהֵחל ָידֹו ָ�ֶליָה, ְוִהְתּפַ ע, ִנּגַ אִצי ָהָרׁשָ ַהּנָ

ְרֶאה אֹוָתּה עֹוד יֹוֵתר בַּ  י לֹא ּתִ ָך ֵהיֵטב, ּכִ ּלְ זּוָזה ׁשֶ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ַדאי ְלָך ְלַנׁשּ קֹול ְוָאַמר לֹו: "ּכְ ים". ֵמֹרב ִלְצֹחק ּבְ ַחּיִ
חֹון  עֹז ּוִבּטָ א ּבְ זּוָזה, ִהְתַמּלֵ ּמְ י ּבַ ל ָהַרּבִ ֵבקּותֹו ׁשֶ ֵאר ּדְ ָ ה ְלִהׁשּ ֵנינּו ִיְזּכֶ ְ ַחד: "עֹוד ִנְרֶאה ִמי ִמׁשּ ִלי ּפַ ע ּבְ ְוָ�ָנה ָלָרׁשָ

"ה ָהיָ  ּבָ הּו ַמּכֹות ֶנֱאָמנֹות, אּוָלם ַהּקָ א ָ�ָליו ֵחָמה ְורֶֹגז ְוִהּכָ ִצין ִהְתַמּלֵ ה"! ַהּקָ ים, ֲאִני אֹו ַאּתָ ַחּיִ י ּבַ ל ָהַרּבִ ֶ�ְזרֹו ׁשֶ ה ּבְ
ל ִמכָּ  ה ְוִהְתַ� ְוהּוא ִנּצַ ִפּיָ ַמֲחנֹות ּכְ ַבל ָקׁשֹות ּבְ ּסָ ים ַלְמרֹות ׁשֶ ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ אּו ָ�ָליו, ְוַאף ָזָכה ְלִהׁשּ ּבָ ּסּוִרים ׁשֶ ה ל ַהּיִ ּנָ

ָנה ִלְראוֹ  ָבר ּפָ ית ּדָ י ְלִעירֹו, ְוֵראׁשִ ב ָהַרּבִ ְלָחָמה ָהֲארּוָרה, ׁשָ ים. ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ גּופֹו ִעּנּוִים ָקׁשִ זּוָזה ּבְ ת ַהִאם ַהּמְ
ַלַהט  ָקּה ּבְ ְמקֹוָמּה, ְנׁשָ זּוָזה ְקבּוָ�ה ּבִ ַהּמְ ָרָאה ׁשֶ ית ִמְדָרׁשֹו, ּוְכׁשֶ ַתח ּבֵ "ה ֲ�ַדִין עֹוֶמֶדת ְקבּוָ�ה ַ�ל ּפֶ ּבָ ְוהֹוָדה ַלּקָ

ְמָרה ָ�  ָ ׁשּ זּוָזה ׁשֶ ת ַהּמְ ַ ׁשּ ַקף אֹוָתּה ִלְזכּות ְקד) ּזָ ּלֹו ׁשֶ ָלה ׁשֶ   ָליו.  ַ�ל ֵנס ַהַהּצָ
�  

ר נֹוַדע ְלַאַחד ׁשַ  ִעיר ְסקֹוָלא, ְוַכֲאׁשֶ יגּוָרא ּבָ ּדִ י ַאְבָרָהם ַיֲ�ֹקב ִמּסַ ֵקן ַרּבִ ָהה ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ת ַאַחת, ׁשָ ַהֲחִסיִדים ּבָ
ֵנס ִע  ים ְלִהּכָ ׁשִ ּמְ ׁש ֵמַהְמׁשַ ּקֵ יק, ּבִ ּדִ ל ַהּצַ ֶרְך ַ�ל ְנִסיָ�תֹו ׁשֶ ִהְתּגֹוֵרר ַ�ל ֵאם ַהּדֶ ֵדי ָלנּוַח ְמַ�ט ׁשֶ י ְלֵביתֹו ּכְ ם ָהַרּבִ

י  ָ�ַמד ָהַרּבִ ׁשֶ ֶרְך. ּכְ יַח ֶאתִמֲ�ַמל ַהּדֶ ִית, ִהּנִ ֶפַתח ַהּבַ ָקּה, אּוָלם ִלְפִליַאת ָהעֹוְמִדים ־ּבְ ְ ֵדי ְלַנׁשּ זּוָזה ּכְ ָידֹו ַ�ל ַהּמְ
חֹוק ִנְרָאה  ָקּה, ּוַבת־ׁשְ ְ ְך ָידֹו ְלָאחֹור ְולֹא ִנׁשּ ָמׁשַ

ַ�ל ַ�ל ּפָ  ְך, ַאְך ּבַ אּו ַהְמֹקָרִבים ַ�ל ּכָ ּלְ ָניו. ִהְתּפַ
יר ֶאת ָהִעְנָין, ְוַרק ְלַאַחר  ִית לֹא ָרָצה ְלַהְסּבִ ַהּבַ
יטּו ּוְראּו ֵאיזֹו  יתֹו ָאַמר: "ַהּבִ י ָיָצא ִמּבֵ ָהַרּבִ ׁשֶ
י  ָהַרּבִ ֵ�יָניו. ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ׁשֶ י ּבְ ה ֵיׁש ָלַרּבִ ָ ׁשּ ְקד)

יַ� ְל  יִתי ִהּגִ ּכֹור ְלַיד ּבֵ ֵביִתי, ָ�ַבר ֵאיֶזה ּגֹוי ׁשִ
י  ְקּתִ ַתח. לֹא ִהְסּפַ זּוָזה ֵמַ�ל ַהּפֶ ְוָתַלׁש ֶאת ַהּמְ
י ֲחִתיַכת ְנָיר  ְחּתִ ָרה ְוָלֵכן ִהּנַ ׁשֵ ְלָהִכין ְמזּוָזה ּכְ
ימּו ֵלב  ּלֹא ָיׂשִ ֵדי ׁשֶ זּוָזה ּכְ ְמקֹום ַהּמְ ָ�ֶבה ּבִ

זּוָזה ֲחֵסָרה, אוּ  ַהּמְ ָכְך ׁשֶ ד ּבְ יׁש ִמּיָ י ִהְרּגִ ָלם ָהַרּבִ
ְגַלל ֶזה".  זּוָזה ּבִ ק ֶאת ַהּמְ ֵ   ְולֹא ִנׁשּ

�  
י ְיהּוָדה ֵלְיּב ַחְסַמ  יַבת ֶחְברֹון ,ןַרּבִ יַח ְיׁשִ ּגִ  ,ַמׁשְ

י  ְרחֹוב ַחּגַ יָבה ּבִ ְנַין ַהְיׁשִ ַ�ם ִמּבִ ָיָצא ּפַ
ַלִים, ּוְלַאַחר ְזַמן־ָמה ָ�ַצר ְוָחַזר ַ�ל  ירּוׁשָ ּבִ
יַח ֶאת  ֶלת, ִהּנִ ן ַהּדֶ ֱ�ַמד ַ�ל ִמְפּתַ ּנֶ ׁשֶ בֹוָתיו. ּכְ ִעּקְ

זּוָזה ְוׁשּוב ָיָצא ְלַד  עֹוָתיו ַ�ל ַהּמְ ְרּכֹו. ֶאְצּבְ
יַח ֶאת ָיָדיו ַ�ל  ַכח ְלַהּנִ יַח ׁשָ ּגִ ׁשְ י ַהּמַ ֵרר, ּכִ ִהְתּבָ

יָבה.  ִביל ֶזה ַ�ד ַהְיׁשִ ׁשְ ֵצאתֹו ְוָחַזר ּבִ זּוָזה ּבְ   ַהּמְ
�  

ל ָהַאְדמֹו"ר  ִטיָרתֹו ׁשֶ ֹחֶדׁש ִלְפֵני ּפְ ה ּכְ י מׁשֶ ַרּבִ
ַכי  נִ ָמְרּדְ ַלַחת ַרּבָ יָ�ה ֵאָליו ִמׁשְ ּלֹוב, ִהּגִ ים ִמּלֶ

ת  ּנּו ַלְחּתֹם ַ�ל ְמִגּלַ ְתׁשּוָבה ּוִבְקׁשּו ִמּמֶ ַמֲחִזיֵרי ּבִ
ָחַתם ִנים, ְוִלְפֵני ׁשֶ ְמאֹור ּפָ י ּבִ ָלם ָהַרּבִ ֶנה. ִקּבְ ּבָ ּיִ ה ְלֵבית ִמְדָרׁש ָחָדׁש ׁשֶ ּנָ ת ַהְיסֹוד,  ַהְיסֹוד ַלֲהָנַחת ֶאֶבן ּפִ ַ�ל ְמִגּלַ

ז ק ֶאת ַהּמְ ֵ קֹומֹו ְוִנׁשּ ׁש ַלְחּתֹם ֶאת ֲחִתיָמתֹו. ָהְיָתה זֹו ַהְנָהָגה ָקם ִמּמְ ּלוֹ טֹוָבה ּוָזה ְוַרק ָאז ִנּגַ זּוָזה  ,ׁשֶ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ְלַנׁשּ
ת ִלְפֵני  ּיַ   ִמְצָוה.  ר בַ ּדְ ֲ�ׂשִ

�  
ם ִלּבֹו ְלָכְך ִהְצַט  ָ ׂשּ זּוָזה, ּוְלַאַחר ׁשֶ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ִלי ְלַנׁשּ ֶלת ּבְ ּדֶ ַ�ם ּבַ ַתב סֹוֵפר" ָ�ַבר ּפַ ה ־ֵ�ר ַ�דַה"ּכְ ִהְתַ�ּנָ ְמֹאד, ַ�ד ׁשֶ

ב לֹו ְלֵחְטא.־ַ�ל ָבר ָהָיה ֶנְחׁשָ ַהּדָ דֹוָלה ַ�ד ׁשֶ ַמֲ�ָלה ּכֹה ּגְ י ָהָיה ּבְ ֲ�ִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, ּכִ ה ּתַ ּמָ ְך ּכַ   ּכָ
�  

ר  ְלדּותֹו ָהָיה ִנּכָ יָרי "ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן"ָהַאְדמֹו"ר ִמ עֹוד ִמּיַ תֹו, ּוַמּכִ ָ ׁשּ ְקד) י ִמ ּבִ רּו ּכִ ׁשּום ּקַ ו ִסּפְ ְטנּותֹו לֹא ָהָיה עֹוֵבר ּבְ
 ֵ ִלי ְלַנׁשּ ֶלת ּבְ ת ֹקֶדׁש ּוְבִיְרָא ּדֶ ֶחְרּדַ י ִלְגדֹולֹות נֹוַצר.  הק ּבְ ר ָ�ָליו ּכִ ָ�ֶליָה, ּוְכָבר ָאז ָהָיה ִנּכָ זּוָזה ׁשֶ   ְטהֹוָרה ֶאת ַהּמְ

  

ךְ  יקּצַ ַה  ָהָיה ּכָ י ּדִ ֶר  בּ יְ ֵל  ַרּבִ סּוק־ֶאת ְמָפֵרׁש  ס'הׂשָ ַכְחּתָ ֶאת: "ַהּפָ ר": יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'־ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ָרֵאל ּבְ רּוִיים ִיׂשְ ירּות ׁשְ �ׁשֲִ  ָלֶהם ָחֵסר ְולֹא, תבוּ ְח ַר ּוְב  ּבַ
ִהְתרֹוְמ  ִנְמָצִאים ְוֵהם ְלָבָבם ָרם ֶזה ְיֵדי־ְוַ�ל, ָמהוּ אְמ  יִעים ָהרּוַח  מּותּבְ ר ּוַמּגִ ים ֵהם ֲאַזי, רּוָחִני ְלעֹש9ֶ ִכיִחים ַנֲ�ׂשִ דֹוׁש  ֵאֶצל ּוְמצּוִיים ׁשְ  ...הּוא־ךְ וּ רּבָ ־ַהּקָ

  
י ים ַרּבִ יְז'ִניץ רַהגֶ  ֵמִאיר ַחּיִ �ל ִמּוִַ ים יִאְמֵר " ּבַ  ׁש גַּ ִנְפ ", ַחּיִ

�םַ י ִעם ּפַ ָרֵאל ַרּבִ �ל, ִמּגּור רְלּתֶ ַא  ִיׂשְַ ָרֵאל יתּבֵ " ּבַ ". ִיׂשְ
ָנה י ּפָ יְז'ִניץ ָהַרּבִ י: "לוֹ  ְוָאַמר ְלֵרֵ�הוּ  ִמּוִ , ִמּגּור ָהַרּבִ

ְך ־ַ�ל ִלי ׁש ְויֶ , ְיֵתָרה ֲהָבהַא  ֶאְתֶכם ֲאִני אֹוֵהב  ָיהְרָא ּכָ
סּוק ֲהֵרי. ַהּתֹוָרה־ִמן ְמֹפָרׁש  ִמּפָ ת ֶנֱאַמר ׁשֶ ָפָרׁשַ  בֶק ֵ�  ּבְ

ם אן  ׁש ְויֵ . ר'גֵּ ַה ־ֶאת 'ַוֲאַהְבּתֶ , ׁשֹוןָל ־ַ�ל נֹוֵפל ָלׁשֹוןּכָ
י, רַהגֶּ  ֵ ( ִמּגּור ָהַרּבִ מוֹ  הגֶּ ְה נֶ ' ּגּור' םַהׁשּ   ... )'רגֶּ ' ּכְ
ָרֵאל יתּבֵ "ַה  ְך יֵּ ִח  יב" ִיׂשְ  אֹוֵהב ֲאִני ְוַאף: "ֲאָתר־ַ�ל ְוֵהׁשִ

ִים ֶאְתֶכם ּמַ ִניםַה  ּכַ ִנים ּפָ  ֵמאֹותוֹ  ָיהְרָא  ֵיׁש  ִלי ְוַאף, ַלּפָ
סּוק ם. ּפָ ּקְ  ַאל, ר'גֵּ ַה ־ֶאת 'ַוֲאַהְבּתֶ ר יֵר ּתִ ַרע ַהּגֵ א ִמּלְ  ֶאּלָ

�יל רַהגֶ ֵ ׁשֵ , ִמּלְ ְחּתוֹ  םּכְ ּפַ ל ִמׁשְ   "...ַמר ׁשֶ

  

  

  
ר ָהָרִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי־ְוָכל" סּוקּפָ ּבַ   לֹא ָיַדְעּתָ  ֲאׁשֶ

יָמם ְך  ְיׂשִ ָכל ּוְנָתָנם ּבָ  ֹותמׁשֵ  ינֵ ׁשְ  ןנָ ׁשְ יֶ ", ְנֶאיָך ׂשֹ ־ּבְ
ִלים אּוָלם, ּוְנִתיָנה היָמ ׂשִ  יםִפ ּדָ ְר נִ  , םׁשָ רוּ ֵפ ּבְ  ֵהם ִנְבּדָ

י  תֶר ִנּכֶ  ְנִתיָנה ִהיא ָנהיִת נְ וּ  ְמַ�ט ֲאִפּלוּ  ִהיא יָמהׂשִ  ּכִ
ים־לֹא" סּוקּפָ ּבַ  ִצינוּ ָמ  ְוֵכן. ַוֲחׁשּוָבה ֶמן ָ�ֶליָה  ָיׂשִ  ׁשֶ

ן־ְולֹא ְרׁשוּ ", ְלבָֹנה ָ�ֶליָה  ִיּתֵ ּדָ ֶמןׁשֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ֶ  ּפֹוֵסל ַהׁשּ
ְנָחה־ֶאת הוּ ּבְ  ֲאִפּלוּ  ַהּמִ ֶ  -  יָמהׂשִ  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן ַמׁשּ
ל הוּ ־ּכָ ְוָקא ּפֹוֶסֶלת הּוְלבֹונָ , ּדְ ַכזַּ  ּדַ ן־לֹא, ִיתּבְ �ד - ִיּתֵַ 

ׁש  ּיֵ י־ַ�ל. ְנִתיָנה ׁשֶ ִצי ְמָבֵאר ֶזה ְיסֹוד ּפִ  ב"ַהּנְ
ֲארוּ  ְוֵכן, ִמּוֹולֹוִז'ין  ל"יִר ֲה ּמַ ַה ", ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ּבֵ

יְסִקין סּוק ְלׁשֹון ֶאת, ְועֹוד ּדִ אן ַהּפָ  יְדֵו ַמ ־ְוָכל: "ּכָ
יָמם לֹא ָהָרִעים ִמְצַרִים ה ֲאִפּלוּ  - " ְך ּבָ  ְיׂשִ ה ַמּכָ  ְקַטּנָ

ים לֹא ָך  ָיׂשִ ָכל ּוְנָתָנם, "ּבְ ן ָלֶהם -" יָך ֶא נְ ׂשֹ ־ּבְ  ַמּכֹות ִיּתֵ
ְנִתיָנה  ׁש ְלָפֵר  ְוהֹוִסיפוּ ... ָמֵלא עּורּוְבׁשִ  'ֲחׁשּוָבה' ּבִ

ְך  ְיֵדי־ַ�ל סּוק ֶאת ּכָ  ַרק ְולֹא" ָך ַחְסּדֶ  ה' נוּ ֵא ְר ַה : "ַהּפָ
א, ֶזה ם ֶאּלָ �ָך " ּגֲַ ל ְיׁשּוָ�ה" ָלנוּ ־ןּתֶ ּתִ  ְוֶיׁשְ ׁש ־ׁשֶ   .ַמּמָ

  
ֹון �ה ְוִרּמ�   )  ח, ח( ְוֶג�ֶפן ּוְתֵאָנ

ל ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּכָ ֵני, ְבָרָכהִל  םֵד וֹ ק ְלֶאֶרץ םֵד וֹ ַהּק  ׁשֶ  ִמּפְ
סּוק ַהּפָ ק ׁשֶ ּלָ נַ ִל  ְמח, ִית, םיִ ׁשְ ְ ַל  תֶמ ֶד וֹ ק ְוַהּזַ  עָֹרהׂשּ

ה ֶרץֶא ָל  תֶמ ֶד וֹ ּק ַה  ִנּיָ ְ סּוק ַהׁשּ ּפָ  ֶזהָל  זֶמ ְוֶר . ּבַ
אּבָ  ֶקתַה  ִרּמֹוןּבָ  ֶאְתַנְחּתָ סּוק ֶאת ְמַחּלֶ י, ַהּפָ ת ּכִ  ֲחֵמׁשֶ

ּדּוֵלי ֵהם ָהִראׁשֹוִנים ֶפן ,ַקְרַקע ּגִ ֵאָנה, ְוַהּגֶ ֵהם  ְוִרּמֹון ּתְ
רֹות ֵהם ּוְדַבׁש  ַזִית אּוָלם, ָהֵ�ץ   אמת ליעקב)(. ַ�ְצָמם ַהּפֵ

�  
ׁש  ב  ָנָח� ָרף� ְוַ�ְקָר�   )  ח, טו( ׀ ׂשָ

ַבת רַאַח  קֵס ּפָ  ֵיׁש  ה ֶאָחד ְוָכאן, ׁש ָח נָ  ּתֵ ָ ׁשּ ִ  ִמׁשּ
ּמָ  ְמקֹומֹות ל סֹוָרהּבַ יֵניֶהם מֹותׁשֵ  ינֵ ׁשְ  ׁשֶ ּבֵ ֵס  ׁשֶ , קּפָ

ף: ֵהם ְוָהֲאֵחִרים ֶלת�  ָנָט� ֵח% ֹור, ׀ ּוׁשְ ה�  ְוָחצ�  ׀ ֲחַדּתָ
� ּבִ ַ ֹות, יהֹוׁש, ָקר�   ֲאָרי�  ׀ יֹוָמם�  ָ�ָנ�ן, ְמָלִכיםּבִ  ׀ ּבָ

ְעָיה יׁשַ ין, ּבִ ְכִרין�  ּתֹוִר� ֵדי, ֶזהָל  ַ�םְוַט . ֶ�ְזָראּבְ  ׀ ּדִ  ּכְ
ּלֹא ָפֵרׁש  ׁשֶ ָחׁש  ּתְ ַהּנָ ָר  ִמין הּוא ׁשֶ אֶא , ףׂשָ  ִנְפָרִדים ּלָ

ָר , ָנָחׁש : ֵהם ָחׁש . ְוַ�ְקָרב ףׂשָ ז ַהּנָ  ְלִמְצַרִים ְמַרּמֵ
ְקֵראת ּנִ ין ׁשֶ ּנִ דֹול ַהּתַ ָרף, ַהּגָ ָ לּות ִהיא ַהׂשּ  ַדיָמ , לֶב ּבָ  ּגָ

ָרצוּ  ָיָון ִהיא ַ�ְקָרב, סּוָפָר  , ַהּתֹוָרה ֶאת ַלֲ�ֹקר ׁשֶ
אֹון לּות ִהיא ְוִצּמָ ה ַהּגָ ּכָ  ָהאֹוְיִבים, ׁשֶ ָרהְוַהּמָ  ָהֲאר,

ָמא  ּצָ ל םְוָדָמ  ָממֹוָנםׁשֹוִתים ּבַ ָרֵאל ׁשֶ   היכל הברכה)(. ִיׂשְ
�  

ִיְרָאה ֶאת־ה%  י ִאם־ְל- .   )  י, יב( יךָ ֶק1 ֱאלֹ  'ּכִ

ַטֲ�ֵמי ָנה ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ׁשְ ָאבֹות ַהּמִ  ּבְ
ֶמת ָחְכָמתוֹ  -  ְלָחְכָמתוֹ  תֶמ ֶד וֹ ק ִיְרָאתוֹ  ִאם" ", ִמְתַקּיֶ

�  ְוָלֵכןָ ַקְדָמא ִמיםַהּטְ ְרָאה ְזָלאְוַא  ּבְ ַהּיִ  ְצִריָכה ׁשֶ
יו תֶמ ֶד וֹ ק ִלְהיֹות ם ְוָאז ְלַמֲ�ׂשָ ְתַקּיֵ ָידוֹ  ּתִ   פני יוסף)( .ּבְ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ,
 

 חּלָ מ, ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ,
 



ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהָּנּה ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה, ַּכֶּנֱאַמר ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך 
ְּבחֶֹמר  ּוֵמִאיָדְך  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתּה  ְּבִׁשְבָחּה  ִהְפִליגּו  ֲחַז"ל  ָנַתן־ָלְך".  ֲאֶׁשר  ַהּטָֹבה  ַעל־ָהָאֶרץ 
ֶאת  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַעד  לֹו,  ֶׁשָּנַתן  ַהָּמזֹון  ַעל  ַלָּקָּב"ה  ְּכפּוי טֹוָבה  ְוהּוא  ְמזֹונֹו  ַעל  ְמָבֵרְך  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֶׁשל  ֶהָעֹון 
ֶמר ְלָך ֶּפן־ִּתְׁשַּכח" - ֶזה ַהּפֹוֵרק עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, אֹוֵכל ְּבֹלא ְּתִפָּלה ּוְבֹלא ְּבָרָכה, ַרְחָמָנא  ַהָּפסּוק "ִהּׁשָ
ִלְּצַלן. ְוָכְך ָּדַרׁש ַהְּסַמ"ג ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה, "ֶׁשֹּלא ִיְתָּגאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ַמְׁשִּפיַע ָלֶהם טֹוָבה, 
יגּו ֶאת ַהּטֹוָבה ְוָהֶרַוח ַהָּגדֹול, ֶאָּלא ְצִריִכים ִלְזּכֹר ֶׁשהּוא ַהּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות  ְויֹאְמרּו ֶׁשֵהם ַעְצָמם ִהּׂשִ
ָחִיל, ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ַהָּמזֹון, ְלָבֵרְך ְּבַכּוָָנה, ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ָּכָראּוי, ַעל־ָּכל־ַהּטֹובֹות ֲאֶׁשר ָּגַמל ִעָּמנּו". 
ְוָכַתב ַה"ֶּבן־ִאיׁש־ַחי" ֵּכיַצד ָצִריְך ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: "ְּכֶׁשהּוא ְמָבֵרְך, ָאסּור ַלֲעסֹק ֲאִפּלּו 
ְּבַתְׁשִמיׁש ַקל, ְּכגֹון ְלַנֵּגב ָיָדיו ּוְלָהִניף ְמִניָפה ְּבָיָדיו ַעל־ָּפָניו ִּבימֹות ַהַּקִיץ ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִּכי ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְמֻעָּמד  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ִאם  ִּכי  ֵּביֵניֶהם,  ֶהְפֵרׁש  ְוֵאין  ֵאּלּו  ְּבִעְנָיִנים  ָׁשֶוה  ִּדיָנם  ָהֲעִמיָדה  ּוְתִפַּלת 
אֹוָתּה  ְלָבֵרְך  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמַזְלְזִלים  ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמי  ַרִּבים  ָהַרִּבים,  ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ב.  ְמֻיּׁשָ ַהָּמזֹון  ּוִבְרַּכת 
ִּבְמִהירּות ַרָּבה ְמאֹד, ְוֵיׁש ֶׁשעֹוֵסק ְּבֵאיֶזה ֵעֶסק ְּבֵעת ַהְּבָרָכה אֹו ֶׁשרֹוֵמז ְּבֵעיָניו, קֹוֵרץ ִּבְׂשָפָתיו, מֹוֵלל 
ְּבָרָכה  ְמָבֵרְך  ָהָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ּכֹוֵתב,  ָהֲאִריַז"ל  ַעל־ָּכְך".  ְלהֹוִכיָחם  ְוָצִריְך  ָּבֶזה,  ַּכּיֹוֵצא  ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו, 
ִּבְׁשֵלמּות, ְּבַכּוָָנה ּוִמּתֹוְך ַהִּסּדּור ִמָּלה ְּבִמָּלה, ֲאַזי ִנְבָרא ַמְלָאְך ָׁשֵלם, ִעם ּגּוף, ָיַדִים ַרְגַלִים ְורֹאׁש. ֲאָבל 
ִאם ִהיא ָחֵסר ַּבְּבָרָכה, ֲאַזי ִנְבָרא ַחס־ְוָׁשלֹום ַמְלָאְך ֲחַסר ָיד אֹו ֶרֶגל. ְוִאם ַהְּבָרָכה ְּבִלי ַּכּוָָנה ִּבְכָלל, ֶזה 

ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר, ֶׁשּבֹוֵרא ְּבָכְך ַמְלָאְך ֶׁשֹּלא ָיכֹול ְלהֹוִעיל לֹו ְוהּוא ֹלא ֵמֵגן ָעָליו. 
ַלֲחַת"ם סֹוֵפר, ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָּפׁשּוט, ּוִמֵּדי ּבֶֹקר ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ָהָיה נֹוֵהג ְלַהְכִניס ְלַרּבֹו 
ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך ְׁשעֹות  ָהַרִּבים  ְלִלּמּוָדיו  ִיְפֶנה  ְּבֶטֶרם  ֶׁשִּיְסעֹד ֶאת־ִלּבֹו  ְּכֵדי  ְמזֹונֹות,  ְמַעט  ִעם  ַחִּמין  ּכֹוס 
ֻּכּלֹו. ַּפַעם, ָחַׁשק ַהְמַׁשֵּמׁש ֶלֱאכֹל ֶאת ָהעּוָגה ַהְּטִעיָמה ֶׁשָהְיָתה ְמצֶֹרֶפת ְלכֹוס ַהַחִּמין, ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: 
"ֲהֵרי ַרֵּבנּו הּוא ּכֹה ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ַעד ֶׁשהּוא ָּפרּוׁש ְוָרחֹוק ִמָּכל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִאם ֵּכן הּוא ֲהֵרי ֹלא 
ָהַרב  ְלַעְצמֹו ֶׁשִאם  ְוָאַמר  ֶלֱאכֹל ֶאת ָהעּוָגה,  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  ָלֵכן  ָאַכל ֶאת ָהעּוָגה אֹו ֹלא".  ִיְזּכֹר ִאם 
ִיְׁשַאל אֹותֹו ֵהיָכן ִהיא, יֹאַמר לֹו ֶׁשהּוא ְּכָבר ָאַכל אֹוָתּה ִמְּבִלי ֶׁשִהְרִּגיׁש. ְלַאַחר ְזַמן־ָמה, ְׁשָאלֹו ַהֲחַת"ם 
סֹוֵפר: "ֵהיָכן ָהעּוָגה ֶׁשְּמצֶֹרֶפת ָּתִמיד ֶאל ּכֹוס ַהַחִּמין"? ִהְצִּביַע ַהְמַׁשֵּמׁש ַעל ַּכָּמה ֵּפרּוִרים ֶׁשהֹוִתיר 
"ִאם  לֹו:  ְוָאַמר  ַהֲחַת"ם סֹוֵפר  ָעָליו  ִהִּביט  ָהעּוָגה"!  ֶאת  ָאַכְלָּת  ְּכָבר  ָהַרב,  "ֲאדֹוִני  ְוָאַמר:  ַהּכֹוס,  ְלַיד 
ָאַכְלִּתי אֹו ֹלא ָאַכְלִּתי, ַאָּתה צֹוֵדק ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ֹלא זֹוֵכר, ֲאָבל ִאם ֵּבַרְכִּתי אֹו ֹלא ֵּבַרְכִּתי, ֶאת ֶזה ֲאִני 

זֹוֵכר ָּתִמיד. ְוַעְכָׁשו ֲאִני ֹלא זֹוֵכר, ְוִאם ֲאִני ֹלא זֹוֵכר, ִסָּמן הּוא ֶׁשֹּלא ֵּבַרְכִּתי ְּכָלל"! 
ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאנּו  ְצִריִכים  ְלֻדְגָמה ּומֹוֵפת, ֵּכיַצד ָאנּו  ִנְפָלא ֶזה ָצִריְך ְלַׁשֵּמׁש ִּבְׁשִביֵלנּו  ִסּפּור 
אֹוְמִרים ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה. ִאם ַנֲעמֹד ּוְנׂשֹוֵחַח ִעם ָחֵבר ֶׁשָּלנּו ְּבֶמֶׁשְך ְזַמן־ָמה, ְוַאֲחֵרי ָׁשָעה ְלָמָׁשל ִיְׁשֲאלּו 
אֹוָתנּו ִאם ָאנּו זֹוְכִרים ִאם ִּדַּבְרנּו ִעם ְּפלֹוִני אֹו ֹלא, ַהִאם ִנְזּכֹר אֹו ֹלא? ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּכן! ִּכי ַהָּדָבר ֹלא ָהָיה 
ִלְפֵני ְזַמן ַרב, ְוַגם ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשִּדַּבְרנּו ִעם ִמיֶׁשהּו ְּבִלי ָלִׁשים ֵלב ְלָכְך. ָּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ַּגם ְלַגֵּבי ַהְּתִפָּלה, 
ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם ִיְסַּתֵּפק ִאם ֵּבַרְך ַעל־ְמזֹונֹו אֹו ֹלא? אֹו ְלָמָׁשל ִאם ָאַמר 
ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ַּבְּתִפָּלה אֹו ֹלא? ִאם ָאַמר ְרֵצה ְּבַׁשָּבת ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון אֹו ֹלא? ַוֲהֵרי זֹו ִׂשיָחֵתנּו ִעם ַהָּקָּב"ה, 
ְוֵכיַצד ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפק ְוִלְׁשּכַֹח ַמה ִּדַּבְרנּו ִעּמֹו? ַמְדֵרָגתֹו ֶׁשל ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ָהְיָתה ּכֹה ְּגדֹוָלה ֶׁשָהָיה 
ִאם  ַּגם  ֲאָבל  ּוִמַּמֲעָרב,  ִמְזָרח  ִּכְרחֹק  ִמַּמְדֵרָגתֹו  ְרחֹוִקים  ָאנּו  ֲאָבל  ָאַכל,  ִאם  ָזַכר  ְוֹלא  ֵּבַרְך  ִאם  זֹוֵכר 
זֹוְכִרים ָאנּו ֶׁשָאַכְלנּו ְוָׂשַבְענּו, ְצִריִכים ִלְזּכֹר ִאם ֵּבַרְכנּו אֹו ֹלא, ּוְלִהְתַיֵחס ַלְּתִפָּלה ְוַלְּבָרכֹות ְּבכֶֹבד רֹאׁש 

ִמּתֹוְך ַּכּוָָנה ְראּוָיה ּוִמּתֹוְך ִׂשיַמת ֵלב, ְוֹלא ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה. 

בס"ד

ַאַחר  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ִמן־ַהּתֹוָרה  ִנְצַטּוִינּו 
ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה'  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת  ַהְּסֻעָּדה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוִביסֹוד  ָנַתן־ָלְך".  ֲאֶׁשר  ַהּטָֹבה  ַעל־ָהָאֶרץ  ֱאֹלֶקיָך 
ַהִּמְצָוה ִהיא ַהחֹוָבה ֶׁשל ָהָאָדם ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ַעל 
ַהָּמזֹון ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא ִמְתַקֵּים, ְוֹלא ִיְהֶיה ְּכפּוי טֹוָבה. 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶיְׁשָנן ַאְרַּבע ְּבָרכֹות, ָׁשֹלׁש ִמן־ַהּתֹוָרה 
ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ִמְּדַרָּבָנן,  ְוָהְרִביִעית 
ְּבָרכֹות: "ָאַמר ַרב ַנְחָמן, מֶֹׁשה ִּתֵּקן ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְרַּכת 
ַהָּזן ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרד ָלֶהם ָמן, ְיהֹוֻׁשַע ִּתֵּקן ָלֶהם ִּבְרַּכת 
ָהָאֶרץ ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה ִּתְּקנּו ּבֵֹנה 
ְירּוָׁשָלִים, ָּדִוד ִּתֵּקן 'ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל־ְירּוָׁשַלִים 
ְוַהָּקדֹוׁש',  ַהָּגדֹול  'ַעל־ַהַּבִית  ִּתֵּקן  ּוְׁשֹלמֹה  ִעיֶרָך', 
ֵּביָתר".  ֲהרּוֵגי  ְּכֶנֶגד  ִּתְּקנּוָה  ְּבַיְבֶנה  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב 
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁש"ֶאת  ָּכַתב,  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  ְּבֵסֶפר 
ָצִריְך ְלָבֵרְך ְּבכֶֹבד רֹאׁש, ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ְוִיְזּכֹר ֶאת 
ְוֵהיִטיב  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ִאּתֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד 
ָראּוי  ֶׁשֹּלא  ַאף־ַעל־ִּפי  ַּפְרָנָסתֹו,  לֹו  ְלָהִכין  ִעּמֹו 
ִחּיּוָבּה  ַהָּמזֹון  ֶׁשִּבְרַּכת  ִמֵּכיָון  ֲעֹונֹוָתיו".  ִמַּצד  ְלָכְך 
ֶׁשִהיא  ִמן־ַהְּתִפָּלה  יֹוֵתר  ַאף  ַוֲחׁשּוָבה  ִמן־ַהּתֹוָרה, 
ְלַהְפִסיק ָּבּה  ְוָאסּור  ְלִהָּזֵהר ָּבּה ְמאֹד  ִמְּדַרָּבָנן, ֵיׁש 
ה, ְּכמֹו ִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה.  ֲאִפּלּו ִלְדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָכר ֶׁשל ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ָעֶליָה ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא  ְוָגדֹול ַהּׂשָ
ְּכִתּקּונֹו,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַהְמָבֵרְך  ֶׁשָּכל  ַּבִּמְדָרׁש, 
ְּגדֹולֹות  ּוְסֻגּלֹות  ֻּכָּלּה,  ָּכל־ַהּתֹוָרה  ִקֵּים  ְּכִאּלּו 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש,  ַהָּמזֹון, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא  ְּבִבְרַּכת  ִנְכְרכּו 
ְמַלּוֹות אֹותֹו  ַהְּבָרכֹות  ֲאַזי אֹוָתן  ְּבַכּוָָנה,  ֶׁשַהְמָבֵרְך 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ּוַמְכִריזֹות ְלָפָניו ֶׁשהּוא ֵּבַרְך ַלָּקָּב"ה 
ְּבַכּוָָנה. ּוָבּה ְּתלּוָיה ָהֲעִׁשירּות ֶׁשל ָהָאָדם ּוַפְרָנָסתֹו 
ְּבֶׁשַפע ָּגדֹול, ְוִהיא ְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ְלֶזַרע ֶׁשל־ַקָּיָמא, 

ְלָבִנים ִיְרֵאי־ָׁשַמִים, ְוַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים.

ׁשׁׁ שָ שֻמְדָגשֻמְדגֻמְדגֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשֻמְדָגשֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ ָ
ח חָ ָבחָ בֻ בֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ ָבחֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ חֻ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ ָ בְמֻשבְמשְמשְמׁשׁׁ בֻ בְמֻשבְמֻשבְמֻשבֻ בֻ בְמֻשבֻ ֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵעֶקב

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרּבֹוַתי, 
ֶׁשָּכל ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִים לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל־ָיָמיו.
)ספר החינוך(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל לָ לָ לִנְמָשלִנְמשִנְמשִנְמׁשָׁׁ לָ לִנְמָשלִנְמָשלִנְמָשלָ לָ לִנְמָשלָ ָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ִּבְכָפר ָקָטן ִהְתּגֹוֵרר ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ַהֻּפְנְּדַקאי, ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָּתִמים ְוָיָׁשר 
ַהַּמְרֵזַח ֶׁשָחַכר  ִמֵּבית  ְּבָכבֹוד  ַּפְרָנָסתֹו ָמָצא  ְּבֻתַּמת ִלּבֹו. ֶאת  ְוָהַלְך 
ֵמַהָּפִריץ ַהְּמקֹוִמי, ְוָרָאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו. ַהָּמקֹום ָהַפְך ְלֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת 
ְלָכל ִאָּכֵרי ַהְּסִביָבה, ֶׁשָהיּו ְמַבִּלים ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית ַהַּמְרֵזַח ֶאת ְיֵמיֶהם 
ַרִּבים,  ּוְתָלאֹוֵתיֶהם. סֹוֲחִרים  ֶאת־ְיגֹוָנם  ַּבּכֹוס  ּוְמַכִּלים  ַהַּמְׁשִמיִמים 
ּפֹוְקִדים  ָהיּו  ַהְּגדֹוָלה,  ַהִּמְסָחר  ִעיר  ֶאל  ַּדְרָּכם  ֶאת  עֹוִׂשים  ֶׁשָהיּו 
ְוָסִרים  ּוְמנּוָחה,  ְלָמזֹון  ָּבֻאְרָוה  ַמֲעִמיִדים ֶאת ַהּסּוִסים  ַהֻּפְנָּדק,  ֶאת 
ְּפִניָמה ְּכֵדי ָלֵתת ְמנּוָחה ְלַעְצמֹוֵתיֶהם ַהּדֹוֲאבֹות ֵמַהְּנִסיָעה ָהֲאֻרָּכה, 
ּוִמְתַחְּמִמים ִעם ְמַעט ַמְׁשֶקה ָחִריף ּוָמזֹון. ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ִהְרִויַח ָיֶפה, 
ָּכְך ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ִלְׁשקֹל ְלָיָדיו ֶׁשל ַהָּפִריץ, ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבמֹוֵעד ָנקּוב, ֶאת 
ְוִהֵּנה  ַהֻּפְנָּדק.  ֲחִכיַרת  ַּבֲעבּור  ּדֹוֵרׁש  ֶׁשָהָיה  ַהְּגבֹוִהים  ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי 
ְלִהְתַנֵחל  ֶהְחִליט  ְּכִאּלּו  ְוַהּסֹוֵער  ַהָּקֶׁשה  ַהחֶֹרף  ָקִׁשים.  ָיִמים  ִהִּגיעּו 
ַהְּדָרִכים  ַהָּקֵרב.  סֹופֹו  ַעל  ָּכל־ִסָּמִנים  ִּגָּלה  ְוֹלא  ֶקַבע,  ְּבאֶֹפן  ַּבְיקּום 
ָהיּו ְמֻכּסֹות ֶׁשֶלג, ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא, ָחְדלּו ֳאָרחֹות ְוהְֹלֵכי ְנִתיבֹות ֹלא 
ֵיְלכּו ַאף ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות. ּוְכֶׁשֵאין אֹוְרִחים, ֵאין ִּפְדיֹון ּוְרָוִחים. ָיַׁשב 
ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ַמְׁשִמים ְּבֻפְנָּדקֹו, ְוִהִּביט ִּבְדָאָגה ְּבֶמֶזג ָהֲאִויר ֶהָחְרִּפי. 
ְוא ִהְמִּתין ָיִמים ֲאֻרִּכים ְלאֹוְרִחים ֶׁשִּיְפְקדּו ֶאת ַהֻּפְנָּדק, ּוְלַמֵעט  ַלּׁשָ
ַּכָּמה ִאָּכִרים ְמקֹוִמִּיים ֶׁשִּנְכְנסּו ַּבֲעַצְלַּתִים ְוָיְׁשבּו ְּבָפִנים קֹוְדרֹות, ֹלא 
ָּדְרָכה ּבֹו ֶרֶגל ָאָדם. ִאם ָהְיָתה זֹו ַרק ְּתקּוָפה ַאַחת ִניָחא, אּוָלם ְּבזֹו 

ַאַחר זֹו ָּבאּו ְּתקּופֹות ָקׁשֹות ָעָליו, ְוָהְרָוִחים ָׁשֲאפּו ְלֶאֶפס. 
ְּכֶׁשִהִּגיַע מֹוֵעד ַּתְׁשלּום ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה, ָיַדע ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ִּכי ִּכיסֹו ֵריק 
ַּדְרּכֹו ֶאל  ְוָׁשבּור, ָעָׂשה ֶאת  ָּכֵבד  ְּבֵלב  ְלָפְרָטּה.  ְוֵאין ּבֹו ַאף ְּפרּוָטה 
ֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ, ּוִבְדָמעֹות ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַהְמִּתין לֹו ָׁשָנה נֹוֶסֶפת, ַעד 
ְוִעָּדִנים  ִעָּדן  ָנִתִּיים. "ֶזה  ַהּׁשְ ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה  ְּבָידֹו ְלַׁשֵּלם ֶאת  ֶׁשַּיֲעֶלה 
ֶׁשַאף סֹוֵחר ֹלא ָּפַקד ֶאת ֵּבית ַהַּמְרֵזַח ֶׁשִּלי ְוֹלא ִהְרַוְחִּתי ִמּשּׁום ָּכְך 
ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי  ֶאת  ְלָך  ֶׁשֲאַׁשֵּלם  ֵאפֹוא  ִּתְרֶצה  ֵמֵהיָכן  ְּפרּוָטה.  ַאף 
ַהְּגבֹוִהים"? ַהָּפִריץ ֶהְחִמיץ ָּפִנים, ּוְבִלּבֹו ָזַעם ַעל ֶחְסרֹונֹו ֶׁשל ַהְּסכּום 
ֶהָעצּום ֶׁשָהָיה נֹוֵפל ִמֵּדי ָׁשָנה ְלִכיסֹו ִּכְפִרי ָּבֵׁשל ּוְלֹלא ַמֲאָמץ ָּכְלֶׁשהּו, 
ִיְכרֹת  ֶׁשֵּכן  ַהְיהּוִדי,  ֶאת  ִמָּיד  ְלַהֲעִניׁש  לֹו  ַאל  ִּכי  ֵהִבין  ִּבְתבּוָנתֹו  ַאְך 
ְּבָכְך ֶאת ֶהָעָנף ָעָליו הּוא ַעְצמֹו יֹוֵׁשב. "ִאם ַאֲעִניׁש ֶאת ַהּמֹוֵזג", ָחַׁשב 
ְּבִלּבֹו, "ָמׁשּול ֲאִני ְלָאָדם ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ַקֶּיֶמת ַּתְרְנגֶֹלת ַהְּמִטיָלה ֵּביֵצי 
ָזָהב, ּוְברֹב ִסְכלּותֹו הּוא עֹוֵמד ְוׁשֹוֵחט אֹוָתּה ְּכֵדי ֵליָהנֹות ִמְּבָׂשָרּה. 
ַמה ֶּבַצע ִיְהֶיה ִאם ֲאַצּוֶה ְלָגְרׁשֹו ֵמַהְּכָפר אֹו ִלְכֹלא אֹותֹו ְּבבֹור ַהֶּכֶלא 
ַהֲחִכיָרה,  ְּדֵמי  ֶאת  ִלי  ְלַׁשֵּלם  ְּבָידֹו  ַיֲעֶלה  ָּכְך ֹלא  ַּגם  ֲהֵרי  ֶׁשַּבֲחֵצִרי? 
ָנה ַהָּבָאה ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלַהֲחִזיר  ּוְבָכְך ַאְפִסיד ַּגם ֶאת ַהִּתְקָוה ֶׁשָּמא ַּבּׁשָ
ֶאת חֹובֹו ַהָּגדֹול". ִׁשְּלחֹו ֵאפֹוא ַלָחְפִׁשי, אּוָלם ִהְתָרה ּבֹו ִּכי ַסְבָלנּותֹו 
ָנה ַהָּבָאה ֹלא ַיֲעמֹד ְּבִהְתַחְּיבּותֹו ְוׁשּוב ֹלא  ֲעלּוָלה ִלְפקַֹע ְּבִמָּדה ּוַבּׁשָ
ִנָּיה  ָנה ַהּׁשְ ְיַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה. אּוָלם ֶאת ֲאֶׁשר ָיגֹר - ָּבא, ְוַגם ַּבּׁשָ

ֹלא ִהְצִליַח ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ְלַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה. 
ִליִׁשית,  ַהּׁשְ ָנה  ַּבּׁשָ ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי  ֶׁשל  ַהַּתְׁשלּום  מֹוֵעד  ְּכֶׁשִהְתָקֵרב 
ּוְבָידֹו ֹלא ָהְיָתה ַאף ְּפרּוָטה, ָיַדע ר' מֶֹׁשה ַחִּיים ִּכי ּגֹוָרלֹו ֶנֱחָרץ ְוהּוא 
ָיַׁשב  ַהֲחִכיָרה,  ְּדֵמי  ְלַתְׁשלּום  ַהָּקבּוַע  ַּבּיֹום  ְוֵאיָמה.  ַּפַחד  ִהְתַמֵּלא 
ַהֻּפְנְּדַקאי ַהִּמְסֵּכן ְּבַיְרְּכֵתי ֵּבית ַהַּמְרֵזַח, ֻּכּלֹו ֲאפּוף ַמֲחָׁשבֹות נּוגֹות 
ָיבֹוא  ָזַחל ֶאל־ִלּבֹו. "ָמה ֶאֱעֶׂשה"? ָׁשַאל ֶאת־ַעְצמֹו, "ֵמַאִין  ְוַהֵּיאּוׁש 
הּוא  ַאף  ַּכְפִרי  ַהּוִָתיִקים,  ִמיִדיָדיו  ֶאָחד  ְלֶפַתע  ִנְכַנס  ְוִהֵּנה  ֶעְזִרי"? 

ְּכָבר ַהָּיִמים. ר' מֶֹׁשה ַחִּיים  ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבְכָפר ָסמּוְך, אֹותֹו ִהִּכיר ִמּׁשֶ
ִמֶּמּנּו  ָלָוה  ִמְּכָבר  ֶזה  ֶׁשֵּכן  ַהּוִָתיק,  ֲחֵברֹו  ְּכֶׁשָרָאה ֶאת  ְּבנֹוַח  ֹלא ָחׁש 
ְוָלֵכן  ֻּכּלֹו,  ַהְּסכּום  ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת  ָידֹו  יָגה  ִהּׂשִ ַוֲעַדִין ֹלא  ָּגדֹול  ְסכּום 
ֶאת־ ִלְתּבַֹע  ָּבא  "ַּכִּנְרֶאה  ֶזה.  ְיִדידֹו  ֶאת  ִמִּלְפּגֹׁש  ַעד־ּכֹה  ִהְתַחֵּמק 

חֹובֹו", ָחַלף ִהְרהּור ָמִהיר ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה ַחִּיים, ְוֵהֵחל ָלתּור ַאַחר 
ַאָּתה  "ַמּדּוַע  ַהֵּמִביְך.  ֵמַהַּמָּצב  ְלֵהָחֵלץ  ְּכֵדי  ְוֵתרּוִצים,  ֲאַמְתָלאֹות 
ּכֹה ְמיָֹאׁש, ַעד ֶׁשָּפֶניָך ָנְפלּו ְּכִאּלּו ֵאַרע ְלָך ָאסֹון"? ָׁשַאל ַהָּיִדיד, ְור' 
ְּבָפָניו.  ֶאת־ָּכל־ַצֲערֹו  ּוָפַרק  ּדֹוְמעֹות,  ֵעיַנִים  ֵאָליו  ָנָׂשא  ַחִּיים  מֶֹׁשה 
ֶגת ְלַׁשֵּלם ֶאת ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה ֶׁשל  "ָיִמים ָקִׁשים ָּבאּו ָעַלי, ְוֵאין ָיִדי ַמּׂשֶ
ַהָּנקּוב  ַהּיֹום  ִהִּגיַע  ְוַהּיֹום  ִׁשַּלְמִּתי לֹו ֶאת חֹוִבי,  ְׁשָנַתִים ֹלא  ַהָּפִריץ. 
ְמאּוָמה,  ְּבִכיִסי  ֵאין  אּוָלם  ִליִׁשית,  ַהּׁשְ ָנה  ַהּׁשָ ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ָעַלי  ּבֹו 
ִמְׁשַּתֵּתף  ְּכֶׁשהּוא  ְּבִהְרהּוִרים,  ַהָּיִדיד  ָׁשַקע  ֲאִני־ָבא"?!  ָאָנה   - ַוֲאִני 
ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהֻּפְנְּדַקאי ַהִּמְסֵּכן, ּוְלֶפַתע ִנְנַער ְוָאַמר: "ֶיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלָך 
ַלֲעׂשֹות  ָעֶליָך  ַהָּפִריץ,  ֶׁשל  ְמָׁשְרָתיו  ָיבֹואּו  ַּכֲאֶׁשר  ְּגאֹוִנית!  ֵעָצה 
ְלַקֵּפץ  ָעֶליָך  ּוְתָלאֹות.  ֵמרֹב ָצרֹות  ִמַּדְעְּתָך  ָיַרְדָּת  ְּכִאּלּו  ַעְצְמָך  ֶאת 
ּוְלַרֵּקד ַּכֲאחּוז ְּתָזִזית, ִמּתֹוְך ֵטרּוף ַהַּדַעת ְוִׁשְּגעֹון ָהרּוַח, ַעד ֶׁשַהָּללּו 
ִיְתָיֲאׁשּו ִמְּמָך ְוָיׁשּובּו ְּבָיַדִים ֵריקֹות". ּוְבעֹוד ַהָּיִדיד ְמַסֵּים ֶאת־ְּדָבָריו, 
ִנְכְנסּו ְמָׁשְרָתיו ֶׁשל ַהָּפִריץ ּוְפֵניֶהם ֲחמּורֹות ֵסֶבר. "ַהָּפִריץ ּדֹוֵרׁש ֶאת 
ַּתְׁשלּום ַהחֹוב ַהָּגדֹול" ָאְמרּו ְּבקֹול ָרם, ַאְך ְלַתְדֵהָמָתם ָּפַרץ ר' מֶֹׁשה 
ַהִּנְדָהמֹות  ֵעיֵניֶהם  ּוְלֶנֶגד  ִריר  נֹוֵטף  ְּכֶׁשִּמִּפיו  ָּפרּוַע,  ִּבְצחֹוק  ַחִּיים 
ִעְוִעים ְּכִׁשּכֹור. "ַמה ָּקָרה לֹו"? ָׁשֲאלּו ַהְמָׁשְרִתים ֶאת  ָיָצא ִּבְמחֹול 
ְוָאַמר:  ְּבֶחְמָלה,  ַחִּיים  ְוַהָּלה ִהִּביט ַעל ר' מֶֹׁשה  ָהִאיׁש ֶׁשָּיַׁשב ַּבַּצד, 
ָעָליו  ָנַפל  ָקֶׁשה  ִׁשָּגעֹון  ָצרֹות.  ֵמרֹב  ַּדְעּתֹו  ָעָליו  ִהְתַּבְּלָעה  "ִמְסֵּכן, 
ְוֵאין ָלֶכם ִמִּמי ִלְתּבַֹע ֶאת־ַהחֹוב". ִמּתֹוְך ִּבְלּבּול  ְועִֹני,  ֵמרֹב ַמְחסֹור 
ַעל־ ָקַרס  ַחִּיים  ּור' מֶֹׁשה  ַהַּמְרֵזַח,  ִמֵּבית  ַהְמָׁשְרִתים  ָיְצאּו  חּוִׁשים, 

ף ְּבָחְזָקה ְּכָאָדם ֶׁשִּנַּצל ֵמֶחֶבל ַהְּתִלָּיה.  ִּכְסאֹו ְוִהְתַנּׁשֵ
הּוא ִהִּביט ַעל ְיִדידֹו ְּכמֹוִׁשיַע, אּוָלם ְלֶפַתע ָּפָנה ַהָּלה ְוָׁשַאל: "ּוָמה 
ַחִּיים  ר' מֶֹׁשה  ּבֹו  ִהִּביט  ְלֶרַגע  ִלי"?  ְּתִׁשיֵבהּו  ָמַתי  ֶׁשִּלי?  ַהחֹוב  ִעם 
ִּבְמבּוָכה, ּוִמָּיד ֵהֵחל ַּבַהָּצָגה ְוִנָּסה ְלַהְראֹות ֶאת־ַעְצמֹו ְּכׁשֹוֶטה ַהְּכָפר, 
אּוָלם ַהָּיִדיד ָּתַפס אֹותֹו ִּבְזרֹועֹו ְוִהְרִעים ָעָליו ְּבקֹולֹו: "ֵאיְנָך ִמְתַּבֵּיׁש? 
ִמיֵדיֶהם ֶׁשל  ְלִהָּנֵצל  ְּכֵדי  ְלִהְׁשַּתּטֹות  ָהֵעָצה  ְלָך ֶאת  ָנַתִּתי  ֲאִני  ֲהֵרי 

ְמָׁשְרֵתי ַהָּפִריץ, ְוַאָּתה ֵמֵעז ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֵעָצה ֶׁשִּלי ְּכֶנְגִּדי"?! 

