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"אם בחקותי תלכו"
?חקמה זה 

".הטריפני לחם חוקי"שנאמר , זה פרנסהחק
?נקרא פרנסהחקולמה 

!בלי טעםחקכי פרנסה זה 
...אלא אין לזה טעם, לא בגלל ההשתדלות שלך יש לך פרנסה

,  ואם תנסה להתעקש ולהתפתל, מה שכתוב לך זה מה שיגיע לך
!לא יעזור לך כלום

,  הוא לא כייס למישהו את הארנק. דולר100אחד פעם אחת גנב 
...י דין תורה"הוא עשה את זה בערמה ע

.אחרי זה הוא נפל במדרגות ושבר את הרגל
...דולר עלה לו הגבס100

שאם לא כן  , דולר100איזה מזל שגנבתי : אמר לעצמו הגנב
?מאיפה היה לי לשלם את הגבס

?מה האמת
לכן כסף שלא שייך לך לא יכול להישאר  , חקבגלל שפרנסה זה 

...דולר100ולכן היית צריך להתגלגל במדרגות ולהוציא , אצלך
אין לזה טעם וגם אם לא תעמול על יה כל כך , חקפרנסה זה 

!זה יגיע לך בדיוק באותה הכמות שמגיעה לך, הרבה
אם תלך לעבוד עם  –" אם בחקותי תלכו: "'דברי ישראל'אומר ה

...הידיעה שחק זה פרנסה ושזה קבוע מן השמיים ושאין לזה טעם
אני אתן לך את כל הגשמיות שאתה  , "נתתי גשמיכם בעתם"אז 

...רק צריך בדיוק בעת שאתה צריך
!כי אין טוב לפרנסה כמו אמונה

...אדם עובד קשה כל החיים כדי לחסוך לחתן את הילדים
אז לא מזרימים לו  , הוא לא מבין שמאחר והבן שלו רק בן שנתיים

...אלא רק אלפים בודדים, בצינורות עשרות אלפים
.הוא שם בבנק, אז במקום לקנות קולה לשבת

כל מי שחיתן ילדים  , אבל תשאלו את כל מי שאתם רק מכירים
ה דואג לכל  "בדרך פלאית הקב, נס אחד גדולהכלשזה , יגיד לכם

...הצרכים של החתונה בדיוק בזמן שזה מגיע
?למה... לפתע ההורים קיבלו בצינורות זרימה חריגה

!עכשיו הגיע הזמן שלו להתחתן, 20כי עכשיו הוא כבר בן 
...אבל ליצר הרע יש עוד שפן אחד בתוך השרוול

, דירות, מזון, סחורות, כל מי שעוסק בכל סוג מסחר שלא יהיה
...  בגדים, מכוניות

.כל סוחר יאמר לך שלכל דבר יש את הזמן והעת שלו
...עכשיו זה הזמן לקנות, עכשיו זה הזמן למכור

האמונה מביאה –" עתיךוהיה אמונת "אבל הפסוק אומר הפוך 
!  זה הבל ודמיונותהכל! העתיםאת הזמנים ואת 

...הזמנים תלויים באמונה, השפע לא תלוי בזמנים
!  ובטח כשהפרנסה תלויה באמונה. לא פרנסה, יהודי צריך אמונה

היה צריך להכין  אויערבאךשלמה זלמן ' פעם אחת נכד של ר
...הספד על אברך שנפטר צעיר

הראה את ההספד לסבא שלו ושאל  , הוא הכין הספד מכובד
?מה הוא אומר על ההספד הזה

אבל , ההספד הזה הוא מאוד יפה: שלמה זלמן' אמר לו ר
...אתה לא תעצור את מלאך המוות עם ההספד הזה

את מלאך המוות אפשר לעצור רק אם תצליח לעצור את  
...האנשים מהונאת דברים

אתה צריך  , אם אתה רוצה שההספד שלך יעזור במשהו
!לעורר את הציבור לחדול מהונאת דברים

שמעון בר יוחאי הונאת דברים חמורה מהונאת ' אמר ר
"!ויראת מאלוקיך"שכתוב בה , ממון

?למה עם ישראל סובל כל כך מפיגועים
כח, זכרווידחשמו ימח, הזההישמעלקימאיפה יש לשר של 

!?להזיק לבניו הקדושים והחביבים של בורא עולם
כל , כל הרציחות, כל הפיגועים: אומר הזוהר הקדוש

הפגיעות בעם ישראל מחמת הגויים מגיעים רק בגלל דבר  
!לשון הרע והונאת דברים... אחד

היה פתוח לכל עובר ר'זוועילה'שלומק' ידוע שהבית של ר
עם חלון שרואים דרכו מבחוץ כל מה  היתההדלת . ושב

...וכל מי שרק רצה נכנס ואכל ושתה וישן, שהולך בפנים
והבחור הזה  , פעם אחת ישן שם איזה בחור מישיבת חברון

...בבוקר6-להעיר אותו מחר בה'שלומק' ביקש מר
.אבל אני לא יכול, אני מצטער: אמר לו הרב