ַהִּנְמָׁשל
ִּבְמָׁשָליו  ֶׁשּנֹוַדע  ִמּדּוְּבָנא,  ַהַּמִּגיד  ִהְמִׁשיל  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַהּקֹוְלִעים, ֶאת ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ְלַהִּכיר ַלָּקָּב"ה ַעל 
ֶׁשהּוא ְמַכְלֵּכל אֹוָתנּו ְוָזן אֹוָתנּו ָּכל־ָיֵמינּו. ָאְמָנם ַהָּקָּב"ה ָנַתן ָלנּו ֶאת 
ְכָחה ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהְּתָלאֹות ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּלנּו, אּוָלם ַּגם ָנַתן  ּכַֹח ַהּׁשִ
ָלנּו ֶאת ּכַֹח ַהִּזָּכרֹון ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹר ָּכל־ָהֵעת ִמי הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ּכַֹח ּוְמַחֶּיה 
ְכָחה  ַּבּׁשִ ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָאנּו  ְמֻסָּגִלים  ֵּכיַצד  ְוִאם־ֵּכן,  ְּבָכל־ֶרַגע.  אֹוָתנּו 
ְּכֵדי ִלְׁשּכַֹח  ֶנְגּדֹו  ְוִעָּמּה ָאנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָלנּו ְּבַעְצמֹו,  ָנַתן  ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ֶאת רֹב טּובֹו ָעֵלינּו?! ֲהֵרי ְּבָכְך ָאנּו ּדֹוִמים ְלאֹותֹו ֻּפְנְּדַקאי ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש 
ָּכָראּוי,  ְלִהְתַנֵהג  ְצִריִכים  ָאנּו  זֹאת  ְוַתַחת  ְּכֶנְגּדֹו.  ְיִדידֹו  ֶׁשל  ַּבֲעָצתֹו 
ּוְלָבֵרְך  ִעָּמנּו  ַהָּגדֹול  ַעל־ַחְסּדֹו  ַלה'  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ָּכל־ָהֵעת  ְוִלְזּכֹר 

ַפע ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלנּו ְלַהְׂשִּביַע ֶאת־ַנְפֵׁשנּו. ְּבַכּוָָנה ַעל ַהָּמזֹון ְוַהּׁשֶ
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• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה, ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעל ֲאִכיַלת 
ַּפת ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' 

ֱאֹלֶקיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלְך". )מסכת ברכות(

• ְׁשֹלׁש ַהְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵהן ִמן־ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ִּבְרַּכת  זֹו   - ּוֵבַרְכָּת  ִמן־ַהּתֹוָרה?  ַהָּמזֹון  ְלִבְרַּכת  ִמַּנִין  ֲחַז"ל 
ַהָּזן, ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך - זֹו ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון, ַעל־ָהָאֶרץ - זֹו ִּבְרַּכת 
ְוַהֵּמִטיב  ּוִבְרַּכת ַהּטֹוב  ְירּוָׁשָלִים,  זֹו ּבֵֹנה   – ָהָאֶרץ, ַהּטֹוָבה 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִּתֵּקן  ַהָּזן  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּתְּקנּוָה.  ְּבַיְבֶנה 
ִּתֵּקן ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ, ְוָדִוד ּוְׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּתְּקנּו ֻנַּסח ִּבְרַּכת ּבֵֹנה 

ְירּוָׁשָלִים. )ערוך השולחן(

ֲאָבל  ַהּמֹוִציא.  ְּבִבְרַּכת  ַחָּיב  ָּכְלֶׁשהּו,  ֲאִפּלּו  ַּפת  ָאַכל   •
ִּבְכֵדי  ַּכַּזִית  ְּכִׁשעּור  ֶׁשּיֹאַכל  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ֲאִכיַלת ְּפָרס, ּוְבִׁשעּור ֶזה ִחּיּובֹו ַרק ִמְּדַרָּבָנן ְוִאם ִהְסַּתֵּפק 
ְלָהֵקל.  ְּדַרָּבָנן  ִמְּפֵני ֶׁשְּסֵפק  ְיָבֵרְך ׁשּוב  ֵּבַרְך, ֹלא  ְּכָבר  ִאם 
ַאְך ִמי ֶׁשָאַכל ְוָׂשַבע ְוִהְסַּתֵּפק ִאם ֵּבַרְך, חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך, ִמְּפֵני 
ָהְרִביִעית  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיָבֵרְך  ֹלא  ַאְך  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ֶׁשִחּיּובֹו 

ֶׁשִהיא ִמְּדַרָּבָנן. )הברכה והלכותיה(

ְוִאם  ֶׁשָאַכל.  ַּבָּמקֹום  ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ָאַכל   •
ָיָצא ִמְּמקֹומֹו קֶֹדם ֶׁשֵּבַרְך, ֲאַזי ִאם ָעָׂשה זֹאת ְּבָזדֹון ַיֲחזֹר 
ְוִאם  חֹוָבה.  ְיֵדי  ָיָצא  ֶׁשִּנְזַּכר  ַּבָּמקֹום  ֵּבַרְך  ְוִאם  ִלְמקֹומֹו, 
ּוְבָכְך  ַּפת  ְמַעט  עֹוד  ִני  ַהּׁשֵ ַּבָּמקֹום  יֹאַכל  ְוָׁשַכח,  ָטָעה 
ַיְמִׁשיְך ְסֻעָּדתֹו ִויָבֵרְך, ְוִאם ֵאין לֹו ַּפת ְיָבֵרְך ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְזַּכר. 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ָחָנה ֶׁשָחַזר  ַרָּבה ַּבר־ַּבר  ַוֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַעל 

ַהָּמזֹון ַּבָּמקֹום ֶׁשָאַכל, ּוָמָצא יֹוַנת ָזָהב ְּכָׂשָכר. )שלחן ערוך(

• ִמי ֶׁשָאַכל ְוִנְתַעֵּכב ִמְּלָבֵרְך ַעל ַהָּמזֹון, ָיכֹול ְלָבֵרְך ָּכל־ְזַמן 
ִאם  ֲאָבל  ַהֶּזה.  ַלְּזַמן  ִׁשעּור  ְוֵאין  ֵמֲאִכיָלתֹו,  ָׂשֵבַע  ֶׁשֲעַדִין 

ָעְברּו 72 ַּדּקֹות ֵמֲאִכיָלתֹו, ֵאין לֹו ְלָבֵרְך יֹוֵתר. )שער המזרח(

• ִיָּזֵהר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון יֹוֵתר ֵמַהְּתִפָּלה, ֶׁשַהְּתִפָּלה ִמְּדַרָּבָנן 
ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמְּדאֹוַרְיָתא. )טעמי המנהגים(

ָל"ה ָּכַתב "ָרִאיִתי  • ָּכַתב ָהֵאִלָּיה ַרָּבה "ְיָבֵרְך ְּבֵאיָמה", ְוַהּׁשְ
ֵמַהְמַדְקְּדִקים ִנְזָהִרים ָלׂשּום ֶּבֶגד ֶעְליֹון ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכמֹו 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ּוִמְנָהג טֹוב ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ִזּמּון".

ִּבְרַּכת  ָאָדם  ְיָבֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּבָרכֹות,  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו   •
ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְיָבֵרְך  ְוָלֵכן  ְּבִלּבֹו.  ַהָּמזֹון 

ֶׁשּיֹאְמרּו ָּבָניו ַאֲחָריו אֹות ְּבאֹות, ִמָּלה ְּבִמָּלה. )אורחות חיים(

ַּבֲהִסָּבה  ֵיֵׁשב  ְוֹלא  ַּבֲעִמיָדה,  ְוֹלא  ִּביִׁשיָבה  ְלָבֵרְך  ָצִריְך   •
ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַּגֲאָוה, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. )שולחן ערוך(

• ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַוֲאִפּלּו ָּדָבר ַקל. ִּכי 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶנְחֶׁשֶבת ְּכמֹו ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשָאסּור ִלְרמֹז 

ְּבֵעיָניו ְוִלְקרֹץ ִּבְׂשָפָתיו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. )בן־איש־חי(

ה,  • ָאסּור ְלַהְפִסיק ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַלֲענֹות ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
אי  ַרּׁשַ ָהְרִביִעית  ַּבְּבָרָכה  ֲאָבל  ּוָבְרכּו.  ה  ּוְקֻדּׁשָ ַקִּדיׁש  ְּכגֹון 

ַלֲענֹות, ְּכִדין ַהִּנְמָצא ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע. )ערוך השולחן(

• ַהְמַדְקֵּדק, ִיָּזֵהר ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר ַּדְוָקא, 

ֶׁשַהְּכָתב ְמעֹוֵרר ַהַּכּוָָנה. )הב"ח(

ֶׁשֹּלא  ִמּלֹוֶתיָה,  ּוְבִדְקּדּוק  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמאֹד  ְיַכּוֵן   •
ְמעֹוֵרר   ַהְּכָתב  ִּכי  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ְיָבֵרְך  ְוַאל  ִיְבְלֵעם, 

ֶאת ַהַּכּוָָנה. )מדרש תלפיות(

ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַּדֲאִפּלּו  ְקִׁשיָׁשֵאי,  ַרָּבָנן  ְּבֵׁשם  ְוָׁשַמְעִּתי   •
ִלְגרַֹע,  ְוֶׁשֹּלא  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֹּלא  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְמָבְרִכים  ָהיּו 
ְּבתֹוְך  ַהָּבִאים  ַהְּפסּוִקים  ְּבָכל  ּוִבְפָרט  ַהַּכּוָָנה.  ְמעֹוֵרר  ְוַגם 
ַהָּכתּוב  ַּבִּנּקּוד  ּוְלַנְּקָדם  ְלאֹוְמָרם  ָראּוי  ֻּכָּלם  ַהְּתִפּלֹות 
ָּכַתב  ְוֵכן  ֲעָרה,  ַהּׂשַ ְּכחּוט  ְלַׁשּנֹות  ְוֵאין  ַּגם־ֵּכן,  ְוַטֲעָמם 
ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּדָצִריְך  ִסָּמן  ָנְתנּו  ּוְכָבר  ָהֲאִריַז"ל. 
ְוֹלא ְּבַעל־ֶּפה, ְּד"ָאַמר ִעם־ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה", 

ְוִתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ַזָּכה ְּבַכּוָָנה ְרצּוָיה. )רבי חיים פאלאג'י(

• ַהְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה, אֹוָתן ַהְּבָרכֹות ְמַלּוִין אֹותֹו 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ּוַמְכִריז ְלָפָניו ֶׁשֵּבַרְך ַלָּקָּב"ה ְּבַכּוָָנה. )זוהר(

זֹוִכים  ְּבַכּוָָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  אֹו  ַהִּמְתַּפְּלִלים   •
ְלֵמָאה ִמיֵני ְוָרִדין ַהְּגֵדִלים ְסִביב ַנַחל ַּגן־ֵעֶדן. )הרוקח(

• ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֲהֹלא ֶזה מֹוֵפת ַעל 
ֱאמּוָנתֹו ַהּטֹוָבה ְוַעל ְזכּות ִלּבֹו, ְוהּוא ֵמִעיד ַעל־ַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש 

ְלַיֲהדּותֹו ׁשֶֹרׁש ְוִעָּקר ְוהּוא ָחִסיד ִויֵרא ֵחְטא. )כד הקמח(

ְוֵכן  ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא,  ָנִׁשים ַחָּיבֹות  ַּגם   •

ְקַטִּנים ַחָּיִבים ִמְּדַרָּבָנן ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ַּבִּמְצֹות. )שולחן ערוך(

ְּכמֹו  ָרם,  ּוְבקֹול  ְּבִׂשְמָחה  ְיָבֵרְך  ִאם  ר  ְלִהְתַעּׁשֵ ְסֻגָּלה   •
ִעָּמּה",  ֶעֶצב  ְוֹלא־יֹוִסף  ַתֲעִׁשיר  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ֶׁשָּכתּוב 
ִּבְרַּכת ה' ִהיא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא, יֹוֵתר 
ָאר ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ֶׁשִּמְּדַרָּבָנן, ְוִאם ֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעָּמּה  ִמּׁשְ

ֶאָּלא ְיָבֵרְך ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ָרם - "ִהיא ַתֲעִׁשיר". )החיד"א(

ַלֲחִסיָדיו,  ַמְזִהיר  ָהָיה  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב  מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי   •
ֶׁשַּבַּלְיָלה ֶׁשֵאין ּבֹו ַּכָּמה ִמְצֹות ֶׁשּנֹוֲהגֹות ַּבּיֹום, ְּכמֹו ִציִצית 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַּבְּסֻעָּדה,  ַּפת  יֹאְכלּו  ּוְתִפִּלין, 

ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא. )אור ישראל(

• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה, ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעל ֲאִכיַלת 
ַּפת ְּכֵדי ְׂשִביָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת־ה' 

ֱאֹלֶקיָך ַעל־ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן־ָלְך". )מסכת ברכות(

• ְׁשֹלׁש ַהְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵהן ִמן־ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ִּבְרַּכת  זֹו   - ּוֵבַרְכָּת  ִמן־ַהּתֹוָרה?  ַהָּמזֹון  ְלִבְרַּכת  ִמַּנִין  ֲחַז"ל 
ַהָּזן, ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך - זֹו ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון, ַעל־ָהָאֶרץ - זֹו ִּבְרַּכת 
ְוַהֵּמִטיב  ּוִבְרַּכת ַהּטֹוב  ְירּוָׁשָלִים,  זֹו ּבֵֹנה   – ָהָאֶרץ, ַהּטֹוָבה 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִּתֵּקן  ַהָּזן  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּתְּקנּוָה.  ְּבַיְבֶנה 
ִּתֵּקן ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ, ְוָדִוד ּוְׁשֹלמֹה ְּבנֹו ִּתְּקנּו ֻנַּסח ִּבְרַּכת ּבֵֹנה 

ְירּוָׁשָלִים. )ערוך השולחן(

ֲאָבל  ַהּמֹוִציא.  ְּבִבְרַּכת  ַחָּיב  ָּכְלֶׁשהּו,  ֲאִפּלּו  ַּפת  ָאַכל   •
ִּבְכֵדי  ַּכַּזִית  ְּכִׁשעּור  ֶׁשּיֹאַכל  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ֲאִכיַלת ְּפָרס, ּוְבִׁשעּור ֶזה ִחּיּובֹו ַרק ִמְּדַרָּבָנן ְוִאם ִהְסַּתֵּפק 
ְלָהֵקל.  ְּדַרָּבָנן  ִמְּפֵני ֶׁשְּסֵפק  ְיָבֵרְך ׁשּוב  ֵּבַרְך, ֹלא  ְּכָבר  ִאם 
ַאְך ִמי ֶׁשָאַכל ְוָׂשַבע ְוִהְסַּתֵּפק ִאם ֵּבַרְך, חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך, ִמְּפֵני 
ָהְרִביִעית  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיָבֵרְך  ֹלא  ַאְך  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ֶׁשִחּיּובֹו 

ֶׁשִהיא ִמְּדַרָּבָנן. )הברכה והלכותיה(

ְוִאם  ֶׁשָאַכל.  ַּבָּמקֹום  ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ָאַכל   •
ָיָצא ִמְּמקֹומֹו קֶֹדם ֶׁשֵּבַרְך, ֲאַזי ִאם ָעָׂשה זֹאת ְּבָזדֹון ַיֲחזֹר 
ְוִאם  חֹוָבה.  ְיֵדי  ָיָצא  ֶׁשִּנְזַּכר  ַּבָּמקֹום  ֵּבַרְך  ְוִאם  ִלְמקֹומֹו, 
ּוְבָכְך  ַּפת  ְמַעט  עֹוד  ִני  ַהּׁשֵ ַּבָּמקֹום  יֹאַכל  ְוָׁשַכח,  ָטָעה 
ַיְמִׁשיְך ְסֻעָּדתֹו ִויָבֵרְך, ְוִאם ֵאין לֹו ַּפת ְיָבֵרְך ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְזַּכר. 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ָחָנה ֶׁשָחַזר  ַרָּבה ַּבר־ַּבר  ַוֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַעל 

ַהָּמזֹון ַּבָּמקֹום ֶׁשָאַכל, ּוָמָצא יֹוַנת ָזָהב ְּכָׂשָכר. )שלחן ערוך(

• ִמי ֶׁשָאַכל ְוִנְתַעֵּכב ִמְּלָבֵרְך ַעל ַהָּמזֹון, ָיכֹול ְלָבֵרְך ָּכל־ְזַמן 
ִאם  ֲאָבל  ַהֶּזה.  ַלְּזַמן  ִׁשעּור  ְוֵאין  ֵמֲאִכיָלתֹו,  ָׂשֵבַע  ֶׁשֲעַדִין 

ָעְברּו 72 ַּדּקֹות ֵמֲאִכיָלתֹו, ֵאין לֹו ְלָבֵרְך יֹוֵתר. )שער המזרח(

• ִיָּזֵהר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון יֹוֵתר ֵמַהְּתִפָּלה, ֶׁשַהְּתִפָּלה ִמְּדַרָּבָנן 
ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמְּדאֹוַרְיָתא. )טעמי המנהגים(

ָל"ה ָּכַתב "ָרִאיִתי  • ָּכַתב ָהֵאִלָּיה ַרָּבה "ְיָבֵרְך ְּבֵאיָמה", ְוַהּׁשְ
ֵמַהְמַדְקְּדִקים ִנְזָהִרים ָלׂשּום ֶּבֶגד ֶעְליֹון ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכמֹו 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ּוִמְנָהג טֹוב ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ִזּמּון".

ִּבְרַּכת  ָאָדם  ְיָבֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּבָרכֹות,  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו   •
ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְיָבֵרְך  ְוָלֵכן  ְּבִלּבֹו.  ַהָּמזֹון 

ֶׁשּיֹאְמרּו ָּבָניו ַאֲחָריו אֹות ְּבאֹות, ִמָּלה ְּבִמָּלה. )אורחות חיים(

ַּבֲהִסָּבה  ֵיֵׁשב  ְוֹלא  ַּבֲעִמיָדה,  ְוֹלא  ִּביִׁשיָבה  ְלָבֵרְך  ָצִריְך   •
ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַּגֲאָוה, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַּגֲאָוה, ֶאָּלא ֵיֵׁשב ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה. )שולחן ערוך(

• ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַוֲאִפּלּו ָּדָבר ַקל. ִּכי 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶנְחֶׁשֶבת ְּכמֹו ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשָאסּור ִלְרמֹז 

ְּבֵעיָניו ְוִלְקרֹץ ִּבְׂשָפָתיו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. )בן־איש־חי(

ה,  • ָאסּור ְלַהְפִסיק ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַלֲענֹות ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
אי  ַרּׁשַ ָהְרִביִעית  ַּבְּבָרָכה  ֲאָבל  ּוָבְרכּו.  ה  ּוְקֻדּׁשָ ַקִּדיׁש  ְּכגֹון 

ַלֲענֹות, ְּכִדין ַהִּנְמָצא ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע. )ערוך השולחן(

• ַהְמַדְקֵּדק, ִיָּזֵהר ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר ַּדְוָקא, 

ֶׁשַהְּכָתב ְמעֹוֵרר ַהַּכּוָָנה. )הב"ח(

ֶׁשֹּלא  ִמּלֹוֶתיָה,  ּוְבִדְקּדּוק  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמאֹד  ְיַכּוֵן   •
ְמעֹוֵרר   ַהְּכָתב  ִּכי  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ְיָבֵרְך  ְוַאל  ִיְבְלֵעם, 

ֶאת ַהַּכּוָָנה. )מדרש תלפיות(

ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַּדֲאִפּלּו  ְקִׁשיָׁשֵאי,  ַרָּבָנן  ְּבֵׁשם  ְוָׁשַמְעִּתי   •
ִלְגרַֹע,  ְוֶׁשֹּלא  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֹּלא  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְמָבְרִכים  ָהיּו 
ְּבתֹוְך  ַהָּבִאים  ַהְּפסּוִקים  ְּבָכל  ּוִבְפָרט  ַהַּכּוָָנה.  ְמעֹוֵרר  ְוַגם 
ַהָּכתּוב  ַּבִּנּקּוד  ּוְלַנְּקָדם  ְלאֹוְמָרם  ָראּוי  ֻּכָּלם  ַהְּתִפּלֹות 
ָּכַתב  ְוֵכן  ֲעָרה,  ַהּׂשַ ְּכחּוט  ְלַׁשּנֹות  ְוֵאין  ַּגם־ֵּכן,  ְוַטֲעָמם 
ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּדָצִריְך  ִסָּמן  ָנְתנּו  ּוְכָבר  ָהֲאִריַז"ל. 
ְוֹלא ְּבַעל־ֶּפה, ְּד"ָאַמר ִעם־ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה", 

ְוִתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ַזָּכה ְּבַכּוָָנה ְרצּוָיה. )רבי חיים פאלאג'י(

• ַהְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה, אֹוָתן ַהְּבָרכֹות ְמַלּוִין אֹותֹו 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו ּוַמְכִריז ְלָפָניו ֶׁשֵּבַרְך ַלָּקָּב"ה ְּבַכּוָָנה. )זוהר(

זֹוִכים  ְּבַכּוָָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  אֹו  ַהִּמְתַּפְּלִלים   •
ְלֵמָאה ִמיֵני ְוָרִדין ַהְּגֵדִלים ְסִביב ַנַחל ַּגן־ֵעֶדן. )הרוקח(

• ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין, ֲהֹלא ֶזה מֹוֵפת ַעל 
ֱאמּוָנתֹו ַהּטֹוָבה ְוַעל ְזכּות ִלּבֹו, ְוהּוא ֵמִעיד ַעל־ַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש 

ְלַיֲהדּותֹו ׁשֶֹרׁש ְוִעָּקר ְוהּוא ָחִסיד ִויֵרא ֵחְטא. )כד הקמח(

ְוֵכן  ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא,  ָנִׁשים ַחָּיבֹות  ַּגם   •

ְקַטִּנים ַחָּיִבים ִמְּדַרָּבָנן ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ַּבִּמְצֹות. )שולחן ערוך(

ְּכמֹו  ָרם,  ּוְבקֹול  ְּבִׂשְמָחה  ְיָבֵרְך  ִאם  ר  ְלִהְתַעּׁשֵ ְסֻגָּלה   •
ִעָּמּה",  ֶעֶצב  ְוֹלא־יֹוִסף  ַתֲעִׁשיר  ִהיא  ה'  "ִּבְרַּכת  ֶׁשָּכתּוב 
ִּבְרַּכת ה' ִהיא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא, יֹוֵתר 
ָאר ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ֶׁשִּמְּדַרָּבָנן, ְוִאם ֹלא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעָּמּה  ִמּׁשְ

ֶאָּלא ְיָבֵרְך ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ָרם - "ִהיא ַתֲעִׁשיר". )החיד"א(

ַלֲחִסיָדיו,  ַמְזִהיר  ָהָיה  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב  מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי   •
ֶׁשַּבַּלְיָלה ֶׁשֵאין ּבֹו ַּכָּמה ִמְצֹות ֶׁשּנֹוֲהגֹות ַּבּיֹום, ְּכמֹו ִציִצית 
ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַּבְּסֻעָּדה,  ַּפת  יֹאְכלּו  ּוְתִפִּלין, 

ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא. )אור ישראל(

ל לָ לֻמְרָגלֻמְרגֻמְרגֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלֻמְרָגלֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ ָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַקֶּיֶמת ֶאת ִּבְרַּכת ַהּגֹוי
"ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים" (ז יד)

ִאם  ַּתְנחּום:  ַרִּבי  "ָאַמר  ֶזה:  ִמָּפסּוק  ָּדְרׁשּו  ח)  ח  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ָהַעִּמים'",  ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו' ִּדְכִתיב:  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ֲעֵנה   – ּגֹוי   ֵּבַרְכ

ְוֵיׁש ְלָהִבין: ֵהיָכן ִנְרְמָזה ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבָפסּוק ֶזה?
ָרָזא':  'ַפֲּעַנח  ְּבִסְפרֹו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ַהֵּלִוי  ִיְצָחק  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש 
ִמָּכ ֶׁשָּנַקט ַהָּפסּוק: 'ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים", ְוא 'ִּתְתָּבֵר ִמָּכל 
ָהַעִּמים', ָלַמְדנּו ֶׁשִהְתַּגְּׁשמּות ִּבְרַּכת ָהַעִּמים ְּתלּוָיה ְּבָכ ֶׁשָאנּו ְנַהֶּוה 

ּוְנַקֵּים אֹוָתּה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה.
ְלִפי ְיסֹוד ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ב"ר ס יג): "ִמְּפֵני ָמה 
עֹוְבֵדי  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִיְצָחק?  ָעֶליָה  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  ַעד  ִרְבָקה  ִנְפְקָדה  א 
כד  (ְּבֵראִׁשית  [ֶׁשֵּבְרכּוהָ  ֵּפרֹות"  ָעְׂשָתה  ְּתִפָּלֵתנּו  אֹוְמִרים:  ּכֹוָכִבים 
ִנְרִאים  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ְוִהֵּנה,  ְרָבָבה"].  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת  "ֲאחֵֹתנּו  ס): 
ִּבְרַּכת  ַעל  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְלִדְבֵרי  סֹוְתִרים  ִלְכאֹוָרה 

ּגֹוי ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה? 
ִּבְרַּכת  ֶׁשִּקּיּום  ֵּכיָון  ְלָתֵרץ:  נּוַכל  ָרָזא'  ַה'ַּפֲּעַנח  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ְלִפי   ַא
ַהּגֹוי ָּתלּוי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשל ַהִּמְתָּבֵר, ַוֲהֵרי 'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר 
ֵמַהְּמָבֵרךְ' (ְּבָרכֹות נג ב), ָאֵכן, ַהּגֹוי א יּוַכל לֹוַמר: "ְּתִפָּלִתי ָעְׂשָתה 

ֵּפרֹות".
ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו" ַהָּפסּוק:  ִמְּסִמיכּות  ִלְלֹמד  נּוַכל  ֶזה  ִליסֹוד  ֶרֶמז 
ְנַהֶּוה  ָאנּו  ִאם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַוֲעָקָרה";  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  א   – ָהַעִּמים 
ִיְהֶיה  א  ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ָהַעִּמים  ִּבְרַּכת  ֶאת  ּוְנַקֵּים 
ָּבנּו ָעָקר ַוֲעָקָרה – ְּכִפי ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ִרְבָקה, ֶׁשֻהְצַרְך ִיְצָחק ְלִהְתַּפֵּלל 

ָעֶליָה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ַהּגֹוִיים: "ְּתִפָּלֵתנּו ָעְׂשָתה ֵּפרֹות".
'ֶּכֶסף ִנְבָחר'; 'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'

א ִיְהֶיה ְּב ָעָקר – ֶׁשֵאינֹו מֹוִליד ְלעֹוָלם
"א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

ָהיּו  ָמה  ִמְּפֵני  ִיְצָחק:  ַרִּבי  "ָאַמר  מּוָבא:  א)  (סד  ְיָבמֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֲאבֹוֵתינּו ֲעקּוִרים? ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל 
ַצִּדיִקים", ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ֲהלֹוא ֻהְבַטח ְּבָפסּוק ֶזה ַלַּצִּדיִקים 

ׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה ִּכי א ִיְהֶיה ָּבֶהם ָעָקר ַוֲעָקָרה?

 ְב ִיְהֶיה  "'א  ָּכאן:  ְלָפֵרׁש  ַרִׁש"י  ָטַרח  זֹאת  ְלַיֵּׁשב  ְּכֵדי  ִּכי  ִנְרֶאה 
מֹוִליד  ֶׁשֵאינֹו  ָעָקר   ְּב ִיְהֶיה  א  ְּכלֹוַמר:  מֹוִליד",  ֶׁשֵאינֹו   – ָעָקר' 
ְלעֹוָלם, אּוָלם ִיְהֶיה ְּב ָעָקר ַּכֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִהְתַאָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ִלְתִפָּלָתם ְוָלֵכן א הֹוִלידּו ֶאָּלא ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפְּללּו ַעל ָצָרָתם.

'ַיְלקּוט ָהאּוִרים'

ֵמָאה ְּבָרכֹות ַמִּצילֹות ִמַּמֲחלֹות
"ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי" (ז טו)

ִּתֵּקן  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ֶׁשָּדִוד  מו)  ַהּטּור (או"ח  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום. ָּכ ָעַצר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָּפְרָצה ִּבְזַמּנֹו 

ּוֵמֲחָמָתּה ֵמתּו ֵמָאה ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל יֹום.
ֶרֶמז ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְלֹמד ִמן ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְוֵהִסיר ה'... ָּכל חִֹלי" 

– "ִּבְזכּות "ִמְּמ
ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשּתֹאְמרּו ְלָפָניו ְּבָכל יֹום.

'ִזְכרֹון ְׁשמּוֵאל'

ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה
"ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות" (ח א)

ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ַּבַעל 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן':

ַאף ֶׁשִהְצַטֵּוינוּ ְּבַתְרָי"ג ִמְצוֹות ָנְקָטה ַהּתֹוָרה "ָּכל ַהִּמְצָוה" – ִּבְלׁשֹון 
ֶאָּלא  ָהָאָדם  ִמן  ּדֹוֵרׁש  ֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ָיִחיד, 
ְלַקֵּים ָּכָראּוי ֶאת ַהִּמְצָוה ַהָּבָאה ְלָפָניו ַעְכָׁשו, ּוִמּתֹו ָּכ ֻמְבָטח לֹו 
ֶׁשְּיַקֵּים ַאֲחֶריָה ֶאת ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ד ב): 

"ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה".

ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח  ֶׁשָּקְבעּו  ַהַּטַעם  ֶאת  ּכֵֹהן'  ַה'ִּׂשְפֵתי  ֵּבֵאר  ֶזה  ְיסֹוד  ְלִפי 
ֶׁשַהְּבָרָכה  ַאף  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון   – ְּבִמְצוָֹתיו"  ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר  ַהִּמְצוֹות: 
ִמְתַיֶחֶסת ְלִמְצָוה ַאַחת; ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבכָֹחּה ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת ַהַּנֲעֵׂשית 

ָּכָראּוי ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן.

ַקָּבַלת ַהּטֹוָבה ְּתלּוָיה ַּבְּבָרָכה
ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֶהיךָ  ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת 

ָל" (ח י)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לה א) ִהִּציגּו ֲחָכִמים ְסִתיָרה ֵּבין ַהְּכתּוִבים: ָּכתּוב 
ֶאָחד אֹוֵמר (ְּתִהִּלים כד א): "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", ְוָכתּוב ַאֵחר אֹוֵמר 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  ְוֵתְרצּו:  ָאָדם".  ִלְבֵני   ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  טז):  קטו  (ְּתִהִּלים 
ָאָדם"  ִלְבֵני  ָנַתן  ְמזֹונֹו, "ְוָהָאֶרץ  ַעל  ָהָאָדם   ֶׁשְּיָבֵר ַעד  ּוְמלֹוָאּה" – 

.ְלַאַחר ֶׁשְּיָבֵר–

ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  ִפיגֹו  ֲעַזְרָיה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּדַרׁש  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז 
ִאיַטְלָיה: ִאם ִלְפֵני "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת" ְּתַקֵּים "ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֶהיךָ", 

."ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" :ֲאַזי ִּתְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ְּב

'ִּביָנה ְלִעִּתים' סֹוף ְּדרּוׁש לד

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ׁשֹוֵאל' ֵמִאָּתנּו ְּבָרכֹות
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

ְּבָרכֹות  (צל"ח  ִּביהּוָדה"  "נֹוַדע  ַּבַעל  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ְּתִמיָהתֹו  ִהיא  ְידּוָעה 
אֹו  'ּדֹוֵרׁש'  ְוא   ,"ֵמִעָּמ "ׁשֵֹאל  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָנַקט  ַמּדּוַע  ב):  לג 

'ְמַצֶּוה'?

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ַלְּׁשֵאָלה ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ָּדִוד רֹאׁש מֹוְסדֹות 
'אֹור ָהֱאֶמת' ְּבֶאְלָעד:

ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות (מג ב) ָּדַרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִמָּכתּוב ֶזה ֶאת חֹוָבֵתנּו לֹוַמר 
ׁשֹוֵאל  ֱאֶקיךָ  ה'  "ֵמָאה  ּבֹו:  ֶנֱאָמר  ִּכְבָיכֹול  יֹום.  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 
ֵמִעְּמ". ַוֲהלֹוא ָידּוַע ִּכי ְלָכל ַהֶּׁשַפע ֶהָעצּום ֶׁשּיֹוֵרד ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום 
ַאֲחֵריֶהן  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ַהְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ִּבְזכּות  ָאנּו  זֹוִכים  ִמְּמרֹוִמים 

(ְרֵאה זַֹהר ַוֵּיֶל רפה ב; 'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ְּבָרָכה ָועֹוד). 

ַלְּבָרכֹות  ְּבַיַחס  'ׁשֹוֵאל'  ִּבְבִחיַנת  ִהּנֹו  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִנְמָצא 
ַהֵחֶפץ  ֶאת  ְלַמְׁשִאיל  ֵמִׁשיב  ֶׁש'ּׁשֹוֵאל'  ְּכִפי  אֹותֹו;  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו 
ֶׁשָּׁשַאל, ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ְּתמּוַרת ָּכל ְּבָרָכה ְוָאֵמן ֶׁשאֹוְמִרים 
ַחִּיים  ָאנּו  ֶׁשִּמּכָֹחן  ְוַהְצָלחֹות  ְּבָרכֹות  ְּבֶׁשַפע  ָלנּו  ֵמִׁשיב  ְלָפָניו,  ָאנּו 

ְוַקָּיִמים.

ִלְגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאין ֵחֶקר
"ִּכי ה' ֱאֵקיֶכם הּוא ֱאֵקי ָהֱאִקים ַוֲאֹדֵני ָהֲאדִֹנים ָהֵא-ל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר 

ְוַהּנֹוָרא" (י יז)

ַרִּבי  ְּבנֹו  ֵהֵחל  ְלִקְברֹו,  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְּכֶׁשהֹוִרידּו 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאִחיו  זֹאת  ִמֶּׁשָרָאה  ָמָרה.  ִלְבּכֹות  ִמַסּלֹוִויָטא  מֶֹׁשה 
ִׁשְמׁשֹון ִמֶּזְסַלב ָּתָהה ְּבָפָניו ַעל ֵּפֶׁשר ִּבְכיֹו ַהַּמר. ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי מֶֹׁשה: 
 ּבֹוֶכה ֲאִני ֵמֲחָרָדה ַעל ֶׁשעֹוֵמד ָאִבינּו ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ֶמֶל"

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים".

ֲעָנק  "ַוֲהלֹוא  ִׁשְמׁשֹון,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּתַמּה  ּדֹוֵאג?!",  ַאָּתה  ָאִבינּו  "ַעל 
ֶׁשָּבֲעָנִקים הּוא!"

יֹוֵתר,  ָּגדֹול  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ֲאָבל  מֶֹׁשה,  ַרִּבי  ָאַמר  ֵּכן",  "ָאֵכן 
ְוֵכיַצד ֶזה א ֶאֱחַרד?!"

'ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ' עמ' 19

ַהֶּדֶר ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגתֹו ֶׁשל חֹוִני 
"ֶאת ה' ֱאקֶי ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע" (י כ)

ָּפנּו  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֶאֶרץ  ָקָׁשה  ַּבּצֶֹרת  ִהְּכָתה  ַהְּמַעֵּגל  חֹוִני  ֶׁשל  ִּבְזַמּנֹו 
ֶמה  ַהְּגֵזָרה.  ְלִבּטּול  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ּוִבְּקׁשּוהּו  ַהְּמַעֵּגל  ְלחֹוִני  ַהְּיהּוִדים 
ְוָאַמר:  ְּבתֹוכֹו  ָעַמד  ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ִעּגּול  ְּבַמֵּטהּו  ִסֵּמן  ָעָׂשה? 
 .ְלָפֶני ַּבִית  ְּכֶבן  ֶׁשֲאִני  ָעַלי  ְּפֵניֶהם  ָׂשמּו   ָּבֶני עֹוָלם!  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ 
 ."ָּבֶני ַעל  ֶׁשְּתַרֵחם  ַעד  ִמָּכאן  ָזז  ֶׁשֵאיִני  ַהָּגדֹול   ְּבִׁשְמ ֲאִני  ִנְׁשָּבע 

ְוָאֵכן ְּתִפָּלתֹו ֶנֶעְנָתה (ַּתֲעִנית יט א). 

ה ֶזה ֵּבֵאר ָה'ַאְלִׁשיךְ' ַהָּקדֹוׁש ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ִאם  ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ
ֶׁשַּבֵּלב')  'ֲעבֹוָדה  ַהִּנְקֵראת  (ִּבְתִפָּלה  ַתֲעבֹד  אֹתֹו  ִּתיָרא,   קֶיֱא ה'  "ֶאת 
"ּוִבְׁשמֹו  ְלַדְרַּגת:  ְלַהִּגיַע  ִּתְזֶּכה  ֲאַזי  ּוְמאֶֹדָך)",   ַנְפְׁש (ְּבָכל  ִתְדָּבק  ּובֹו 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ַעד  ִמַּמְעָּגלֹו  ָלֵצאת  א  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ַהְּמַעֵּגל  ְּכחֹוִני  ִּתָּׁשֵבַע" – 

ַהּבֹוֵרא ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ְוָאֵכן ָזָכה ְוַנֲעָנה ִמְּמרֹוִמים.

ִקְרַבת ה' ְמִביָאה ְלַׁשְּבחֹו
"הּוא ְתִהָּלְתָך ְוהּוא ֱאקֶי" (י כא)

ּדֹוֵרׁש ָהָיה ַרִּבי ָּברּו ִמְּמִז'יּבּוז' ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו ָרצֹוא ָוׁשֹוב:

 ֶׁשִהְּנ ְוַהַהֵּלל  ַהֶּׁשַבח  ְּבַדְרַּגת  ֶׁשִּתְתַעֶּלה  ְּכָכל   – ְתִהָּלְתָך"  "הּוא 
ֶאת  ְלַהִּׂשיג   – ֱאֶקיךָ"  "ְוהּוא  ְל:  ִּתְזֶּכה   ָּכ  ,ּבֹוַרֲא ֶאת  ְמַׁשֵּבַח 
ֱאקּותוֹ ִיְתָּבַר. ּוְלֵהֶפ; ְּכָכל ֶׁש"ְוהּוא ֱאֶקיךָ" – ֶׁשַּתִּׂשיג ְוִתְתרֹוֵמם 
ַהּצֶֹרְך   ְּב ִיְתעֹוֵרר   – ְתִהָּלְתָך"  "הּוא   ָּכ ַלּבֹוֵרא,   ִקְרָבְת ְּבַדְרַּגת 

ְוָהָרצֹון ְלַׁשְּבחֹו, ְלָפֲארֹו ּוְלַהְּללֹו ְּבָכל ֵעת ְוָׁשָעה.
'ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
הּגֹוי

ני ּפְ ם

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְוָאֵמן
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

ֶאת  ֶזה,  ִמָּפסּוק  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ב)  (מג  ְמָנחֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
חֹוַבת ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ('ָמה' – 'ֵמָאה'). ַּבְּסָפִרים 
ֶנְחֶׁשֶבת  ְּב'ָאֵמן'  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ַרק  ִּכי  מּוָבא  ַהְּקדֹוִׁשים 
ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת. ּוָמה ֻיְמְּתקּו ַהְּדָבִרים ַּכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ִּכי ַאף 
ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ִנְרְמָזה ְּבָפסּוק ֶזה, ֶׁשֲהֵרי ָידּוַע ִּכי 
'ָאֵמן' ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשמֹות 'ֲהָוָי"ה' ְו'ַאְדנּות', ְוַהִּמְתּבֹוֵנן 
ִּבְפסּוֵקנּו  ַהְּכתּוִבים  ֱאֶהי-ָך'  'ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ַאף  ִּכי  ִיְרֶאה 
ּוִמָּכאן  ַהּכֹוֵלל),  (ִעם  'ָאֵמן'  ֶׁשל  ְלִגיַמְטִרָּיה  ַיַחד  ִמְצָטְרִפים 
ֶׁשַעל ַהְּמָבֵר ִלְדאֹג ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ְלִבְרכֹוָתיו – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

"ׁשֵֹאל".

'ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות ַהָּיָׁשן' עמ' מח

ְיהּוִדי ָיָקר ִהְׁשַּתֵּי ִלְקִהַּלת ַסאְטֶמר ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית
ְוָהָיה ְמַהֵּדר ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ְוַאף ָהָיה ִמְתַאֵחר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

 ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות.
ַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו ְּבִגיל צ"א (ִּגיל ֶׁשֶּנֱחַׁשב ָאז ַלֲאִריכּות ָיִמים ֻמְפֶלֶגת)
ָאַמר ָעָליו ַרּבֹו,  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֶמר:
"ְּדעּו ִּכי ִנְפָטר ֶזה ֶהֱאִרי ָיִמים ַעד ִּגיל צ"א – ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן

ִמּׁשּום ֶׁשִהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות מז א):
'ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו'"

(ֻסַּפר ִמִּפי ַאַחד ַהּׁשֹוְמִעים).

ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים
ֲאִריכּות ָיִמים 

ִּבְזכּות ָאֵמן
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ָהָיה ֶזה ְּבחֶֹרף תשמ"ו. ִאיׁש א ִצָּפה ִּכי ִׂשיַחת ַהֶּטֶלפֹון ַהִּׁשְגָרִתית ֶׁשִהִּגיָעה ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ֶאל ָהַרב ׁשֹור, ָר"מ 
ְּבַאַחת ֵמַהְּיִׁשיבֹות ַהְּמפָֹארֹות ִּבְברּוְקִלין, ְּתַׁשֶּנה ֶאת ֲעִתיָדּה ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ְּבִיְׂשָרֵאל.

"ַּבִּבְנָין ֶׁשִּמּמּול ֵּביִתי", ִסֵּפר ַהָּיִדיד ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו, "ִהְתּגֹוְררּו ַעד ַהּיֹום זּוג ָצִעיר ְוֶנְחָמד – ִמְׁשַּפַחת פ. ֲאָנִׁשים 
ְיָקִרים ּוְנִעיִמים ֶׁשָּגְדלּו ְּכ'ִתינֹוקֹות ֶׁשִּנְׁשּבּו' ְוא ָזכּו ִלְחיֹות ַחֵּיי ּתֹוָרה.

ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָּׁשַמְעִּתי עֹוְמִדים ֵהם ַלֲעבֹר ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ִלְׁשכּוָנְת. ֶׁשָּמא ּתּוַכל ִליצֹר ִעָּמם ֶקֶׁשר ּוְלָקְרָבם 
ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצוֹות?!"

ָהַרב ׁשֹור ָרִגיל ָהָיה ְּבִׂשיחֹות ְּכגֹון ֵאּלּו, ֶׁשֵּכן ִמֶּזה ָׁשִנים ָהָיה ָּפִעיל ִנְמָרץ ִּבְתחּום ֵקרּוב ָהְרחֹוִקים. ַּגם ַהַּפַעם 
הּוא ַנֲעָנה ָלֶאְתָּגר, ּוַבִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְבִחין ְּבַמר פ. ַהָּצִעיר, ִמֵהר ִלְקׁשֹר ִעּמֹו ִׂשיַחת ִנימּוִסין ְקָצָרה, 

ֲאֶׁשר ְּבִסּיּוָמּה ְּכָבר ֻהְזְמנּו ְּבֵני ַהּזּוג ְלֵביתֹו ִלְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת.

ַהַהְזָמָנה ֶנֶעְנָתה ַעל ֲאָתר, ֶׁשֵּכן ִמֶּזה ְזַמן ָחְפצּו ְּבֵני ַהּזּוג ִלְטעֹם ַטֲעָמּה ֶׁשל ַׁשָּבת ְיהּוִדית ֲאִמִּתית.

 ְּבֵליל ַהַּׁשָּבת ַהָּבָאה הֹוִפיעּו ְּבֵני ַהּזּוג ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ׁשֹור ְּכֶׁשְּפֵניֶהם אֹוְמרֹות ִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה. ְּבַמֲהַל
ַהְּסעּוָדה נֹוַכח ָהַרב ָלַדַעת ִּכי ְמֻדָּבר ַּבֲאָנִׁשים ֲאִציִלִּיים, ַּבֲעֵלי ֶרֶגׁש ְיהּוִדי ָעמֹק ְוִצָּמאֹון ָּגדֹול ִלְרּכֹׁש ֶיַדע. 
ָּכ ָהְלכּו ְוִנְרְקמּו ַיֲחֵסי ְיִדידּות ֵּבין ִמְׁשַּפַחת ׁשֹור ְלִמְׁשַּפַחת פ. ַהְּצִעיָרה, ְוַאף ֶקֶצב ִּבּקּוֵריֶהם ֶׁשל ְּבֵני ַהּזּוג 

ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ׁשֹור ָהַל ְוָגַדל.

ְּבַהָּצָעה: "ָמה ַּדְעְּתֶכם ָלֵצאת ְלֻחְפָׁשה ַּבת ַּכָּמה ָיִמים,  ַהּזּוג  ָהַרב ׁשֹור ִלְבֵני  ֵמאֹוָתם ִּבּקּוִרים ָּפָנה  ְּבֶאָחד 
ְּבֶסִמיַנְריֹון  ְמֻדָּבר  יֹוְרק?!  ְניּו  ְּבמֹוְנִסי  ָׂשֵמַח'  'אֹור  ְיִׁשיַבת  ֶׁשעֹוֶרֶכת  ַהְּמֻיָחד  ַּב'ֶּקְמפְּ'  ִּתְׁשהּו  ֶׁשְּבַמֲהָלָכם 
ַהְּמיָֹעד ַלֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַמְסִּפיק ֶרַקע ַּבַּיֲהדּות, ּוְבטּוַחִני ִּכי אִֹפי ַהִּׁשעּוִרים ְוָהֲאִויָרה ַּבָּמקֹום ַיְתִאימּו 

ָלֶכם ְוַיֲעִׁשירּו ַעד ְמאֹד ֶאת אֹוְצרֹות רּוֲחֶכם".

ְּבֵני ַהּזּוג ִהְסִּכימּו ִמָּיד.

ְׁשבּוַע ַהֶּסִמיַנְריֹון ַהִּנְפָלא ָחַלף ִּבְמִהירּות ְוהֹוִתיר ֲעֵליֶהם רֶֹׁשם ִּבְלִּתי ִנְׁשָּכח. ֵהם ָחׁשּו ֶׁשִּנְפְּתחּו ִּבְפֵניֶהם 
ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה ָוַדַעת, ּוְבַדְרָּכם ֲחָזָרה ְלֵביָתם ִנְמנּו ְוָגְמרּו ָלׁשּוב ַּבֶהְקֵּדם ְלֵהיָכָלּה ֶהָחִמים ֶׁשל ְיִׁשיַבת 'אֹור 

ָׂשֵמַח', ַהַּפַעם ִלְתקּוָפה ְמֻמֶּׁשֶכת יֹוֵתר. 

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוִדיַע ַמר פ. ְלַמֲעִבידֹו ִּכי ְּבַכָּוָנתוֹ ָלֵצאת ְלֻחְפָׁשה ִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת ֵמֲעבֹוָדתֹו. ּתֹו ְזַמן 
ָקָצר ֶהֱעִתיקּו ְּבֵני ַהּזּוג ֶאת ְמגּוֵריֶהם ַלֲעָיָרה מֹוְנִסי, ָׁשם ִהְׁשַּתְּלבּו ַעד ְמֵהָרה ַּבְּקִהָּלה ַהְּמקֹוִמית, ַּכֲאֶׁשר 
ַמאְרק פ. ֶׁשְּכָבר ָהַפ ְלַתְלִמיד ִמן ַהִּמְנָין ְּב'אֹור ָׂשֵמַח', ָׁשב ִלְׁשמֹו ַהְּיהּוִדי ֶׁשּבֹו ִנְקָרא ִּבְבִרית ַהִּמיָלה: 'מֶֹׁשה 

ָּדִוד', ְוַאף ַרְעָיתוֹ ָׁשָבה ִלְׁשָמּה ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּנְקְרָאה ּבֹו ַעל ֵׁשם ָסָבָתּה.

*

ְׁשָנַתִים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּדֵּפק מֶֹׁשה ָּדִוד ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ׁשֹור ִּבְברּוְקִלין ּוִבֵּקׁש ִלְׁשּפֹ ֶאת ִלּבֹו:

"ְּכִפי ֶׁשָהַרב יֹוֵדַע, הֹוַרי ָּבאּו ֵמֶרַקע אֹוְרּתֹודֹוְקִסי ּוִבְּקׁשּו ִלְמחֹק ָּכל ֶקֶׁשר ִעם ֲעָבָרם. ַעל ֵּכן ָעְמלּו ִמַּׁשַחר ַטל 
ַיְלדּוִתי ְלַהֲעִניק ִלי ֶאת ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשְּקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחִּתי, ֲאֵחיֶהם ְוַאְחיֹוֵתיֶהם, ִהָּנם ְיצּוִרים מּוָזִרים ְוֶנֱחָׁשִלים. 

ָּכ ָּגַדְלִּתי ֶׁשֹּלא ֵמְרצֹוִני ַּבֲאִויָרה עֹוֶיֶנת ְּכַלֵּפי ְקרֹוַבי ְוַאף א ָזִכיִתי ְלַהִּכיָרם.

ִמְׁשַּפְחִּתי,  ְקרֹוֵבי  ִעם  ְקָׁשַרי  ֶאת  ְלַחֵּדׁש  ְמאֹד  ֲאִני  ָחֵפץ  ֵמָחָדׁש,  ַיֲהדּוִתי  ֶאת  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּזִכיִתי  ְלַאַחר  ַּכּיֹום, 
ֶאָּלא ֶׁשֵאין ִלי ָּכל ֻמָּׂשג ִמי ֵהם ְוֵהיָכן ֵהם ִמְתּגֹוְרִרים. ָּכל ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵּביֵניֶהם ֵיׁש ַאְדמֹו"ר ְמֻכָּבד ַהָּגר ְּבּבּורֹו 

ָּפאְרק ּוְׁשמֹו--- ַהִאם ּתּוַכל ַלֲערֹ ֵּביֵנינּו ֶהֵּכרּות ְּכֵדי ֶׁשִּנְתַוַּדע ֶזה ֶאל ֶזה?!"

ָהַרב ׁשֹור ָׂשַמח ְּכָתִמיד ְלַסֵּיַע. ִּבְמִהירּות ִצְלֵצל הּוא ִלְמַׁשְּמׁשוֹ ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַהָּיִׁשיׁש. ָהַאְדמֹו"ר ִהִּביַע ִמָּיד 
ֶאת ְנכֹונּותֹו ְלַקֵּבל ֶאת ְּבֵני ַהּזּוג ִלְמעֹונֹו, ַעל ַאף ֶׁשֶּטֶרם ֵהִבין ְּבֵברּור ֶאת ַמהּות ַהֶּקֶׁשר ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ֵּביֵניֶהם.

ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ֻזְּמנּו ְּבֵני ַהּזּוג ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ַּכָּצפּוי ָהְיָתה ַהְּפִגיָׁשה ְמַרֶּגֶׁשת ַעד ְמאֹד. ָהַרִּבי ָׂשַמח 
ּכֹה  ִלְדמּות  ִמִּקְרָבָתם  ִהְתַרְּגׁשּו  ִמִּצָּדם  ַהּזּוג  ּוְבֵני  ְלַיֲהדּוָתם,  ָׁשבּו  ָהְרחֹוִקים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְקרֹוֵבי  ִּכי  ִלְׁשמַֹע 

ֲהדּוָרה ּוְמֻיֶחֶדת.

ְּבַמֲהַל ַהִּׂשיָחה ִסֵּפר ָהַרִּבי ְלמֶֹׁשה ָּדִוד ַהִּנְרָּגׁש ַעל ָׁשְרֵׁשי ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּנטּוִעים ְּבהּוְנָגְרָיה, ְּבִמְׁשָּפָחה ַרָּבִנית 
ֲחׁשּוָבה ַוֲאִציִלית.

ּתֹו ְּכֵדי ִׂשיָחה ֻהְפַּתע מֶֹׁשה ָּדִוד ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי ַהָּיִׁשיׁש ׁשֹוֵקַע ִּפְתאֹום ְּבַמְחָׁשבֹות, ְּכֶׁשְּדָמעֹות נֹוְׁשרֹות 
ֵמֵעיָניו ַעל ְזָקנֹו ַהָּלָבן ֶהָהדּור. ַהְּׁשִתיָקה ַהְּסִמיָכה ֶׁשִהְׂשָּתְרָרה ַּבֶחֶדר הּוְפָרה ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּכֶׁשִּנְנַער 

ָהַרִּבי ְוָׁשַאל ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ַהַאָּתה הּוא מֶֹׁשה ָּדִוד ֶׁשּנֹוַלד ְּבֹרַבע ְּברּוְנְקס?"

"ֵּכן", ֵהִׁשיב ַהָּלה ְּבַתְדֵהָמה, ֵאינֹו ֵמִבין ֵמֵהיָכן ָנֲחָתה ָעָליו ַהְּׁשֵאָלה.

ֵהֵחל  ְוהּוא  ְׁשֵלמּות,  ִלְכַלל  ְּבמֹחוֹ  ִהְתַאֲחדּו  ַהְּתמּוָנה  ְרִסיֵסי  ְלָאחֹור.  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ָהַרִּבי  ִנְזַרק  ֶאָחת  ְּבַבת 
ְלַסֵּפר:

 .ִּבְבִריְת ַהַּסְנָּדק  ֶׁשֶאֱהֶיה  ִמֶּמִּני  ּוִבֵּקׁש   ָאִבי ֵאַלי  ִהְתַקֵּׁשר  ַהִּמיָלה,  ִּבְבִרית   ְלַהְכָנָסְת ֶׁשָּקַדם  "ַּבַּלְיָלה 
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה א ָהָיה ְלִאיׁש ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶקֶׁשר ִעם ָאִבי ֶׁשְּכָבר ָרחֹוק ָהָיה ֵמעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרּה, ְוַאף 
ַלֲחֻתָּנתוֹ א ֻהְזַמן ִאיׁש ֵמִאָּתנּו. ְלִפיָכ ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ֵאַלי ִׂשיַחת ַהֶּטֶלפֹון ַהַּמְפִּתיָעה, ָהֶרֶגׁש ַהְּפִניִמי ֶׁשִּלי 

ָאַמר ִלי ְלָסֵרב ִמָּיד. ְוִכי ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ִּתְצַמח ֵמהֹוַפְעִּתי?!

ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי, ִּכי ַּגם ִאם ֵאין ָראּוי ֶׁשַאְטִריַח ַעְצִמי ְלַמַען ֲאִבי ַהִּתינֹוק, ֶאְׁשַּתֵּתף ַּבְּבִרית ְלַמַען 
ַהִּתינֹוק ָהַר. ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ַהְּתִפָּלה ֶׁשֶאָּׂשא ָעָליו ְּבעֹודֹו ֻמָּנח ַעל ִּבְרַכּי ִּבְׁשַעת ַהְּבִרית ַּתֲעמֹד לֹו ֶׁשִּבְרבֹות 

ַהָּיִמים ִיְגַּדל ְוִיְהֶיה ִליהּוִדי ָהגּון.

ְוָאֵכן ָּכ ָעִׂשיִתי. ָהַלְכִּתי ְלָׁשם ְלַמַעְנ, מֶֹׁשה ָּדִוד, ְוַכֲאֶׁשר ִעְרַסְלִּתי אֹוְת ֵּבין ְזרֹועֹוַתי א ָיכְֹלִּתי ַלֲעצֹר ֶאת 
ִהְתַרְּגׁשּוִתי: ֵעיַני ָזְלגּו ְּדָמעֹות ְלא ֶהֶרף. ִהְתַּפַּלְלִּתי ַּבֲעבּוְר ְּבָכל ִלִּבי ִּכי ִּתְזֶּכה ִלְגּדֹל ִּכיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוָיָׁשר.

ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלפּו ֵמָאז. ֵזֶכר ַהַּמֲעֶׂשה ְּכָבר ִנְׁשַּכח ִמִּלִּבי, ֶאָּלא ֶׁשָאז, ְּכמֹו ִמּתֹו ֲחלֹום הֹוַפְעָּת ִּבְמעֹוִני. ְּכָבר 
ְּכֶׁשִהַּצְגָּת ַעְצְמ ְּכ'מֶֹׁשה ָּדִוד' ִהְתעֹוֵרר ֶאְצִלי ִזָּכרֹון ָעמּום, ְוַאט ַאט נֹוַכְחִּתי ָלַדַעת ִּכי ַאָּתה הּוא ֶזה ַהֶּיֶלד 

ֶׁשַּבֲעבּורֹו ָנָׂשאִתי ְּתִפָּלה ּכֹה ִנְרֶּגֶׁשת ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים.

ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ָקם ָהַרִּבי ִמְּמקֹומֹו, ִנַּגׁש ַלֲארֹון ַהְּסָפִרים ְוהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶּכֶר ָיָׁשן ֶׁשל ְּגָמָרא ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת. הּוא 
ִעְלֵעל ֵּבין ַּדָּפיו ְּכָבִקי ְוָרִגיל ְוֵהֵחל ְלַהְקִריא ִלְפֵני מֶֹׁשה ָּדִוד ִמּתֹו ָהאֹוִתּיֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהָּגהֹות ַהָּגאֹון ַרִּבי 

ֵאִלָּיהּו ּגּוְטַמֶכר ִמְּגַרייִדיץ (ַׁשָּבת קל א).

ַהִּמְׁשַּתֵּתף  ַעל  תטו):  (סי'  ֶאְפַרִים'  'עֹוְללֹות  ַּבַעל  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה  ְסֻגָּלתוֹ  ֶאת  ּגּוְטַמֶכר  ָהַרב  ֵהִביא  ִּבְתִחָּלה 
ַּבְּבִרית ַלֲחׁשֹב ַעל ְּבָעיֹוָתיו ּוְלִהְתַּפֵּלל ִליׁשּוָעתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשּבֹוֶכה ַהִּתינֹוק ִמַּצַער ַהִּמיָלה, ֶׁשֵּכן ִּבְכיֹו ַהָּטהֹור 
ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהִּתינֹוק עֹוֶלה ַלָּׁשַמִים ְלא ִעּכּוִבים, ְוָלֵכן ַאף ְּתִפָּלתֹו ַּתֲעֶלה ִעם ֶּבִכי ַהִּתינֹוק ְּבֵאין ַמְפִריַע 

ְוִתְתַקֵּבל ְלָרצֹון.

ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ֵהִביא ָהַרב ִמְּגַרייִדיץ ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ִמְּפסּוֵקי ַהִּמְזמֹור ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ְּבִרית ַהִּמיָלה (ְּתִהִּלים ו 
ט-י): "ִּכי ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי; ָׁשַמע ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח" – ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשֹוֵמַע ה' ֶאת קֹול ֶּבִכי ַהִּתינֹוק, 

ׁשֹוֵמַע הּוא ַאף ֶאת ְּתִחּנֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּנֹוְכִחים ּוַמְקִׁשיב ִלְתִפָּלָתם.

ָזִכיִתי  ֶׁשַּכּיֹום  "ַעד  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ָהַרִּבי  ִסֵּים  ְמרֹוִמים",  ִּבְׁשֵמי  ַהְּתִפָּלה  ִהְמִּתיָנה  ָׁשִנים  ּוְׁשמֹוֶנה  "ֶעְׂשִרים 
ִלְראֹות ְּבִהְתַּגְּׁשמּוָתּה ַהֻּמְפָלָאה, ַּכֲאֶׁשר ְלָפַני עֹוֵמד אֹותֹו ֶיֶלד ַר ְּכֶׁשהּוא ֶּבן ּתֹוָרה ַּבַעל ִמְׁשָּפָחה ְיהּוִדית 

ְלמֹוֵפת".
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('ֻׁשְלָחן  ְלתֹוָדה"  ִמִּמְזמֹור  חּוץ  ִלָּבֵטל,  ֲעִתידֹות  ַהִּׁשירֹות  ֶׁשָּכל  ִּבְנִגיָנה,  ְלָאְמָרּה  ֵיׁש  ְלתֹוָדה  "ִמְזמֹור 
ָערּו' או"ח נא ט).

ִלְפֵני ֲאִמיַרת 'ְיִהי ְכבֹוד' ַמְקִּדיִמים ָאנּו לֹוַמר ֶאת ֶּפֶרק 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' (ְּתִהִּלים ק). ִמְזמֹור ֶזה ְמֻיָחס 
ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ַּכּמּוָבא ִּבירּוַׁשְלִמי (ְׁשבּועֹות א ח): "ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ְּבֵׁשם ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: 
'ִמְזמֹור  ְוָאַמר:  ִהְתִחיל  כא)  טז  (ַוִּיְקָרא  ָעָליו'  'ְוִהְתַוָּדה  ְלמֶֹׁשה:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְּבָׁשָעה 

ְלתֹוָדה' ['ּתֹוָדה' ְלׁשֹון ִוּדּוי, ְוָנַתן מֶֹׁשה ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ַעל ֶׁשִּמְתַרֶּצה ְּבִוּדּוי ('ְּפֵני מֶֹׁשה' ָׁשם)].

ְּב'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ֵיׁש מ' ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד ַאְרָּבִעים ַחּלֹות ַהּמּוָבאֹות ִעם ָקְרַּבן ַהּתֹוָדה. ְלִפיָכ ָנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו 
ַרק ִּבימֹות ַהחֹול ְוא ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ֵּכיָון ֶׁשָּקְרַּבן ַהּתֹוָדה ֵאינֹו ּדֹוֶחה ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב.

ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן ַהּתֹוָדה
ָּכַתב ַהְּלבּוׁש (או"ח נא ז): "ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ֵיׁש ְלאֹוְמרֹו ִּבְנִגיָנה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִׁשיר ָנֶאה ּוְמֻׁשָּבח ֶׁשָהיּו 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל  ַלה'  ְותֹוָדה  ֶׁשַבח  ָלֵתת  ַמְקִריִבים,  ֶׁשָהיּו  ַהּתֹודֹות  ָקְרְּבֵני  ָּכל  ַעל  אֹותֹו  אֹוְמִרים 

ֶׁשְּגָמָלנּו".

יֹום,  ְּבָכל  ְלאֹוְמרֹו  ִּתְּקנּו  ַהּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ְּכֶנֶגד  ִהיא  ְלתֹוָדה'  'ִמְזמֹור  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ֶׁשִעַּקר  ַאף  ַעל 
ַאף ְּכֶׁשֵאין ָהָאָדם ְמֻחָּיב ְּבָקְרַּבן ּתֹוָדה. ֶאת ִסַּבת ַהַּתָּקָנה ֵּבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים (ַקב ַהָּיָׁשר פ"ח ּוְרֵאה עֹוד 
ְּבַאּבּוִדְרַהם) ֶׁשִהיא ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ִנָּדה לא א): "ֵאין ַּבַעל ַהֵּנס ַמִּכיר ְּבִנּסֹו": ְּבָכל יֹום ִמְתַרֲחִׁשים 
ִעָּמנּו ִנִּסים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמִּכיִרים ָּבֶהם ְּבִׁשְגַרת ַהַחִּיים ָהֲעמּוָסה ְוַהּדֹוֶרֶׁשת, ַוֲעֵליֶהם ָעֵלינּו 

ְלהֹודֹות ַּבֲאִמיַרת ַהִּמְזמֹור ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ֲהָבַאת ָקְרַּבן ּתֹוָדה.

ּוְכָבר ֶנֱאָמר ַּבִּמְדָרׁש ְּבִעְנָין ֶזה (ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים קו ַעֵּין ָׁשם עֹוד): "ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: 'ַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה 
ה' ֱאַקי ִנְפְלאֶֹתיךָ ּוַמְחְׁשבֶֹתיךָ ֵאֵלינּו' (ְּתִהִּלים מ ו); ַמהּו ַרּבֹות ָעִׂשיָת? ַהְרֵּבה ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ַאָּתה 

עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל יֹום, ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע".

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה
ֵחֶלק ִנְכָּבד ֵמֲעבֹוַדת ה' ִהיא חֹוַבת ֲעִׂשָּיָתּה ְּבִׂשְמָחה, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (לּוָלב ח טו): "ַהִּׂשְמָחה 
ַעְצמֹו  ַהּמֹוֵנַע  ְוָכל  ִהיא.  ְּגדֹוָלה  ֲעבֹוָדה  ָּבֶהן,  ֶׁשִּצָּוה  ָהֵא-ל  ּוְבַאֲהַבת  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ָאָדם  ֶׁשִּיְׂשַמח 
ִמִּׂשְמָחה זֹו ָראּוי ְלִהָּפַרע ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים כח מז): 'ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֶקיךָ ְּבִׂשְמָחה 

ּוְבטּוב ֵלָבב'".

ּוְכֵׁשם  ַעְצָמּה.  ִּבְפֵני  ִמְצָוה  ִהיא  ַהִּמְצוֹות  ְּבַמֲעֵׂשה  "ַהִּׂשְמָחה  ָנׂשֹא):  פר'  (עה"ת  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ְוָכַתב 
ֶׁשַהִּמְצָוה ֲעבֹוָדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּכ ַהִּׂשְמָחה ַעל ַהִּמְצָוה ִנְקֵראת 'ֲעבֹוָדה'. ְוהּוא ֶׁשָּכַתב: 'ִעְבדּו ֶאת 
ה' ְּבִׂשְמָחה'... ִּכי ַהִּׂשְמָחה ְׁשֵלמּות ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ֵּכן ָהָיה ִעְנַין ַהִּׁשיר ַּבִּמְקָּדׁש ּוַבִּמְׁשָּכן ְּבִׁשיר ַהֶּפה 

ְוַהְּכִלי, ֶׁשהּוא ֵמִכין ֶנֶפׁש ָהָאָדם ְלֶדֶר ַהִּׂשְמָחה".

ַרּבֹו  ָאַמר  ֶׁשָעָליו  ַהְגָּר"א  ִמַּתְלִמיֵדי  ִנְׂשָּגב  ַצִּדיק  ִמֶּטְלז,  ֵליּב  ַרִּבי  ַעל  ֻסַּפר  ֶזה  ְּבִעְנָין  ִנְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ
:ַהָּגדֹול ִּכי ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ָאָדם ֶאָּלא ְּבֶגֶדר ַמְלָא

ְלִהְׁשַּתֵּמט  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  ָהיּו  ְרִגיִלים  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶטְלז.  ָהִעיר   ֶּדֶר ָצָבא  ְּפֻלּגֹות  ָעְברּו  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ּוְלִהְסַּתֵּתר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיַהְפכּו אֹוָתם ַהַחָּיִלים ְל'מֹוֵרי ֶּדֶר'. ְּבַאַחת ֵמאֹוָתן ְּפָעִמים ִנְכְנסּו ַהַחָּיִלים ְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ְּבתּוָרם ַאַחר מֹוֵרה ֶּדֶר, ּוָמְצאּו ֶאת ַרִּבי ֵליּב ְמֻעָּטר ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין ְוהֹוֶגה ַּבּתֹוָרה. ִמָּיד 

ְנָטלּוהוּ ִעָּמֶהם. ָיָצא ַרִּבי ֵליּב ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֶׁשִּסְפרֹו ַּתַחת ֵּבית ֶׁשְחיֹו, ּוִפיו א ּפֹוֵסק ִמִּגְרָסתֹו.

 ֵמַהֶּדֶר סֹוֶטה  ִלְראֹותֹו  ֻהְפְּתעוּ  ַהִּמְנָחה  ְזַמן  ּוְבַהִּגיַע  ֵליּב,  ַרִּבי  ַאֲחֵרי  ַהַחָּיִלים  ָצֲעדּו  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ַהְּסלּוָלה ּופֹוֶנה ָלֶלֶכת ֵּבין ֲעֵצי ַהַּיַער ֶׁשְּלַצד ַהֶּדֶר. ַּבֲהִביָנם ִּכי ִאיׁש ָקדֹוׁש הּוא ָהְלכּו ַאֲחָריו ַהַחָּיִלים 
ְּבַצְיָתנּות, ְוַאף ַׂשר ַהָּצָבא ֶׁשָּפַסע ֵמֲאחֹוֵריֶהם ָנָטה ִמן ַהֶּדֶר ְּבַסְקָרנּותֹו ָלַדַעת ָמה ְמַבֵּקׁש ַרִּבי ֵליּב 

ְּבַמֲעֵבה ַהַּיַער.

ְוִהֵּנה, ֶנֱעַצר ַרִּבי ֵליּב ָסמּו ְלַמֲעַין ַמִים ֶׁשִפָּכּה ַּתַחת ֵעץ ְרַחב ֶּגֶרם, ָנַטל ֶאת ָיָדיו ְוֶנֱעַמד ְלַצד ָהִאיָלן 
ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ִנְרֶּגֶׁשת. ַּגם ַהַּפַעם א ָמחּו ּבֹו ַׂשר ַהָּצָבא ְוַחָּיָליו; ְּבִהְׁשָּתאּות ֵהם ִהְתּבֹוְננּו ְּבַרִּבי ֵליּב, 

ְּבָפָניו ַהּצֹוֲהלֹות ִמִּׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ּוְבגּופֹו ַהּלֹוֵהט ְּבֵאׁש ַאֲהַבת ה'.

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ִסֵּים ַרִּבי ֵליּב ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְוָׁשב ְלהֹוִביל ֶאת ַהַּׂשר ְוַחָּיָליו ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ִלְמחֹוז ֶחְפָצם. 
ִמֶּׁשִהִּגיעּו ִלְמחֹוז ֶחְפָצם ִהְבִחין ַהַּׂשר ַּבָּכבֹוד ֶׁשּבֹו ִקְּבלּוהּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום. אֹו ָאז א ָיכֹול ָהָיה ִלְכּבֹׁש 

ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו ְוָאַמר ַלּנֹוְכִחים ַּבָּמקֹום:

"ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשל ַרִּבי ֵליּב ֵאיִני ָיכֹול ֲאִפּלוּ ְלַקֵּנא, ֵהן יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ְלעֹוָלם א ַאִּגיַע ְלַדְרַּגת ְקֻדָּׁשתוֹ. 
ַא ַמְרֶׁשה ֲאִני ְלַעְצִמי ְלַקֵּנא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשּלֹו; ִהֵּנה ֲאִני ַׂשר ָצָבא, ִנְכָּבד ְוָעִׁשיר ֲאֶׁשר ַאְלֵפי ַחָּיִלים 
ַאִּגיַע  א  ַהְצָלחֹות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ֶרֶצף  ַאַחר  ַאף  ִּכי  ִלי  ִנְדֶמה  זֹאת,  ּוְבָכל  ְלָמרּותֹו,  ָסִרים 
ְלַדְרַּגת ִׂשְמָחה ִעָּלִאית ְּכִפי ֶׁשִהּנֹו ָׁשרּוי ִּבְתִפָּלתֹו, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום" ('ֲעִלּיֹות ֵאִלָּיהּו', ֵלִוין הע' כא).

ֵסֶדר ַהִּמְזמֹור ְּכֵסֶדר ַהְּתִפָּלה
ְלִדְבֵרי ַה'ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות' (אֶֹפן רלט) ִנָּתן ִלְמצֹא ְּבֵסֶדר ְּפסּוֵקי ִמְזמֹור ֶזה ֶרֶמז ְלֵסֶדר ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית, 

ְוָנִביא ָּכאן ֶאת ַּתְמִצית ְּדָבָריו ָהֲעֻמִּקים:

"ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ֲהָלָכה', ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות לא א): "ֵאין עֹוְמִדים 
 ְּדַבר ֲהָלָכה"; "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה" – ֶרֶמז ַלֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות ַהַּנֲעֵׂשית ִמּתֹו ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹו
ִׂשְמָחה; "ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה" – ֶרֶמז ִלְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַהֶּנֱאָמִרים ִּבְרָנָנה, ִמ'ָּברּוךְ ֶׁשָאַמר' ַעד 'ִיְׁשַּתַּבח'.

"ְּדעּו ִּכי ה' הּוא ֱאִקים" – ֶרֶמז ְלָפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשָּבּה ָאנּו ַמְצִהיִרים ַעל ַאְחדּות 
ה'; "הּוא ָעָׂשנּו ְולֹו ֲאַנְחנּו" – ֶרֶמז ְלָרָמ"ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ָהרֹוְמזֹות ַלָּפסּוק: "ַנֲעֶׂשה ָאָדם 
ָרָמ"ח  ַעל  ֵהם  ֶׁשּׁשֹוְלִטים  ִמּׁשּום  'ָאָדם'  ַהִּנְקָרִאים  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמְתַיֵחס  כו)  א  (ְּבֵראִׁשית  ְּבַצְלֵמנּו" 
ֵאיְבֵריֶהם (ְּבִנּגּוד ְלעֹוְבֵדי ַהּכֹוָכִבים ַהּמֹוְלִכים ַרק ַעל רמ"ג ֵמֶהם, ְרֵאה ְנָדִרים לב ב); "ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו" – ֶרֶמז 
ִלְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבֵעת ְקִריַאת ְׁשַמע, ְלַקֵּים ָמה ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים מד 

כג): "ִּכי ָעֶלי הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה".

"ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה" – ְּכֶנֶגד 'ַׁשַער ַהְּתִפָּלה', ַהְינּו ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֶׁשָּבֶהן 
ָאנּו ּפֹוְתִחים ְּבהֹוָדָאה ּוְבֶׁשַבח ַהָּמקֹום; "ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה" – ְּכֶנֶגד י"ג ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה, ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד י"ג ְּפָרצֹות ֶׁשָּפְרצּו ְיָוִנים ַּבֲחַצר ַהִּמְקָּדׁש (ְרֵאה ִמּדֹות פ"ב מ"ב); "הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו" 
– ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון', ֶׁשֲחָזַרת ַהְּׁשִכיָנה ְלִצּיֹון ֵּתָעֶׂשה ְּבֶאְמָצעּות ִיחּוד ֵׁשם ֲהָוָי"ה 
(ְּבִגיַמְטִרָּיה 'לֹו') ְוַאְדנּות (ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ְׁשמֹו'); "ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" – ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'מֹוִדים' ֶׁשָּבּה ָאנּו 
מֹוִדים 'ַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו'; "ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו" – ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'ִׂשים ָׁשלֹום' (ַעֵּין ָׁשם ִּבְדָבָריו).