.בבוקר6-הבחור קם מעצמו ב, אין מי שיעיר אותו, טוב
... יושב ולומדה'שלומק' והוא רואה את ר, הוא מתעורר

להעיר  ה'שלומק' שוב הוא ביקש מר, בלילה הבא. שתק
אותה –והבחור קם לבד , והרב השיב שהוא לא יכול, אותו

שאל  , כשהוא נענה בשלילה לבקשתו, השלישיבלילה.תמונה
!?למה הוא לא יכול, הרי הרב בכל מקרה ער: אותו הבחור

!לך תקנה שעון מעורר: "כסף ואמר לוה'שלומק' נתן לו ר
ברגע הראשון  , פ שיש לך הנאה מכך שאני אעיר אותך"אע

...".אני לא מסוגל לצער בן אדם. של היקיצה יש לך צער
...זה לא בדרגות שלנו, אנחנו יכולים להעיר בן אדם

צער של יהודי זה צער ... אבל להיזהר בפגיעה בזולת
...מספיק היא כבר מתבוססת בייסורים בעוונותינו, השכינה

לזרות מלח על פצעי הלחץ של אמא  מעיזאף אחד לא היה 
!זה עוד גרוע מכך, ולצער יהודי... שלו ששוכבת ומתייסרת

עתיךאמונת 

...לא לצער



ד"בס

ל"זצוקוולטוךרבנו יוסף 

צדיקים הפינה הרגישה
"וכל ערכך יהיה בשקל הקודש"

והוא צריך להחליט  , לפעמים יהודי עומד בצומת
...לאיזו פניה עליו לפנות

הוא צריך לקבל , יש לו סכום כסף של מעשרות
או  , עכשיו החלטה אם לעזור לאלמנה ויתומים

...לתמוך בלומדי התורה
להיכנס למניין  , קרבנותהוא הגיע לתפילה בסוף 

או לחכות למניין הבא  , הזה ולהתחיל מהודו
?מה עושים... ולהפסיד רבע שעה

!את הערכים אדם צריך לשקול במשקל הקודש
!ה"רק הקב–לא לערב את פניות לבבו החבויות 

הוא , שכשהוא היה צעיר: יק'סולוביצדוד ' סיפר ר
בתוך עמוקוהיה שקוע עמוק , סוגיאעסק באיזו 

.הלימוד
נתן לו סכום , הגיעמבריסקהרב , לפתע אבא שלו

...לאיזה יהודי עני ואביוןשיתןכסף כדי 
בדיוק עכשיו אני רק מתחיל  , אבא: דוד' אמר לו ר

אני כבר שעה וחצי , הסוגיאלהבין את ביאור 
...ואני לקראת הבנה, מתייגע להבין אותה

אסיפתהיתהפעם אחת : רבהבריסקראמר לו 
. בריסקרחיים ' ר, רבנים אצל סבא שלך

אליהו  ' השיחה התגלגלה והגיעו לדבר על הגאון ר
אחד הרבנים אמר . 'לודזרבה של העיר , מייזל

שמאחר והרב עסק כל כך הרבה  , בנימת ביטול
זו הסיבה שלא נשאר ממנו ספר של , בצרכי ציבור

הוא , כי אם הוא היה ממעט בחסדים... חידושים
.היה יכול ללמוד ולחדש יותר

הוא , שמע את זהבריסקרחיים ' סבא שלך ר
,  כשיהודי לומד תורה: נעמד על מקומו וזעק

,  ובאמצע הלימוד מישהו מבקש ממנו טובה
והוא דוחה  , שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים

אז  , אותו בטענה שהוא לא יכול להפסיק מהלימוד
!היא סגורה–פ שהגמרא פתוחה "שידע לו שאע

אז , ואילו אם הוא סוגר את הגמרא וקם לעזור לו
!היא בעצם פתוחה–גם כשהגמרא סגורה 

בקבר  וולטוךפעם בשעת בין הערבים שהה הרב 
שבבעלותו  , שמואל הנביא בחברת אחד ממוקיריו

נעמד בכניסה  וולטוךהרב . הייתה חנות תכשיטים
ת  : "לקבר והחל לומר בקולי קולות את הפסוק ְְּאֶ

כּו  ת הִׁ ים ֲאֶשר ֶפַתח ַהַביִׁ יםָהֲאָנשִׁ ָקטֹן ְּוַעד  ַבַסְנורִׁ מִׁ
ְמצֹא ַהָפַתח ְלאּו לִׁ הוא חזר על הפסוק פעמים  ". ָגדֹול ַויִׁ

שעקב  , בעל החנות. רבות ואחר הוסיף תפילה קצרה
התפלא על הנהגתו זו , וולטוךאחרי מעשיו של הרב 

.אך שתק
התקבלה הודעה  , למחרת היום בשעת בוקר מוקדמת

מהמשטרה ונמסר לבעל החנות כי הלילה נפרצה  
,  בעל החנות נחפז מאוד בדרכו, והוא מתבקש לסור מיד למקום, י גנבים"חנותו ע