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָפָלאִג'י ('ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם' ַמֲעֶרֶכת ת') ַעל 
ִּדְבֵרי ַה'ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות' ָהֲאמּוִרים:

"ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ֲחקֹר ָּדָבר; ָמה ִנְׁשַּתָּנה 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ֶׁשאֹוְמִרים אֹותֹו ְּבקֹול ָרם ּוְמׁשֹוְרִרים אֹותֹו 
'ְמַגֶּלה  ָהַרב  ֶׁשָּכַתב  ָמה  ִּפי  ַעל  ְּבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  ָהֲעִמיָדה...  ְּתִפַּלת  ֶׁשּקֶֹדם  ִמְזמֹוִרים...  ִמְּׁשַאר 
ֲעֻמּקֹות' ֶׁשָרַמז ָּכל ַהְּתִפָּלה ֵמֵריָׁשא ַלֵּסיָפא ַּבִּמְזמֹור ַהֶּזה... ּוְבֵכן ָנֶאה ְוָיֶאה ְלַהִּמְזמֹור ַהֶּזה ְּבָאְמרֹו 

ָּכל ַהָּקָהל ְּבקֹול ָרם ּוְבִׁשיֵרי ִזְמָרה".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵאין ְּתִפָּלה ַהָּׁשָבה ֵריָקם

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּׁשָבה

ססִספפּפוו ם
ִמְזמֹור ְלתֹוָדה

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ



  

 עקב ׀ פרשת 189' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 הגדול רבינו נשמת לעילוי יוצא זה גליון

 "  יעקב קהילות"ה בעל
 ה"זצללה קניבסקי פרץ חיים ר"ב ישראל יעקב רבי מרן

 א"שיבלחט רבינו של אביו
 ה"תנצב ה"תשמ אב מנחם ג"כ ע"נלב

 

  דבר העורך �
 בריאות ושמירת הגוף

של  השבת יחול יום היארצייט הל"א להסתלקותו
רבן של ישראל מרן הסטייפלר בעל ה"קהילות 

רבינו " יעקב", וראיתי בספר תולדות יעקב שכותב:

הזהיר מאד על ענין שמירת הגוף ובריאותו, "מצוה 
גדולה היא לשמור על בריאות הגוף דכתיב 
ונשמרתם מאד לנפשותיכם", לאחד ממכריו הוא 

כותב "ושמירת הבריאות אצל מע"כ הוא המנוחה 
וההרגעה, לא להתאמץ ביותר על שום דבר, רק 
יהא בשויון נפש לכל מה שיארע, כי הלא הכל הוא 

במכתב (קריינא דאיגרתא ח"ב סי' כ"ט) י"ת...", מהש
נוסף הוא מציין, שאם כי "אינני רגיל לכתוב בחול 

המועד, אך בענין של פיקוח נפש מחוייב אני למהר 
לכתוב, צריך לדעת דכמו שמחוייב מן התורה לישב 
בסוכה וליטול לולב וכל תרי"ג מצות, כך הוא חיוב 

. (שם סי' ל') גמור מן התורה לשמור על בריאותו"
"אני כותב לו, שעל פי ההלכה מחויב לשמוע אל 
כל מה שהרופאים מצוים עליו, ויקבל התרופות מה 

שהם נותנים וגם מחוייב לאכול כל שנותנים לו 
(שם סי' בבית החולים, כי זהו פיקוח נפש ממש". 

במכתב נוסף הוא כותב "בודאי ראוי ונכון ל"ד) 

דעתו ולשאוף אויר  לטייל כל יום, כדי להרחיב את
. (שם סי' ל"ג)וכל זה בכלל מצות ונשמרתם..."  -יפה 

אחד שלמד לאור היום בשעת שקיעת החמה, ניגש 

 -אליו רבינו וסגר את ספרו, ונשמרתם לנפשותיכם 
 (הרצ"י)גער בו רבינו. 

כשנתיים לפני פטירתו כשמצב בריאותו הי' רופף, 

ו וסבל מאד על רגליו, התעקש אחד מבאי בית
להביא לו רופא, רבינו שמאד לא החזיק מרופאים 

כידוע, לא רצה לפגוע בו והסכים שיראה את רגליו, 
כששאלו הרופא מה כואב לו, השיבו רבינו "זה 
כארבעים שנה שאני סובל ייסורים ברגליי", ורמז 

בזה לרופא שאין כדאי לטרוח ולטפל בו, למרות 
 הפצרות הרופא, התעקש רבינו לשלם לו עבור

 ביקורו.

ל כל כלל יהי רצון שנזכה שיהיה מליץ יושר ע
 ישראל ויהיו דברים אלו לעילוי נשמתו הטהורה.

כת ר ם בב שלו ת   שב
ף  שטו ד גול ק  ח )יצ "ב  (ב

  פשט על הפרשה �
 )יט, כא(" 'וגו בניכם ימי ימיכם ירבו למען' וגו בניכם את אותם ולמדתם"
 

בשבת ל"ג ב' מפני מה אסכרה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה נענה ר"ש 
ואמר בעון ביטול תורה אמרו לו נשים יוכיחו שמבטלות את בעליהן 

נשים יוכיחו שאינן מצוות על דברי תורה דכתיב ולמדתם אותם  [מפרש"י
את בניכם ולא בנותיכם ומתות באסכרה אמר להן אף הן מבטלות את 
בעליהן] וכו' תינוקות יוכיחו שמבטלין את אביהן, ומפרש"י תינוקות יוכיחו 
שאינן בני לימוד אמר להן אף הן בעון שמבטלים את אביהם להוליכן לחמה 

לפייסן באגוזים. ונשאלתי הרי בי"ד של מעלה אין עונשין פחות מבן ולצונן ו
כ' כמ"ש שם פ"ט ב'. וי"ל דהיינו דוקא בסתם בנ"א שאין דעתן גמורה עד 
שיהא בן כ' כמש"כ הרמב"ם בפכ"ט ממכירה הי"ג אבל כשיש לו שכל 
מענישים בי"ד של מעלה גם בפחות מבן עשרים כדמצינו בער ואונן שהיו בני 

דאיתא בסדר עולם פ"ב) ונענשו והיינו משום דכל שמבין שהוא עושה ז' (כ
עבירה נענש אפי' בפחות מבן כ' [שוב הראוני במושב זקנים מבעה"ת בפרשת 

 וישב שכ"כ לגבי ער ואונן].
 )(טעמא דקרא 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח � 
    """"............קודםקודםקודםקודם    יוםיוםיוםיום    שלושיםשלושיםשלושיםשלושים""""

 חדש כנסת בית גבאי כמה א"שליט מרן אל נכנסו האחרונים בימים

, למעשה והוראות שאלות כמה שאלו הם, הארץ דרום באזור המתפתח

 היה א"שליט מרן של שולחנו על העלו אותם המרתקים הנדונים אחד
 .לטובה עלינו הבא השנה בראש בשופר התקיעה אודות

 תוקע בעלי של הצעות כמה לפניהם יש כי א"שליט למרן סיפרו הגבאים

 כבר לו שיש מי עדיף האם, לבחור במי מסופקים והם, ביותר מומחים

 מי לחפש יש, בכלל ואולי, חכם תלמיד הכי שהוא מי עדיף ואולי, נסיון

 .זה בנושא הדרכה וביקשו. ציבור שליח לגבי שמצינו וכמו מבוגר שכבר

 שיודע מצוה בר גיל מעל' גדול' כל הדין מצד כי - להם השיב רבינו

, כהן גם שהוא תוקע לבעל מעלה יש אכן, לתקיעה כשר, לתקוע כיצד

 הכנסת בבית שגם היא מעלה לכן, תקעו הכהנים המקדש ובבית היות

 כי, לתקוע היטיב יודע אכן שהוא, בתנאי כמובן. כהן השנה בראש יתקע

, כהן אינו והוא שופר תקיעת ודיני הלכות את יותר טוב שיודע מי יש אם
 .אותו להעדיף יש כמובן

 התקיים איש החזון מרן של בביתו רבות שנים לפני זכורני: לספר והוסיף

 שלמה רבי הגאון את תוקע לבעל בחר הוא, נוראים ימים לתפילות מנין

, כהן היה הוא כי, באחרים ולא בו בחר שהוא הסיבה השאר בין, כהן

 הכנסת בבית אצלינו וגם. מיוחדת מעלה בזה ראה ל"זצ איש והחזון

 בנו תוקע וכהיום ל"זצ כהן יצחק רבי הגאון בנו השנים כל תקע' לדרמן'
 .ד"עכ). א"שליט יעקב אברהם רבי הגאון( הגדול

 יומא טבא לרבנן
  "לקט הנהגות לבן תורה" ניתן להשיג

 זי"עה"קהילות יעקב" ממרן בעל 
 במהדורה חדשהשי"ל 

 ניתן להשיג: 
 משפחת גולדשטוף בני ברק 52רבי יהודה הנשיא  רחוב:

  053-3145900 להזמנות :

    לאורייתאלאורייתאלאורייתאלאורייתא    מודעה רבהמודעה רבהמודעה רבהמודעה רבה
    

 השיעור יתקיים עקב פרשת, זה ק"שב בליל
 לע"נ אביו זי"ע, א"שליט מרן של הקבוע
 רבע ,)'ב קומה( 'לדרמן' מדרשו בית בהיכל
 )19:35: משוער( ערבית זמן לפני שעה

� ‡·‰ ÚÂ·˘· ‰"È‡ ‰�˘ È„ÓÎ ÔÂÈÏ‚· ‡È·
¯ÂÚÈ˘ ˙‡ "Á"È˘ È¯·„"‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯ Ï˘ Â. 

 



  
  כמה הנהגות ומעשים ממרן בעל הקהילות יעקב זי"ע

  
˙Â˘Â„˜‰ ˙Â·È˘È‰  

"˘·„Ê ÔÈ‡ ,‰·È˘È· „ÓÂÏ Â�È‡˘ ÈÓ Â�È¯Â‰ אמר רבינו, 
 Â‰Ê ÈÎ ,ÔÈÓ‡Ó ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‡Ï‡ ,‰¯Â˙ Â· ¯ÒÁ˘
 ÂÏˆ‡ ˘È ‰·È˘È‰· Â�È‡˘ ÈÓ ÏÏÎ Í¯„·˘ ,ÌÂÈÎ ·ˆÓ‰
 ‰È‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È· "ÌÈÈÁ ıÚ"·˘ ¯ÙÈÒÂ .‰�ÂÓ‡· ˙Â˜ÈÙÒ

Ë�‡ÏÒ ˘"¯‚‰  ÌÈÎÈÈ˘ Ì�È‡˘ ‰‡¯ ¯˘‡ ,ÌÈ¯ÂÁ·Ï ıÚÈÈÓ
 ‰·È˘È· Â·˘ÈÈ Ì‡ ÈÎ ,ÚÂˆ˜Ó Â„ÓÏÈ˘ ,‰¯Â˙‰ ˜ÒÚÏ
 Ì˙Ò�¯ÙÏ ÌÈ„·ÂÚ ÂÈ‰ ÍÎÂ ,‡ËÁÏ ‰ÏË·‰ Ì‡È·˙
 ,Â�È·¯ ÛÈÒÂ‰Â .·¯Ú‰ ˙ÂÚ˘· ‰¯Â˙ È„ÂÓÈÏ· ÌÈ·Ï˙˘ÓÂ
 ˙‡ ˘È ÌÂÈ‰Î Ï·‡ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ· ÏÈ‚¯‰ ·ˆÓ‰ ‰È‰ ÍÎ˘

ÚÈÈÏ Ô˙È� ‡Ï˘ ,‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÂ ‡·ˆ‰ ˙¯ÈÂ‡."ÍÎ ı 

הוא מבאר את הנאמר (פרשת ויצא) ובספרו "ברכת פרץ" 

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", שב"ישיבה" יש את 
העניין של יציאה והבדלה מהרחוב והאוירה שבו, וגם יש 

את התכלית עצמה לספוג בה תורה ויראת שמים, ויש 

  בהליכה להישיבה גם משום "ויצא" וגם משום "וילך"!

"Â˙· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈ‰� ˙ÂÎ¯·Ó ‡Ï¯‰. היה אומר: רבינו ז"ל  
 ÏÎ ˙‡ Ïˆ�ÏÂ ,‰ÏË·‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï :˙Á‡ ‰ˆÚ ˜¯ ˘È

."ÔÓÊ‰  

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏÏ Í¯·‡Ï ‰Î¯„‰  

אלו הדברים שאמר רבינו לאברך אחד, שביקש ממנו 

"·Ó Â¯ÊÁ ‡¯Ó‚‰ ÔÓÊ‡‰  עצה והדרכה בלימוד התורה:
 ¯˜ÈÚ ,˙Â·È˘È· È˙„ÓÏ˘ ÔÓÊ· ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÓÚÙ „Á‡Â
 ‰Ó ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì‡Â ,Â„ÓÏ˘ ‰Ó ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‰È‰ „ÂÓÈÏ‰

 ÌÈ„ÓÂÏ˘-  ,ÌÂÈ‰ Ï·‡ .‰‡Ï‰ „ÂÓÏÏ ÍÈ˘Ó‰Ï Ï˜ ¯˙ÂÈ
 Â‡ ÌÚÙ ‡¯Ó‚ ÌÈ„ÓÂÏ ,˙È�˘Â ,˘„ÁÏ ÌÈˆÂ¯ ,˙È˘‡¯
 Â„ÓÏ˘ ‰Ó ÌÈÁÎÂ˘ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰‡Ï‰ ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ ÌÈÈÓÚÙ

.˘„Á ‰‡¯� ÏÎ‰Â  

 ‡¯Ó‚· ·Â˙Î(ירושלמי סוף ברכות)  ÌÂÈ È�·ÊÚ˙ Ì‡" - 
 Î"Á‡Â ˙ÂÚ˘ 'Á ÏÏÂÎ· ÌÈ„ÓÂÏ Ì‡Â ,"Í·ÊÚ‡ ÌÈÈÓÂÈ

 ˙ÂÚ˘ '„ ÌÈÏË·˙Ó - È ‰Ó „‚�Î ˙ÂÚ˘ 'Á ÂÏË·˙‰˘ ‡ˆÂ
 ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„Â ÌÈ�Â˙ÈÚ ˙‡È¯˜· ËÚÓÏ ÍÈ¯ˆ .Â„ÓÏ˘
 ÌÈ‡·˘ ÔÓÊ·Â .„ÂÓÏÏ ÌÂÈ· ˙ÂÚ˘ ·"È ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ Ê‡Â

.ÏÏÂÎ· Â„ÓÏ˘ ‰Ó ÏÚ ˙È·· ¯ÂÊÁÏ ¯˘Ù‡ ,ÏÏÂÎ‰Ó  
 ‰Ó ÏÚ ¯ÂÊÁÏÂ „ÂÓÈÏ· ÌÂÈ‰ ÏÎ ÌÈÚÂ˜˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ

 ÌÈ¯„Ò '‚ ˙Ú„Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· ¯˘Ù‡ ÍÎÂ ,Â„ÓÏ˘ - 
 „ÚÂÓÂ ÔÈ˜ÈÊ� ,ÌÈ˘�-  Ì‚ Ì�Ó‡ , ¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á‰ Ì‰˘

 ¯·„Ó ÈÓÂ ,È�Â�È· Ì„‡· Â‰ÊÂ .Â�È�ÓÊ· ‰˘ÚÓÏ Ú‚Â� ÌÈÚ¯Ê
...˙Â�Â¯˘Î ÈÏÚ··  

 ‰Ó ¯ÂÓ‚Ï Ï„˙˘‰Ï Í‡ ,˙È·· ¯ÂÊÚÏ ˙ˆ˜ ÍÈ¯ˆ˘ È‡„ÂÂ·
 ÌÈÚÂ˜˘ ˙ÂÈ‰Ï È„Î „ÂÓÏÏ ˙ÎÏÏ „ÈÓÂ ¯‰Ó ¯˙ÂÈ˘
 ‰�˘È Ê‡ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÌÈ�ÂÂÎÓ Ì‡Â .‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ·

Ò ‰‡Â¯ ‰˘‡‰ Ì‚Â ,ÍÎÏ ÔÓÊ ‰·¯‰ ˘È˘ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈ
.ÔÓÊ ¯˙ÂÈ „ÂÓÏÏ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ˙‡Ê  

 ˙Â‡È˜·‰ „ÂÓÈÏ·-  ÌÈ˙ÂÙÒÂ˙ ‰ÊÈ‡ ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ ÌÈ‡Â¯
 ÔÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â� ÔÈ‡˘ ÂÏ‡ ÏÚÂ ,„ÂÓÏÏ ‡Ï ‰ÊÈ‡Â „ÂÓÏÏ

 Â‰˘Ó ÌÈ�È·Ó ‡Ï Ì‡Â .‚Ï„Ï ¯˘Ù‡-  ‰„Â˜� ÔÓÒÏ ¯˘Ù‡
Ï Ï˜ ¯˙ÂÈ Ê‡Â ,ÔÂÈÚ· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÓÊÏ ¯È‡˘‰ÏÂ ÔÈ‡ .¯¯·

 „Á‡ ÏÎÂ ,˙Â‡È˜·· Â‡ ÔÂÈÚ· „ÂÓÏÏ „ˆÈÎ ÌÈÏÏÎ ‰Ê·
 .˜ÂÙÈÒ ÍÎ È„È ÏÚ ÂÏ ˘È˘ ˘È‚¯Ó ‡Â‰˘ ÈÙÎ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ
 Ì„‡ „ÓÏÈ ÌÏÂÚÏ .„ÂÓÏÏ ‰˘˜ ˜ÂÙÈÒ ˙˘‚¯‰ ÈÏ·Ó

.ıÙÁ Â·Ï˘ ÌÂ˜Ó·  אבל נוהגים ללמוד לפחות קצת

  בעיון ולפחות קצת בבקיאות.

 ,ÏÏÂÎ· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ˙ÎÒÓ‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ È‡
 ÔÂÈÚ· ˙ÎÒÓ‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ˘ Ì„Â˜Â -  Ì˙Â‡ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ

 ˙ÎÒÓ Â„ÓÏ˘ Ì„Â˜ Ï˘ÓÏ˘ È�‡ ¯ÎÂÊ .˙Â‡È˜·· Ì„Â˜
 ˙Â·Â˙Î -  ˙ÂÙÒÂ˙ ÈÏ· ÌÈÓÚÙ '‚ ˙ÎÒÓ‰ ˙‡ Â„ÓÏ

 Ê‡ Ì‚ .ÔÓÊ‰ È�ÙÏ ˘„ÂÁÎ-  ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ·· -  ,Â"Ë Â„ÓÏ
."˙ÚÏ ˙ÚÓ· ˙ÂÚ˘ ,·"È  

, שלא ראה סימן ברכה בעמלו 37ב לגיל לאברך קרו

 -"‚ÁÈÎÂ‰Ï ¯"‰ˆÈ‰ Ï˘ Â˙ˆÚ ‡È‰  ÂÊ Ì בתורה, אמר:
 ÏÂÎÈ·Î-  È„Î ÈÂ‡¯Î ‰ÏÚ˙Ó ‡Â‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚÏ

."˘Â‡È È„ÈÏ Â‡È·‰Ï  ויעץ לכתוב כל חידוש שמזדמן, בין

אם הוא אייגינע בין ששמע מאחרים, ואפילו קושיא של 

וסק בה, וברבות מהרש"א ומהר"ם שעל הסוגיא שע

  הימים רוכשים אוצר בלום. 

‰Ú·˘‰ ÈÓÈ  

באחד מימי השבעה, הופיע הצוות הרפואי שזכו במעט 

לטפל ברבינו זצ"ל. הם נכנסו חבושי כפות, ונותרו לבדם 

עם בן רבינו, יבלחט"א, שנתן לכל אחד מהם כמתנה את 
הספר "חיי עולם" לזכותו של רבינו. הגר"ח סיפר 

ע מהגה"צ ר' אליהו דושניצר למנחמים את אשר שמ

זצ"ל. בהיותו בעיר מינסק פגש ברוקח יהודי שהיה 

ממונה על כל צרכי המצוה שבעיר, כמו בארגון המצוה 
של ח"ק, הכנסת כלה ועוד. שאלו ר' אליהו: הכיצד הגעת 

לכל אלו? והלה השיב, כי בעבר היה רחוק משמירת 

ים" התורה והמצוות, אך ארע והוא פגש במרן ה"חפץ חי

זצ"ל, שפנה ואמר לו: "הגם שהנך גובה מעות על שרותך, 
בכל זאת, השתדל לכוין כי הנך חפץ לקיים מצות ביקור 

חולים ורפואתם". הרוקח הוסיף, שדברי הח"ח חדרו 

עמוק ללבו, והוא שב בתשובה שלמה. הגר"ח פנה אל 

צוות הרופאים וביקשם כי יכוונו גם הם בטפוליהם 
ביקור חולים ורפואתם, והוסיף, וברפואתם לשם מצות 

יוקל  -אותו קיבלו מידו  -שאם יעיינו בספר "חיי עולם" 

עליהם למלא את בקשתו. הללו הודו כי כל אותן 

השבועות בהן שהו במחיצת הצדיק, חיזקו אותם מאוד, 

ולאחר מכן פנו אל קברו של רבינו הקדוש לבקש את 
  סליחתו אם לא נהגו בו כשורה...

  
)(תולדות יעקב



 בין הזמנים׀  186' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 בסיוע  יוצאגליון זה 

  ידידינו החשוב

  החפץ בעילום שמו

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

 

  דבר העורך �
 

ראוי ה כימי בין הזמנים מן בימים
ביא מדברי רבינו שכתב לה

בחשיבות  ,"‡ÂÈ Â̇Á¯Â˘¯בספרו "
"‰�‰ ‚ÏÚÓ Ï„Â˙ התפילה: 

 Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ ‰ÏÈÙ˙‰ ı˜Ó ‡ÓÂÁ�˙·)

('Ë 'ÈÒ  ÔÓ ‰ÏÂ„‚ ÍÏ ÔÈ‡˘
...‰ÏÙ˙‰  ¯·Î ‰ÏÙ˙ Ï˘ ‰ÁÎÂ

) Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ ('„ Ô�Á˙‡Â ‡ÓÂÁ�˙ ÔÈ‡
 ÏÎ ˙ÏÙ˙ ÏÒÂÙ ‰"·˜‰...‰È¯· 

 ÏÏÙ˙‰Ï Ï„˙˘‰Ï ˘È ¯˙ÂÈ·Â
 ‡�È„Ó ¯ÂÓ‚ ·ÂÈÁ ‡Â‰Â ¯Â·Èˆ·

 'Ó‚· 'È‡„Î (Â"Ó ÌÈÁÒÙ) ·ÈÈÁ˘
ÍÏÈÏ  ÔÈÏÈÓ '„ „Ú ÂÈ�ÙÏ ‰Ê ¯Â·Ú

 ˜ÒÙ� ÔÎÂ ÏÈÓ „Ú ÂÈ¯Á‡Ï Â‡
 ÌÈ˜ÒÂÙ‰ 'ÎÂ ...Ú"Â˘· 'ÈÒ ·"Ó 'ÈÚ)

 (Ê"Î˜Ò 'ˆ ‰¯Â˙ ÏÈ·˘· 'ÈÙ‡˘
 Ì‚ ...¯Â·ˆ· ‰ÏÙ˙ ÏË·Ï ¯ÂÒ‡

‰È·· ÏÏÙ˙‰Ï ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ �"Î
 Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ ('‡ 'Â Â̇Î¯··) ÔÈ‡

 ‡Ï‡ ˙ÚÓ˘� Ì„‡ Ï˘ Â˙ÏÈÙ˙
...�"Î‰È··  ÌÈÏË· ÌÈ¯·„ ¯·„ÏÂ
 �"Î‰È··(‰ÂˆÓ ÈÎ¯ˆ Â�È‡ Ì‡)  ‡Â‰

 ˙ÂÚÈ·˜ ÔÈ„ ÔÎÂ ...¯ÂÓ‚ ¯ÂÒÈ‡
 Â‚ÈÏÙ‰ Ï"ÊÁ˘ �"Î‰È·· ÌÂ˜Ó
 ÔÈ‡˘ ÈÓ 'ÈÙ‡Â ...„‡Ó ‰Ê·
 ·ÈÈÁ Ù"ÎÚ ÔÈ˜È˙ÂÎ ÏÏÙ˙Ó
 Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ Â˙ÏÂÎÈ ÈÙÎ ÌÈÎ˘‰Ï

Â̇Î¯·)  ('Á È·Ï ÂÎÈ˘ÁÂ ÂÓÈ„˜
 ,ÈÈÁ ÂÎ¯Â˙„ ÈÎÈ‰ ÈÎ ‡˙˘È�Î

 Â¯Ó‡Â (Ê"Î˜ ˙·˘·) ˙ÓÎ˘‰
 Ì„‡  ̆ ÌÈ¯·„‰Ó ‡Â‰ „"Ó‰È·
 Ô¯˜‰Â Ê"‰ÂÚ· Ô‰È˙Â¯ÈÙ ÏÎÂ‡

·"‰ÂÚÏ ÂÏ ˙ÓÈÈ˜...  Â¯Ó‡Â
(‡"ÎÙ �"¯„‡·)  È̇¯Á˘ Ï˘ ‰�È˘

 ÌÏÂÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ
 ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ¯Â·ÚÏ ÏÂÎÈ˘
 ÏÎÂÈ ‡Ï ˙ÂÂÚÓ ‰Ê È¯‰Â ˘"Ú

˙Ï 'Ó‚·Â ...ÔÂ˜ (Ë"Î ˙ÂÎ¯·) Â¯Ó‡
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."ÌÈ�˘Â ÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡Ï Ì¯Â‚ 
 בימי בין הזמנים נתחזק כולנו

"תפילה"  ושמו בדבר חשוב זה
ונזכה שיתקבלו כל תפילותינו 

 לרצון לפני אדון כל.
נסיים בברכה לכל עמלי התורה ו 

"וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר 
 כנשרים".
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    """"בצפתבצפתבצפתבצפת    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה""""

 

 ראש, א"שליט שטינמן שרגא רבי הגאון, נשיאה דבי מחתנא שמענו מעולם פורסם שלא סיפור
 .ברק בבני לצעירים יעקב קהילות ישיבת

 שנה כל נוסע א"שליט התורה שר מרן ח"מו היה שנים באותם ב"תשנ בשנת זה היה: סיפר וכך
. חיים מאור בשכונת, א"שליט ליברמן אליעזר רבי הרב של בדירתו בצפת למנוחה ימים לכמה

 עבור הפרק על שהיה לשידוך בנוגע ח"מו עם לשוחח זקוק הייתי שנה אותה של אב בחודש
 וקשה, תמיד כמו רבים אנשים סביבו היה וגם, אחרת טירדא היה יום כל והנה, מילדינו אחד
 .שקט יותר יהיה בודאי ואז צפונה שיסע איפה אמתין, אמרתי. בנחת לשוחח היה

 אפשטין ישעיהו ר"הר המסור הנהג של ברכבו בוקרב השכם נסעתי הבקרים באחד, ואכן
 מנדל ישי רבי ג"הרה של בביתו היתה התפילה, החמה הנץ עם שחרית לתפילת והגענו, א"שליט
 ושם כשר תורה ספר היה וכמובן, אב חודש בימי בה נח שהיה דירה לו שהיתה, א"שליט

 .התפללו
 והחל לחדר שהלך ראיתי מכן לאחר מיד. שהכריע מה והכריע בפרטיות שוחחנו התפילה אחרי

, ואגב. רגע בזבז לא'. ג חלק אמונה דרך של בכתיבה אז עסק הוא, תורה חידושי בכתיבת מיד
, כוח להחליף קצת לו שיהיה ונעים נקי אויר קצת' לנשום' בשביל היה לצפת נסע שהוא הסיבה

 ...א"שליט מרן ישב לזה וסמוך, הדירה בכל אויר עם אחד קטן חלון היה דאז בדירה, ולמעשה
 לו יש הזמן חשבון לפי שהיום אפשטין ישעיהו ר"להר הודיע א"שליט מרן שעות כמה כעבור

 התנאים של קברם על להתפלל יהיה כדאי בצפון כבר שהוא שכיון חושב והוא, פנאי מעט
, אלעאי בר יהודה רבי ואצל, יוחאי בר שמעון רבי אצל למירון כולנו עלינו וכך. באזור הקבורים

 .הלאה והמשכנו רגעים כמה קבר בכל התפלל הוא. קברים כמה ועוד
 .א"שליט ש"מהגר ששמענו כפי א"שליט מרן של בצילו'' נופש'' ימי נראה היה כך

 
� � � 

    """"אדםאדםאדםאדם    זהזהזהזה    מבעהמבעהמבעהמבעה""""
 - עניתי. בישיבה עוסקים אתם במה, בשאלה רבינו אלי פונה הימים באחד, רבינו נין סיפר

 .קמא בבא שבמסכת אבות ארבעה בפרק
 '' ?דף באיזה'' -

 או שן זה במשנה הנזכר'' מבעה'' האם ושמואל רב מחלוקת של בסוגיא ב"ע' ג בדף, עניתי
 .אדם

 מן בגמרא כמובא, כן, - והשבתי. רבינו שאל''? אדם זה שמבעה רב סובר מדוע לבאר התדע''-
 .בעיו תבעיון אם הפסוק

 שלא מי. שמתפלל, שמבקש מי רק זה'' אדם, ''לב שים כן כי הנה, ואומר בחיוך רבינו פונה ואז
 .)ו"ני ה"מ ח"הבה מידידנו... (אדם אינו, תפילה בלי' נוסע' אצלו הכל אלא' לה מתפלל

� � �    

    """"הרוחניהרוחניהרוחניהרוחני    הלקחהלקחהלקחהלקח\\\\ואסטרונאוטואסטרונאוטואסטרונאוטואסטרונאוט    חלליתחלליתחלליתחללית    עלעלעלעל""""
 

 סיפר הוא השאר בין, והחלל המדע בתחום לפרנסתו שעוסק יהודי השבוע נכנס רבינו אל
 שם ויש, הירח אל להגיע המדע לאנשי היום יותר קל וכי, מאוד מתפתח זה תחום כי לרבינו
 זה בדור יש תועלת מה לו יסביר א"שליט שרבנו, הוסיף הוא זה באומרו. מענינות תגליות הרבה
 שאל? לכך הסבר יש האם? מאוד יתפתח זה שתחום סובב ה"הקב ומדוע, אלו דברים לדעת
 .האיש
 ולעלות לעלות לאדם אפשר. מדבר שפיך מה אוזנך ישמעו, בטח: אתר על לו השיב רבינו

 הוא יכול, חלילה עבירה שבעשייתו האדם ילמד מכאן, סופי אין גובה זהו, לירח עד אפילו
 .ל"רח גיהנום ויורש סוף אין עד ולרדת לרדת

וכמו שאנו רואים כמה אפשר לעלות ולעלות גבוה, כך נזכור כל הזמן גם כמה חלילה עלול 
    האדם לרדת עוד ועוד, וד' יצילנו מכל מכשול.

    
 

 העניינים בכל והצלחה לברכה "ישראל עזרת" עמותת בסיועיוצא גליון זה 



 

  :פרסום ראשון

  א"שליט קולדצקיבינו הגאון ר' יצחק חתן ררשימות מפנקסו של 

  לי ישראל בימי בין הזמניםהנהגות גדו

 בשעתו כאשר ראו ראשי ישיבות למרן הגרא"מ שך זצ"ל בקשר אולי לעשות שינויים לבין הזמנים, ומרן ענה: שבהיות
ובמשך כל הזמן הוא עסוק וטרוד בלימודים של נשים נזיקין. והוא רוצה גם ללמוד קדשים, ולכך הוא חייב את הבין 

הזמנים להתמסר לסדר קדשים, ובאמת בימי בין הזמנים הוא חיבר את ספרי אבי עזרי על סדר קדשים, כיוצא בזה 

מצא לזה זמן, ועל  לך שמאד אהב ללמוד אותו ולאמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה לומד בבין הזמנים את המשנה למ

  המשנה למלך. שלו ללימוד זה ניצל את ימי בין הזמנים

˙Ùˆ ¯ÈÚ· ˘ÙÂ�· Â�È·¯  

רות שלו, בשעתו כאשר מו"ח מרן הגרח"ק שליט"א היה נוסע בבין הזמנים לעיר צפת היה לוקח אתו את המחב
ומר שהוא מספיק שוהה שם חמשה ימים בלבד, והיה א דול דרך אמונה. ובדרך כלל היהומסדר לדפוס את ספרו הג

חמשה ימים אלו לכתוב ולסדר את הספר דרך אונה כמות כזו שבבני ברק לוקח לו כמה חדשים בבית הבראה שלו ב

יא טובים. אצל אנשים אלו, בין הזמנים פירושו שחרור מעול הציבור, ותוספת עול תורה כל אחד לפי ענינו. והסיבה ה

ל ניתוק ח"ו מתורה, ואין להם צרך לנוח או להתאורר מן הלימוד, כי אדרבה ה, שאצלם אין מושג שמובנת מאלי
שחרור, מוצאים להם זמן יותר המנוחה הכי טובה היא לצלול עמוק בים התלמוד, ודוקא אז כאשר יש להם קצת 

  נה.להם במשך הש ש זמן לאותם לימודים נוספים שחסרילהקד

ÏÂ·ÒÏ ÂÓÎ˘ ËÈÂ  

ץ רבינו בשם החזון איש על הפסוק "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהיה למס יהמלוע"ז 

אם כן מדוע  הוא רואה במעלת המנוחה שזהו טוב,המפרשים שלכאורה יש כאן סתירה, שאחרי ש ועובד" והקש

כאשר יהודי המקריב קרבן לה' הרי הוא ההמשך הוא "ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד". ותירץ החזון איש הנה מצינו 
קריב הלנתקבל ברצון. וכמו כן ישכר שרצה ל הביא מבכורות צאנו והקרבן וחר את הבהמה הכי מובחרת וכמו שהבב

את חייו לתורה, חיפש מהו הדבר הכי טוב כדי להקריבו, ומצא שאנשים מאד אוהבים את המנוחה ואז כאשר עמד 

קריב את המנוחה לקרבן של עמל התורה "ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד", ובדרך ואמר: רבונו של עולם הריני מ

  כלל ממליץ רבינו לקחת איזה לימוד מסויים שיהיה עליו עול ללמוד בבין הזמנים כדי שהזמן יהיה מנוצל כמו שצריך, 

Ï"ˆÊ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜‰ Ô¯Ó  

שעות ביום במסגרת  4 לפחות ום בבין הזמניםבשנת תש"ל יצא הסטייפלר זצל בקריאה לבני הישיבות שילמדו כל י
  ל את הזמן שלא ילך לאיבוד צישיבת בין הזמנים [ולא לבד] כי כאשר לומדים במסגרת של ציבור יש יותר ס"ד לנ

Ï"ˆÊ ·È˘ÈÏ‡ ˘"È¯‚‰ Ô¯Ó  

ן בשעתו בשנים שבין תש"ך לתש"ל כאשר מרן הגרי"ש זצ"ל היה בשנות החמשים היה נוסע עם הרבנית ע"ה לבי

דצקי זצ"ל ואמי מורתי ע"ה לבית הבראה בנתניה, וגם שם כמובן היה הגרי"ש לוהזמנים ביחד עם אאמו"ר הגר"ש ק

קם כדרכו כמה שעות לפני עלות השחר ולומד בניגונו המיוחד, וגם כאשר הלכנו לבקר את הורינו בשעות הצהרים, 

ו שכתוב "ויט שכמו לסבול". והתמונה הזאת [שעת האוכל], אז הגרי"ש זצ"ל לא פסיק פומיה מגירסא כפשוטו כמ
ש חביבות ומתיקות התורה עם כל המרץ ובכח בכל תמול, כמה שזכינו לראות אצל הגרי"עומדת בעיני כאילו היה א

  עת ובכל שעה.

בדברי הגמרא לא חרבה ירושלים אלא בשביל ביטול תינוקות של בית רבן. וכתב המהרש"א  ועיין במסכת שבת קיט:

ביטול תינוקות של בית רבן הוא מצוי בכל קהלה, גם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים והלכים  שם וז"ל:
  ת בביטולים ובטיולים עכ"ל.ובוברח

È Ì‚ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ¯„Ò ÚÂ·˜Ï ÌÈ¯ÂÚ�‰ È�·Ï ˜ÂÊÈÁ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ÂÈ‰Â ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ··Ï„ ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·˘ ˙Ú
.‰¯‰Ó· ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ�·Ï ‰ÎÊ� ‰Ê ˙ÂÎÊ·Â ,‰ÊÏ ˜Â˜Ê˘ ÈÓÏ ‰ÁÂ�Ó ˙ˆ˜ ÈÏÂ‡ ˜¯Â ,¯ÂËÙ È�ÓÊ  

   



 

È�È�Ù ‰¯Â˙  Ï"ÔÈ· ÌÈ�ÓÊ‰"

 בריאות לצרכי או מצוה לצרכי ל"לחו שנוסעים אלו
 מקומות של המפעים יופיים על מספרים, ופרנסה

 ופלאי הבריאה נפלאות מדוע. העמים בארצות רבים
 האלפים והרי הנחלים, הגבוהים ההרים, העולם

 בארץ ולא לארץ בחוץ דוקא מצויים, המושלגים
  ?ישראל

   

, א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"מו את שאלתי כך
 ל"חז: הבא הרעיון את כתשובה לפניו והצעתי
? בירושלים גינוסר פירות אין מה מפני: "אומרים

 לא אלמלא: "אומרים רגלים עולי יהיו שלא כדי
", דיינו - בירושלים גינוסר פירות לאכול אלא עלינו

 רבי אמר בו כיוצא. לשמה שלא עלייה נמצאת
 טבריא חמי אין מה מפני: ינאי ברבי דוסתאי

: אומרים רגלים עולי יהיו שלא כדי? בירושלים
", דיינו -  טבריא בחמי לרחוץ אלא עלינו לא אלמלא"

  ).ב, ח פסחים", (לשמה שלא עלייה ונמצאת

 משופעת אינה ישראל ארץ שגם הסיבה שזאת ויתכן
 כדי ישראל בארץ ויגורו יעלו שלא כדי, עולם בפלאי
 שיעלו אלא, ונופיה הריה, המיוחד מיופיה להנות

  .ישראל ארץ ישוב מצות לשם רק בה ויתיישבו

   

  .נכונה שהיא ואמר זו לתשובה הסכים א"שליט מרן

  

‰�ÂÂÎ Ì˘Ï ‰ÂˆÓ ÏÂÈË· ı¯‡· Ï‡¯˘È  

), ועוד ל"זצ חי איש הבן כדעת( דעות ישנם
, הקודש בארץ ולתור לטייל מעלה שישנה הסבורים

 שלא  סבור א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ואולם
  .ישראל בארץ לטייל טוב ומנהג מצוה שמענו

 בכל כשהיהודי האם א"שליט מרן את ושאלתי
 האם, ונפשו גופו בריאות לצורך, כעת מטייל מקרה
 לשם ישראל בארץ טיולו במהלך שיכוין מעלה ישנה

 פלאי בראיית ה"להקב והודאה ישראל ארץ חביבות
  .ורחבה חמדה ארץ

, כך לכוין וצורך ענין שאין במכתב ח"הגר לי השיב
 בכניסתו ישראל ארץ ישוב מצות לשם לכוין צריך כי

 שנמצא ויודע דעתו על עומדו בתחילת או לארץ
 בכל זו מצוה לשם לכוין ענין ואין, הקודש בארץ
  .והריה עריה, באתריה סיור או הליכה

   

˜ÈÒÙ‰Ï ÚˆÓ‡· „ÂÓÈÏ‰ ÚˆÓ‡· ÏÂÈË‰  

   

 לטייל ונסע למנוחה זקוק שהיה טוב ביהודי מעשה
 תורה למד הים לחוף או להר נסיעתו במהלך. ולפוש
 בנוף והביט מלימודו הפסיק פעם ומידי, ספר מתוך

 ח"הגר מרן את ושאלתי. האוטובוס לחלון שמחוץ
 ממשנתו להפסיק לו מותר האם א"שליט קניבסקי

 שהרי הוא בדבר והספק', זה אילן נאה מה' ולומר

 שהרי', ממשנתו המפסיק' בגדר זה שאין יתכן
, ממשנתו מפסיק ולא מטיולו כעת מפסיק, אדרבה

 בדרכו הוא לומד ורק לטיול הוא נסיעתו עיקר שהרי
  .זמנו לניצול

  

 להפסיק חלילה: במכתב א"שליט מרן לי השיב
  .ממשנתו

˜ÂÏÁ ˙·‚Ó ‰ÎÈ¯··  

 קשה זה הרי, בבגד שהמתנגב בספרים כתוב
 א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן  ר"ומו, לשכחה
 גם הוא מגבת -בחלוק המתנגב האם בפני הסתפק

 כמו בו שהולכים כאלו שישנם כיוון", לשכחה קשה"
 או', וכדו והים מהבריכה ביציאתם", בגד חצי"

  .ע"וצ, למגבת הוא שנחשב

˙ÏÈÙ˙ ‰Á�Ó Ì„Â˜ ‰ˆÁ¯ ÌÈ·  

 בצרכיו להתעסק לו אסור): ג, פט ח"או( ע"השו כתב
. עשרה שמונה תפלת שיתפלל עד לדרך לילך או

 זמן כשהגיע כן לעשות אין שגם ב"המשנ וכתב
 יוכל בו למקום כשיגיע ואפילו, ומעריב מנחה

 שהליכה מפני. אסור ,בזמנו הציבור עם להתפלל
 כיצד מובן לא זה ולפי. בצרכיו כעוסק היא בדרך

 הליכות ובספר. מנחה שמתפללים קודם לים נוסעים
 שאנו ל"זצוק אוירבך ז"הגרש ממרן מובא שלמה

 שדיני מפני, מנחה זמן כבר כשהגיע לרחוץ מקילים
 כשאינו אך. להתפלל כשרוצה רק נאמרו הקדימה

 ולנסוע לצאת  שמותר יתכן, כעת להתפלל רוצה
 ח"הגר מרן ר"וממו.  תפילתו לפני גם, וכדומה לים

 לצאת שמותר שבודאי שמעתי א"שליט קניבסקי
 בכותל מנחה להתפלל כדי לירושלים ברק מבני

 זמן שכשמשך  כתב לציון אור ת"ובשו. המערבי
 מותר, וחומש משעה פחות היא ועיסוקיה הנסיעה

  .התפילה קודם לדרך לצאת

˙Â˘„Á ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡  

 ארבע המהלך כל"ש בענין" לצטט" נוהג העולם
 עולם בן הוא הרי, ישראל בארץ חדשות אמות
 ועוד עוד של בהליכה" המהדרים" ישנם ולכן", הבא

, לא אך. בארצנו מוכרות ולא חדשות אמות ארבע
 שאין א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"ממו שמעתי
  .כזה ל"חז מאמר

' ד המהלך כל"ש נאמר) א, קיא( בכתובות בגמרא
 עולם בן שהוא לו מובטח, ישראל בארץ אמות
 ארבע כל ללכת הוא והענין המצוה ולפיכך", הבא

 בית אל, הביתה הכנסת מבית גם, בארצנו אמות
 למרות וזה, המסחרי המרכז או הכולל, המדרש
 מלבד. פעמים ספור אין המקומות באותם שצעדנו

 כפי), יא, ה מלכים( ם"הרמב דברי משמעות, זאת
 ה"וכ, ב"סק י"בב ב"ס א"פ( השולחן הפאת שביאר
 ושלהי ז"פ אמת מנוחת' ועי, כח ד"יו ט"במהרי

 נחשב ישראל בארץ הדר רק שלא הוא), כ"ס דקייטא
 בה הולך ורק י"בא גר שלא מי גם אלא, מעלה לבן



 

 העולם מבני להיות הוא זוכה כבר, אמות ארבע
 צריך ישראל בארץ שהמתגורר ראיה אין אך, הבא

  . אמות ארבע ועוד עוד בה ללכת

˙‚ÏÈÓ "˙·È˘È ÔÈ· ÌÈ�ÓÊ‰"   

 ישיבת" שמילגת הורה ל"זצוק אלישיב ש"הגרי מרן
 שולחן על הסמוך ישיבה בן שקיבל" הזמנים בין

 להעניקה יכול שהאב וכמובן, לאביו שייכת, הוריו
  .  לבנו

‚‰� ÒÂ·ÂËÂ‡ ÏÏÁÓ ˙·˘  

 פן, "רשע אדם עם לדרך לצאת שאין ל"חז הורו
 מחלל אוטובוס נהג עם ומה". חטאתם בכל תספו
 ר"ממו שמעתי - ?כרשע הלכה פ"ע המוגדר, שבת
, איתו לנסוע שמותר א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן

 האדם רק אלא, מהנוסעים חלק אינו שנהג משום
 להתפלל אין ואמנם. לדרכם אותם ומוביל שמשמש

 שלא" חסידים ספר"ב כמובא, הרשע הנהג ליד
 מתרחקת שהשכינה כיוון, רשע אדם ליד להתפלל

 אוי, רשע ליד מהמתפלל עיניו את ומעלים ממנו
  . לשכנו ואוי לרשע

˙ÏÈË� ÌÈ„È ÌÈ·  

, ידים ליטול צריך, זיעה מלמולי יש בו, בגופו הנוגע
 הים ממי הרחוץ בגופו והנוגע). ד"ס ב"ומשנ ע"שו(

 כפי ת"שו בשם חמד השדי כתב, אכילתו באמצע
 הוא נטילה שצריך הטעם עיקר שכל שכיון אהרן

 ורחץ בים כעת שהה אם כן אם, זיעה מלמולי משום
 אם קפידא אין, זיעה מלמולי משם והסיר במים גופו

 מרן ר"ממו שמעתי ואולם. בבשרו ידיו נוגעים
 צריך כזה במקרה שגם א"שליט קניבסקי ח"הגר

 הורה וכן. רבנן פלוג שלא מפני, שוב ידיו את ליטול
  .א"שליט שטיינמן ל"הגראי י"רה מרן

˙‡ÈˆÓ ıÙÁ ˙ÂÁÙ Í¯Ú  

 חפץ שכשמוצא הורה א"שליט קניבסקי ח"הגר ר"מו
 פשוט ים גלגל או פשוט ים צעצוע כגון, ערך פחות

 יטרח לא והמאבד, בודדים שקלים במספר הנמכר
 חייב שאינו, עליו יכריז אם ממנו לקחתו ויגיע

 התורה שהרי. בעצמו ולהחזירו ללכת כדי להרימו
 והמוצא", אותו אחיך דרוש עד עמך והיה" אמרה

  . המאבד לבית בעצמו להוליכו חייב אינו

‰ÏÈÎ‡ ÏÂÈË· ‰„ÈÓÚ·Â  

 דומה בשוק שהאוכל אומרים קדושין במסכת ל"חז
 זלזולו בגלל לעדות שנפסל אומרים ויש, לכלב

 אלישיב ש"הגרי מרן בשם מובא ואמנם. בעצמו
 נחשב אינו באוטובוס בדרכים שהאוכל, ל"זצוק

 לאכול אוסרים גיטין במסכת ל"חז. בשוק כהאוכל
  . בעמידה לשתות או

‰„È·‡ ‰‡ÈˆÓÂ ÌÈ·  

 כעבור המקום לאותו שוב וכשהגיע בים מגבת שכח
 כתב, שלו כמו מגבת המקום באותו מצא, זמן

 נחשב אינו שהמיקום) ז"סי ג"ח( יצחק מנחת ת"בשו

) ח"סי ג"פ( חושן בפתחי אך. ב,כג מ"וכבב, לסימן
 חבירו שגם כיון, לקחתו הוא יכול זה שבמקרה כתב
 בדיוק סימן לו שאין כיון, ממנו להוציאו יוכל לא

 שמעתי א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"וממו. כמוהו
 בחפץ מדובר שאכן חזקה אומדנה לו יש שכאשר

 שאם כתב" האבידה משפט"וב. לקחתו יכול, שלו
 יכול, אחרים בגדי עם בגדו את הים בשפת החליף

 אם אך. עליו יכריז גם במקביל אך, בו להשתמש
, בגדו את במקביל לקח לא שחבירו בבירור לו נראה

 השבת" מדורי דרך, עליו ויכריז, בבגד להשתמש אין
 דבר לו שנאבד אדם כלל כשבדרך, בעיתון" אבידה

  . שם בודק, מה

ÚÂ„ÈÎ ÈÓ ‡Ï˘ ‰‡¯ ˙‡ ÌÈ‰ ÏÂ„‚‰ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÂÈ 
ÍÈ¯ˆ Í¯·Ï ‰Î¯·  

 רבים יוצאים הזמנים בין ימי תחילת עם עתה 
 הראשונה הפעם זה רבים ועבור, הים לחופי

 התעוררה ולכך, זו בשנה בים לרחוץ שיוצאים
 מחלון הים חוף את שרואים אלו גם האם, השאלה

), למשל', פוניבז דישיבת מהמרפסת או( ביתם
 או, יום שלושים בתוך הים את שראו כמי נחשבים
 שפת על מקרוב לראות הכוונה הים את שלראות

  .הים

 נחשבת מרחוק שראיה א"שליט רבנו לי והשיב
 ברכת את לברך להם אסור ולכן דבר לכל ראיה

  .הים ראיית

  

˙Â¯ÈÎ˘ ¯„Á-˘ÙÂ� ÈÂ‚Ó  

 הגמרא". ארמית מטת על תשבו ואל: "אומרים ל"חז
 אשה לבית הגיע פפא שרב מספרת) ב,ח ברכות(

". שב" לו ואמרה מיטה האשה לו הוציאה. ארמית
", המטה את שתגביהי עד יושב איני: "לה אמר

 שהאשה, מת תינוק שם ומצאו המטה את הגביהה
 עליו להעליל כדי, המיטה תחת הניחה הנכרית
 אסור חכמים אמרו מכאן. הרגו הוא שכאילו עלילה
  .ארמית מטת על לישב

 מוזכר לא, נכרית מיטת על לשבת, זה איסור
 בכמה נפסק הוא אך, ערוך ובשולחן בטור, ם"ברמב

 ה"הראבי כמו, הראשונים של ההלכה מספרי
 שומרי כיצד לשאול לכאורה יש לפיכך. והכלבו
 מהנכרים ונופש אירוח חדרי שוכרים ל"בחו התורה
  .ארמית מיטה על לישב מהאיסור חוששים ואינם

   

 והוא א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן ר"מו את שאלתי
 גויה מיטת על לשבת דוקא הוא האיסור שכל השיב

, מהנכרים חדר כששוכרים אך. לגויה כעת השייכת
, לנו כשייכים ותכולתו החדר את מחשיבה השכירות

  .איסור אין ובכך, יהודי כרכוש

  

  )הדברים מסירת על א"שליט גנוט ברוך שמואל רבי ג"הרה לידידינו כ"ייש(

   



 

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· È�È�Ú  
 א"מהחזו ובקשתי, תענית' מס ולמדתי ,א"החזו מרן עם יחד אב בחודש בצפת לנוח נסענו בצעירותי, רבינו סח •

 מסכת ג"השדה ח בשיח כתבתי ממנו לי שנתחדשו ת"מהחידו וחלק ימים כמה ולמד איתי הסכים הוא, איתי שילמד
 .תענית

 של ימים לכשבועיים אב חודש במהלך שנה מדי הרבנית עם לצאת רבנו של הרגלו היה שנה עשרה-כחמש לפני עד •
 סביבותיו השורר השקט מן נהנה כשהוא, ספריו של רציפה לכתיבה שאת ביתר מנצל היה אלו ימים. בצפת מנוחה

 מה מספיק הוא אלה מרוכזים שבשבועיים לומר רגיל היה הוא. מלימודו תדיר אותו הטורד מהקהל הדעת וממנוחת
  .הקהל טרדות עקב בביתו חודשים בכמה להספיק ביכולתו שאין