כשהגיע  . ולבו הלם בו בפראות. בדמיונו ראה את חנותו מרוקנת מכל תוכנה העשיר
הוא נכנס פנימה ואז , למקום ראה את השוטרים משוחחים ביניהם בהתפעלות רבה

והגנבים חדרו  , מערכת האזעקה של החנות לא פעלה, הוברר לו כי נס מיוחד אירע פה
והס הסתפקו בכך שנטלו רק את הרכוש שהיה  , אך עיניהם הסתנוורו, לפנים החנות

בערבו  וולטוךמפני מה אמר הרב , עתה הוא הבין למפרע. בחלון הראווה ולא בפנים
כּו : "של יום אתמול את הפסוק ת הִׁ ים ֲאֶשר ֶפַתח ַהַביִׁ יםְּוֶאת ָהֲאָנשִׁ ד  ַבַסְנֵורִׁ ַ ָקטֹן וּעְּ מִׁ

ְמצֹא ַהָפַתח ְלאּו לִׁ יוסף  ' בלב מלא גיל ותודה החיש פעמיו כדי לפגוש בר". ָגדֹול ַּויִׁ
שתק ולא הגיב  וולטוךאולם הרב . ולהודות לו על שהקדים בתפילתו רפואה למכה

ציר מיוחד לקרוא לבעל החנות , מאיר אבוחצירא' ר ר"באותו זמן שלח אדמו. לדבריו
ביום שקדם  וולטוךשאלמלא הכוונות והייחודים שעשה הרב , דע לך: "ואמר לו

".לפריצה היית יוצא נקי מכל נכסיך
אך גם אז הם לא נטלו מאומה , י גנבים"אותה חנות תכשיטים נפרצה פעם נוספת ע

שהה בעל  , באותו יום בשעת הצהרים: ומעשה שהיה כן היה, ונמלטו כל עוד רוחם בם
ְּוֶאת  "ועליה כתוב הפסוק , החנות בביתו ולפתע גילה פיסת ניר מושלכת על הרצפה

כּו  ת הִׁ ים ֲאֶשר ֶפַתח ַהַביִׁ יםָהֲאָנשִׁ ושאל את , בעל החנות הופתע למקרא הכתוב". ַבַסְנורִׁ
ואף  , מי הוא הכותב, השניים לא הצליחו לזהות על־פי הכתב? מהיכן פתק זה, אשתו

בלילה ההוא פרצו גנבים לדירת הוריו  . לא ידעו כיצד התגלגלה פיסת הנייר אל ביתם
.של בעל החנות וגנבו משם את צרור המפתחות של החנות

כשהמפתחות בידיהם כיוונו פעמיהם אל החנות ובשמחה רבה החלו לפתוח אחד  
'  נפלה עליהם אימה גדולה ופחד ה, אך לפתע כמו הוכו בסנוורים. לאחד את המנעולים

הם השליכו את המפתחות על המדרכה שליד החנות ופתחו במנוסה כל עוד  . הכריעם
הבוקר אור ולבעל  . מבלי ליטול כהוא זה מהתכשיטים היקרים שהיו בחנות, רוחם בם

עתה הבין את משמעות הפתק שהתגלגל לידיו  . החנות נודע כי נס נוסף התרחש עמדו
,  שהתחולל פה, הוא זקף את הנס. הפתק נעלם, הוא חיפשו אך לשווא, ביום אתמול

.שנהג תמיד להתפלל עליו ועל בני ביתווולטוךלזכותו של הרב 

אייר' כדהילולאיומא 

ד"בס
הינו יקב בוטיק המייצר יין ברמה הגבוהה ביותר מענבים מובחרים ביותר מכל  ' דעת זקנים'

ומאופיין , היין מתיישן בחביות עץ אלון צרפתי משובחות. שבארץ ישראלהסלתאאזורי 
.גוף מלא ומאוזן וסיומת חלקה ונעימה להפליא, מתקתקיםארומתייםבטעמים 

.( שמיני מ)ייחודיות היקב היא שהיין נעשה בו בקדושה כמפורש בזוהר הקדוש 
.שכל השפע הנמשך לאדם ולעולם תלוי באופן עשיית היין-

?אז איך אנחנו מכינים יין בקדושה
אף | טהרה לפני העבודה ביקב במקוהכל האברכים טובלים | ש "י אברכים יר"קודם כל היין נעשה רק ע

ארבע , ט"עונג שבת ויו, הבדלה, היין נעשה לשם מצוות קידוש| אדם לא נכנס ליקב מלבד העובדים בו 
גוי לא ראה את  | לתיקוני הזוהר א"הגרחופה וקידושין כמבואר בהקדמת , ברית מילה, פורים, כוסות

בקבוק חדש | לא מבושל | מעשר ראשון חולק ללויים בפועל | הקדוש והבן איש חי ה"השלהיין כחומרת 
.ם"אף לדעת הרמב' הגפן'ברכתו | ללא חשש חילול שבת 