 העיר של המפותלות בסמטאותיה הליכה תוך, צפת של כיין הצלול מאווירה מעט לשאוף יוצא היה הערב בשעות
 התורה בספר ועיין, אבוהב י"מהר של הכנסת בבית אליו שהתלווה בנו עם יחד ביקר אף השנים באחת. הקסומה
 רבי כדוגמת, הצפון שבאזור הקדמונים קברי על להשתטח ההזדמנות את מנצל היה אחרות פעמים. לו המיוחס
  .מסורת לנו יש כי רבנו העיד קברו שעל - ם"והרמב גמזו איש נחום, יוחאי בר שמעון

 כפיהם נושאים הכהנים שאין הוא בצפת שהמנהג משום וזאת, בביתו לתפילה מנין יום מדי לקיים הקפיד רבנו
 מקפיד שהיה לציין מעניין עוד. לביתו לחזור נוהג היה לשבתות. כהנים ברכת להפסיד רצה לא ורבנו, החול בימות

  .הנופש בבית המזוזות כל את להחליף
 וללמוד עצמו לסגור הוא יכול שם, בביתו הגג עליית לו יש כעת כי באמרו, לנסוע מסרב רבנו האחרונות בשנים
 .נדוד להרחיק סיבה רואה אינו כן ועל, מהאנשים מוחלט ובניתוק בשקט שעות שעות גבי על שעות

 יום מידי גדול אדם של בצילו זוכה להסתופף והוא, לנופש נוסעים רבים אב חודש בתקופת, לרבינו שאל אחד •
 רבינו אמר ]מוכרחים לא אם, [לעיר מחוץ נסיעה בגלל, אחת פעם אפילו זו על זכות לוותר רוצה ואינו, ביומו

  .המחשבה נכונה

  :מהם חלק והביא, הגדול אביה על סיפורים כמה לאמו סיפרה, ה"ע זקס הרבנית, חיים החפץ של בתו כי סיפר רבנו •
 על מעט ומלמדנו, הילדים בחינוך הגדול אביה של הרבה הקפדתו על מצביע זקס הרבנית שסיפרה אחר מעשה
  :הנכונה התגובה חכמת

 זאת לכתוב מסוים מאדם מבקש היה, המדינה בשפת כתובת מעטפה על לציין חיים החפץ כשנצרך, פעם מדי
  .הגויים בלשון השתמש לא עצמו שהוא מכיוון, בשבילו

 השוהות אחת עם פעם מדי משוחחת היתה חיים החפץ בת. לנופש חיים החפץ משפחת בני נסעו אחת שנה
 אמרה, כתובת לכתיבת חיים החפץ שנצרך הבאה בפעם. המדינה בשפת וכתוב קרוא אותה לימדה וההיא, במקום

  .הקיט במקום השהות בעת השפה את למדה כי, בשבילו זאת לעשות יכולה שהיא בתו לו
 לא: "הפטיר, הבאה בשנה לנופש הנסיעה נושא עלה זמן לאחר כאשר, ואולם. חיים החפץ הגיב לא מעשה בשעת
  ..."הגויים לשון את שם שלומדים למקום לנסוע כדאי

 עמי ללמוד ממנו ביקשתי. איש החזון עם יחד בצפת לנוח אב בחודש נסענו בצעירותי אחת שנה" :רבנו סח •
 שברצוני ואמרתי, קשה במסכת מלנקוב חששתי?' לומד אתה גמרא איזו: 'ושאל לבקשתי נענה והוא, בחברותא

 שאלות מספר אותי שואל שהוא באופן, בחברותא תענית מסכת ימים כמה במשך עמי למד כך. תענית מסכת ללמוד
 שיח' בספרי. לעצמי אותן רשמתי אבל, השאלות על לענות ידעתי ולא, צעיר אז הייתי. התוספות של דיבור כל על

  ".מהן חלק הבאתי תענית מסכת על' ג חלק' השדה
  :בצפת איש החזון במחיצת השהות על סיפר עוד

 שם היינו ואמי אני גם. בצפת איש החזון מרן עם יחד ששהו המשפחה מבני ילדים כמה היינו, נדירה בהזדמנות" •
 הסתלקותה בעת. איש החזון אחיה את רבות שירתה - הסטייפלר למרן חבר אשת - רבנו של אמו, כידוע ".עמו

  .איש החזון מרן את ששירתה לה העומדת הזכות את מיטתה לפני יזכירו כי הסטייפלר מרן ביקש

 . רב כסף כך על משלמים ועוד, גולים אנשים:  בביטול אמר הזמנים בבין לנופש הנסיעות שהתרבו דבר על •
  )רבי חיים -  (מנחת תודה

ÌÈ�ÓÊ‰ ÔÈ· È�È�Ú· ˙"Â˘  
ש. בחור שלא רוצה לקחת כסף מהוריו, רוצה בימי בין 
הזמנים לעבוד בכל מיני דברים בעד כסף וכך לא יצטרך 
לבקש כסף מהוריו, האם יעשה כן או שמתרגל לחשוב על 

  עבודה וכסף ולא כדאי שיתרגל לכך. 
 .ÈÂ‡¯ ÔÈ‡ .˙  

ש. האם מותר לבחור ישיבה לעשות טיולים עם חביריו 
  כשיודע שהוריו לא מרוצים מזה. 

  ת. לא ראוי. 
ש. בחור שנוסע לטיולים ויודע שהוריו לא מרוצים מזה, האם 

  עובר על כיבוד אב ואם. 
 .Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ Ú"Â˘ 'ÈÚ .˙  

ש. בחור שבימי בין הזמנים קם בבוקר מאד מאוחר והוריו 
מאד מצטערים מכך, האם עובר על לאו של כיבוד אב ואם 

  שאסור לצערם. 
 .‰¯Â˙ ÏÂËÈ· ÏÚ Ì‚Â Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ÏÚ Ì‚ .˙  

ש. בחור שמספיק להתפלל שחרית בזמן תפלה וק"ש, אבל 
הוריו כיון שהם מבוגרים, הם קמים מאד מוקדם בערך 

 7בבוקר, ולא יכולים לראות את בנם שישן עד  4בשעה 
בוקר וכועסים עליו שלפי דעתם הוא קם מאוחר, האם 
עובר על חסרו בכיבוד אב ואם וצריך לקום כרצונם או שלא 

  מחויב. 
 .Ê¯„ÊÈ˘ ‰ÂˆÓ È‡„Â· .˙  

ש. מהו הדרך לבן ישיבה שיעבור את ימי בין הזמנים בלא 
  נפילה ברוחניות. 

 .ÏÏÙ˙È .˙  
שיודע שאין נח להורים שלו שהוא נוסע טיולים או  ש. בן

מעשן סיגריות וכדומה, והוריו לא אמרו לו במפורש שלא 
מסכימים, אבל הוא יודע את דעתם, האם חייב לעשות 
כדעתם, וכיצד הדין כשלא בפניהם ולא יודעים בדיוק מה 

  הוא עושה. 
 כמו כן כיצד באופן שהוריו אמרו לו במפורש דברים שנוגעים

  לבן, ולא נמצא בפניהם.
.¯‰ÊÈÏÂ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ .˙   

(קונטרס עזרת אליעזר)                    



 

‡"ËÈÏ˘ Â�È·¯Ó ÂÚÓ˘�˘ ‰¯Â˙ È�È�ÙÂ ÌÈ˜ÒÙ  

 השוהה זמן קצר במקום מסוים (כגון לנופש) יתכן שאין צריך לקבוע לו מקום לתפילתו. •

בשו"ע או"ח תרי"ג כ' שאסור להכנס למי נחל הרודפים מפני הסכנה אפילו אין מגיעים אלא עד מתניו. יל"ע האם איסור  •

 זה שייך גם בהיודעים לשחות היטב, והשיב הגר"ח שליט"א שכדאי להיזהר.

 כדו' אינם מברכים ברכת הגומל.הנוסעים באונית טיולים בכנרת ו •

 כשנוסע בערים ערביות בארץ ישראל שהכניסה אליהם מסוכנת, אינו מברך ברכת הגומל אלא תפילת הדרך גרידא. •

כשנוסע במדבריות ארץ ישראל אינו מברך ברכת הגומל, אף שהרבה נזוקים ומסתכנים שם, מפני שכיום ישנם כלי  •

 תחבורה תמידין כסדרן ואין זה סכנה.

 אין עדיפות להתפלל בקברי צדיקים קדמונים על פני קברי צדיקים הקרובים לדורנו. •

שאלו את החזו"א זצ"ל שמאחר שמקפידים שלא לצאת מארץ ישראל כלל, האם מותר לשחות בים לדעות הראשונים  •

תבר כנמצא הסוברים שגבול מערב ארץ ישראל הוא עד הים ולא עד בכלל. והשיב שכל שהשחיה הינה בקרבת החוף מס

 בארץ ישראל.

נפסק בשו"ע (חו"מ ר"ע ס"ב) שמציאת גדול הסמוך על שולחן אביו שייכת לאביו. ויתכן שבן ישיבה אינו נחשב לסמוך על  •

 שולחן אביו (מפני שנמצא בישיבה) אלא במקרה ששולח לו אביו את כל צרכיו. 

שנמצא בביתו ואביו ממלא את חסרונו. ושאלתי האם בימי "בין הזמנים" חשוב בן הישיבה לסמוך על שולחן אביו, מפני  •

כשמוצא מציאה יוכל להגביהה ע"מ לזכות בה בזמן לימודיו בישיבה (שאז אינו סמוך על שולחן אביו, וכנ"ל), או דנאמר 

שחז"ל זיכו את המציאה לאביו מיד כשמגביהה משום איבה, ואינו יכול לעשות כן. והשיב מו"ר הגר"ח קניבסקי שיתכן 

 ין ראוי לעשות כן.שא

  (שלהי דקייטא) 

‰È‡¯‰ ˙ÂÎ¯· È�È�Ú·  

זצ"ל כשראה את ההרים בדרך לירושלים בירך עליהם בשם ומלכות (עושה מעשה  שמעתי מרבינו שליט"א דמרן הקה"י •

בראשית), כיון שהתפעל מגובהם, אמנם בפעם שניה כשעבר דרך שם לא בירך כיון שלא עשו עליו רושם וכתב רבינו 

חשב משונה, בתשובה בכ"י דאם רואה אדם או הר ונראה אצלו משונה בגובהו יכול לברך עליו אף שלרוב העולם לא נ

וביאר רבינו דאף שההתפעלות הראשונה אינה קובעת בהני ברכות, דהרי פשוט שהרואה ים ואינו מתפעל חייב לברך, 

מ"מ בהרים כיון דאיתא בשו"ע דמברכים על הרים משונים בגובהם ולא נקבע בזה שיעור ברור, אמרינן דההתפעלות 

חז"ל שמתפעלים מהן, יש לברך אע"פ שאין מרגיש עתה. אבל קובעת אם לברך. ובתשובה אחרת כתב: הדברים שקבעו 

 כמה שיעור גובה ההר לא קבעו, לכן תלוי במתפעל. וכן ב' תוך ל' יום לא דיברו חז"ל.

 הרואה הרים גבוהים ממטוס, ומחמת המרחק נראים בעיניו כגבעות קטנות השיב רבינו: "קשה לברך". •

ש. בביקורי בגן החיות ראיתי קופים ובירכתי עליהם משנה הבריות, ונסתפקתי האם יכול אני לכוין לפטור בברכה זו את 

הפילים שאראה אח"כ בגן, וכברכת הנהנין שמכוין לפטור כל מה שיביאו לפניו. או דדין זה הוא רק בברכות הנהנין 

 הראיה שבהם צריך לראות כדי להתחייב. ששייך בהם סעודה אחת שהכל נגרר, ואינו שייך בברכות

.˙  .ÌÚÙ „ÂÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆÂ ¯ÂËÙÏ ‡"‡  

והנה ראיתי בספר הפרדס [לרבינו אשר תלמיד הרשב"א], שכתב, "אם נכנס לעיר שרובן קרוביו ואוהביו, מברך ברכה      

עמים בשעה אחת". אחת לכולם ודיו, ואי"צ לברך לכל אחד ואחד, שאין ראוי לחזור ברכה אחת מאה או מאתים פ

ומבואר שאע"פ שעדיין לא ראה את שאר חבריו, יכול לכוין לפוטרם בברכת הראשון. ולכאו' זה סותר לתשובת הדר"ג 

  שליט"א שהשיב שא"א לכיון לפטור דבר שעדיין לא ראה.

.˙  .̄ Á‡ ÔÈÓ ‰Ê˘ ÏÏÎ ¯˙ÂÒ Â�È‡  



 

מבחין בו בבירור האם יכול לברך. [הכוונה  ש. נסתפקנו ברואה דבר המחייב ברכה ממרחק רב ע"י משקפת, ועי"ז

למשקפת העשויה כתבנית זכוכית מגדלת שעיניו רואות את הדבר עצמו, ולא למשקפת הבנויה על מראות שרואה רק 

  את בבואת הדבר].

.Í¯·Ï ÏÂÎÈ  .˙  

  ש.  רציתי לידע אם מברכים ברכת עושה מעשה בראשית על ים כנרת.

.ÌÈÎ¯·Ó˘ ‰ÓÂ„ÓÎ  .˙  

ן במי שרואה קטע קטן של ים בגודל בריכה (והשאר מוסתר מהר וכדו') ומחמת כן אינו מתפעל בראיה זו, ש. מה הדי

  האם נימא שאינו יכול לברך כיון שאינו מתפעל, או שכיון שסו"ס רואה בבירור את הים מחוייב הוא בברכה.

.Í¯·Ó˘ ¯·˙ÒÓ  .˙  

שייך לאיזה מקום, וכעובדא דגמ' שאיתפרקא ליה ועל  ש.  חכמים תקנו לברך שעשה לי נס במקום הזה. ומשמע שהנס

לביתיה. ונסתפקתי, היאך הדין במי שנתרפא מחוליו בבית החולים בנס גמור [חוץ לדרך הטבע], האם יברך על ראיית 

חדרו בבית החולים שעשה לי נס וכו', והרי הנס אינו קשור למקום אלא לרפואתו. ואם נימא שכיון שנתרפא במקום 

ך על המקום. היאך הדין במי שנעשה לו נס במטוס וכדו', האם יברך על ראיית המטוס אף שעומד במקום אחר זה יבר

  ממקום הנס, או שכיון שלא אירע באיזה מקום אינו יכול לברך. 

.Í¯·Ï ¯˘Ù‡ ÈÏÂ‡ ÌÈÏÂÁ ˙È··  .˙  

הקברות, דאולי אין זה נחשב ש. נסתפקתי האם הרואה קברי קדמונים כמערת המכפלה וקבר רשב"י וכדו' מברך ברכת 

  כרואה קברי ישראל, כיון דאין רואה את מקום המת עצמו אלא רק ציון לפתח המערה שבו נטמן, וצ"ע.

.Ú"ˆ .˙   .ובע"פ שמעתי מרבינו, דאם אין יודעים היכן המת קבור לא חשיב כקברים לענין ברכה  

רואים את הר המנוחות וכדו', ולא ידעתי אם בקברות ש. מצוי מאוד שרואים קברים מרחוק, כגון בכניסה לירושלים ש

  בעינן דוקא שיכנס לבית הקברות, או דכל שרואה צריך לברך וכשאר ברכות הראיה.

.ÌÈÎ¯·Ó ˜ÂÁ¯Ó ÌÈ¯·˜ ÌÈ‡Â¯ Ì‡ 'Â‡ÎÏ .˙  

  העין)(שער                                                                                                                        
  
  
  

 Â�È·¯ È„ÈÓÏ˙Ó ‡"ËÈÏ˘ Á"˙ ˙ÂÓÈ˘¯Ó ,ÂÓÒ¯Ù˙� ‡Ï˘ ˙ÂÎÏ‰ ¯ˆÂ‡  
    

  .רחיצה בים מאד מסייעת למיחושי הראש והיא מועלת  .‡
  א' בא לבקש ברכה להתיצבותו בלשכת גיוס והזהירו ליקח עמו גמרא שמבטלין שם הרבה זמן.  .·

אברך לא צריך להיות בעל  ,הוא כמו מנעלים, ופ"א אמר אין לבן תורה לנהוג ברכב והוא מנהג אמריקאי שאצליהם  .‚
 עגלה, ואפי' במקום שאלה של ביטול תורה ושמירת העינים.

לעולם יקדים שלו' לכל אדם ואפי' לנכרי שבשוק והאידנא דשכיחי רבים שמעתי מאאמו"ר זיע"א ששאל מהגרח"ע   .„
וויע הי' מקפיד ליתן שלו' לכ"א ועתה בוילנא אם והשיבו שמקודם כשהי' אב"ד אי(לענין האיסור להתעלם מן הצדקה) 

 ינהוג כן לא יגמור.

אין לאסור לעמוד בתא טלפון בשבת דאין לנו לגזור מדעתינו ומ"מ ראוי שלא לישב בתחנת אוטובוס בעיר חילונים   .‰
לונים בעיר חי עי' פסחים נ"א ב' אמנם האחרונים לא העתיקו הגמ' להלכה ע"כ מדינא אין לאסור, ובמכתב כתב:

 .(עי' פסחים נ"א א')טוב להיזהר 

Â.  .ע"ה אסור להתלוות עמו בדרך פי' הראשונים דהוא דווקא באפיקורס ורק כשהולך יחידי עמו 

Ê.   ה "רע 'ל סי"בהכמש"כ בבילדותי התחלתי לשנן ע"פ מסכת קידושין בשביל שיהי' מה ללמוד בליל שבת לאור הנר
שנמשך זמן רב והפסקתי, ולא הי' בזה משום חשש נדר לדבר מצוה אבל כשהגעתי לאמצע המסכת ראיתי  ד"ה כל

 כיון שהי' קודם שבאתי לעונת נדרים.

Á.   אין למחות במנהג העולם להקל ולעשות תספורת החלאקה בביהכנ"ס שעל ציון רשב"י די"ל שלא נעשה לשם
 ביהכנ"ס אלא עשאוהו לבאים להשתטח על הציון.

Ë.  מרובה והשיב דעדיף במטוס שזמן  ומועטת מליסוע במטוס שסכנתכנתה שאלו למרן אם עדיף ליסוע בספינה שס
  .הסכנה מועטת

È.  על א' שאמר שממעט ליסוע במכונית ומעדיף לילך ברגליו אמר שהיום יש סכנה גם בהליכה. 

  
  (רשימות מכתבי תלמידים)

  



 

ÔÈ· ÈÓÈÏ ‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó ˙Â‚‰�‰ ÌÈ�ÓÊ‰  
  

סמוכה כשיוצא לדרך אפילו לנסיעה לעיר   .‡
 לוקח עמו את הטלית והתפילין.

עי' מ"ב סי' ק"י סק"כ "נכון לכל ירא שמים בעת 
יציאתו בדרך שיקח עמו טלית ותפילין שלו אפילו 
נוסע למקום קרוב ודעתו לחזור היום ובעונותינו 
הרבים וכו'" אמנם בשנים האחרונות כשנוסע למקום 
קרוב (כגון מבני ברק לפתח תקוה) לא לוקח וכאשר 
נוסע לירושלים וכדו' בדר"כ כן לוקח. כשנוסע בחול 

  המועד חוץ לעיר לא נוטל עמו את הטלית.

היקל לצאת לדרך לעיר אחרת אפילו בלילה כי   .·
 יש אור כמו ביום.

  עי' פסחים ב' א' ובתוס' שם ובמג"א סי' ק"י סק"י.

תפילת הדרך (מבני ברק לירושלים) מברך עם   .‚
 שם ומלכות אחר שעברו את לוד.

  י' שו"ע סי' ק"י ס"ז ומ"ב סקכ"ט.ע
בשאר דרכים, בודק כשלא רואים בתים ואז מברך 
תפילת הדרך. ושמעתי ממרן שבצעירותו בעת שלמד 
בישיבה בעיר פתח תקוה, הי' נוסע מב"ב לפ"ת 
והסתפק אם לברך תפילת הדרך, ואמר לו על זה מרן 
החזו"א שכיון שכל נסיעות של היום מיקרי סכנה (עי' 

י' ק"י סק"ל) א"כ אפשר לנהוג כהט"ז (סי' רי"ט מ"ב ס
סק"ד) שס"ל שבמקום סכנה אפילו בתוך העיר מותר 

  לומר תפילת הדרך בברכה.

בדרך כלל לא מסמיך ברכה אחרת לתפילת   .„
 הדרך.

אבל אם אפשר מסמיך, ומ"מ לא מקפיד לקחת מביתו 
דבר מאכל לאכול ולהסמיך לברכה אחרת, ואמר לי 
שלא ראה אצל רבותיו זיע"א שנהגו בזה, ורק אם יש 
ברכה הסמוכה מה טוב אבל אין צריך לטרוח עבור זה, 

  ועי' בשו"ע סי' ק"י ס"ו ומב"מ סקכ"ז כ"ח.
להיות סנדק היו שנים שכמעט כל יום יצא מחוץ לעיר 

בברית, ומידי יום היה אומר תפילת הדרך ועם זאת לא 
הקפיד ליטול מאכל וכדו' אלא היה שוקע בלימוד מתוך 
גמרא קטנה מתחילת הנסיעה ועד תפילת הדרך 

  ומתפילת הדרך ואחריה עד סיום הנסיעה.
אגב, כאשר מרן היה יוצא מבני ברק לסנדקאות ברחבי 

מר את היהי רצון ארץ ישראל, כמה פעמים היה או
המובא בטור ושו"ע או"ח סי' ר"ל "הנכנס לכרך אומר 
יה"ר מלפניך ה' אלוקי שתכניסני לכרך הזה לשלום 
נכנס בשלום אומר מודה אני לפניך ה' אלוקי 
שהכנסתני לכרך זה לשלום ביקש לצאת אומר יה"ר 
מלפניך ה' אלקי שתוציאני מכרך זה בשלום" ויעוי' 

  תפילה זו. במ"ב שם היכן אומרים

כשאומר תפילת הדרך יוצא מהמכונית ונעמד,   .‰
ואם א"א לצאת עוצרים ומברך בישיבה. ואם 

 גם זה אין אפשרות מברך בשעת הנסיעה.

  עי' שו"ע שם סעיף ד' ובמ"ב סקכ"א כ"ב כ"ג.

Â.   סדר תפילת הדרך. אומר היהי רצון וכו' עד
שומע תפילה, ויעקב הלך לדרכו וגו' עד ההוא 

פעמים ויהי נועם וכו', המלאך מחנים, יברכך וכו' ג' 
 הגואל ג"פ כי מלאכיו וגו', מגדל (עד צדיק ונשגב).

ומרגיה בפומיה שסימנה יחיד ורבים הלכה כרבים, 
דתחילת התיבות של יחיד וכו' הוא י' ו' ה' כ' והוא 
יברכך, ויהי נועם, המלאך, כי מלאכיו. ומקור הדבר 

  ת כ"א.יעוי' באגרא דפרקא או
בנוסח תפילת הדרך שמעתי ממרן שאם נוסעם 
וחוזרים באותו יום אומרים ותחזירנו לשלום, ואומר 

  "בעיניך ובעיני כל רואי" ולא "רואינו".

Ê.   כשנפרד מאת רעהו העומד לצאת חוץ לעיר או
חוץ לארץ, אם נוסע באותו יום, בדרך כלל 
מלוהו בד' אמות (ומקיים מצוות לוויה) עד 

פעמים עד לפתח היציאה מהבית. פתח החדר ו
 וכן נהג אביו מרן הסטיפלער.

  עי' סוטה מ"ו ב'.

Á.   כשנסע למנוחה בעיר צפת לקח עימו את ספר
 התורה שלו.

כי מצוי שם בבית הכנסת ספר תורה בכתב האר"י 
  ודעת מרן החזו"א בזה שאינו לכתחילה.

Ë.   החמיר שיחזיקו את הס"ת כל הנסיעה ביד ואז
א הסתפק במה שאפשר אפשר לשבת ברכב (ול

להניח את הס"ת על דבר מוגבה מהכסא), ואם 
אי אפשר להחזיק היקל להניח את הס"ת שוכב 
ברכב מאחור במקום המיועד למשאות כיון 

 שהוא רשות אחרת.

  עי' שו"ע יו"ד סי' רפ"ב ס"א וס"ג ובביהגר"א שם.
בזמן שהותו של מרן בצפת כתב כל שעות היום את 

טא כי כותב שם בשבועיים מה ספרו דרך אמונה והתב
שכותב בבני ברק בשלשה חודשים הרבנים ע"ה סיפרה 
כי באחד הערבים היו לו כאבי עיניים מרוב שאימץ 
אותם כל היום בכתיבה. באחת השנים, התקינו לא 
מזגן חלון באופן עראי, המזגן החל לעבוד, אבל אחרי 
כשעה נוצרה תקלה, בעת שהפועלים תיקנו את 

ה מרן את ראשו מהמחברות ואמר להרב התקלה הגבי
אליעזר ליברמן (בעל האכסניה) הכל (דהיינו הסבל 
מהחום) מפריע עד שמתחילים ללמוד, אבל משעה 
שמתחילים וכבר שקועים בלימוד אין שום דבר 

וי יבשמפריע. פעם אחת התבטא באוזני נכדו אודות ר
הפרעות מהקהל שיש לו בבני ברק: אם הייתי יכול 

צי שנה בצפת הייתי כבר יכול לגמור את כל להיות ח
  הש"ס כמה פעמים.

כיון שמרן שהה שם באותה דירה כמה פעמים 
בקביעות, כאשר פעם אחת בקשו לשנות את המיקום 
לדירה עם אויר טוב יותר, מרן סרב אע"פ שבעה"ב 
הסכים, ומטעם שאמרו חז"ל "לעולם אל ישנה אדם 

נת אבל על מאכסניא שלו" (כאשר הרבנית היתה בש
אמה, מרן לא הסכים לנסוע לצפת, באומרו: לא 

  נוסעים בשנת אבל).

  (הנהגות אלו מתוך הספר 'אלא' ד' אמות של הלכה)

 


