
\\       
  
  

  
 
 
 
  

 
  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
      

 "קיםולאל לכם והייתי בתוככם והתהלכתי

 'מכם חדכא עדן בגן עמכם אטייל - "בתוככם והתהלכתי" :י"ברש

 לומר תלמוד 'ממני תיראו לא יכול 'ממני מזדעזעים תהיו ולא

  ."קיםולאל לכם והייתי"
 

 אחד מצד שהרי 'זה את זה כסותרים קצת נראים אלו י"רש דברי

 ביאר וחלב הדבש בעל ?יראים יהיו – שני ומצד 'מזדעזעים יהיו לא

 'מופלגים 'ה כיראי הנראים אנשים ישנם :צחות בדרך זאת

 אין עד ובהשתחוויות בכריעות 'קולות בקולי וזועקים מתפללים

 עלול אך. שבמהדרין למהדרין החוליות שמתפוקקות עד 'מספר

 עומדים הם הנורא הקרח ובתוך עמם בל שליבם 'להיות

 ...ומתפללים
 

 של כשלבו גם !"לכת הצנע" - 'ה בעבודת הוא חשוב עיקר ואמנם

 ניתן וכך. דבר שום בחוץ יראה לא קודש בריגשות כאש בוער אדם

 עדן בגן עמכם אטייל – "בתוככם והתהלכתי":י"רש מדברי לדרוש

 תלמוד 'ממני תיראו לא יכול. חוץ כלפי ממני מזדעזעים תהיו ולא

 קודש ברגש נשבר הלב יהיה בודאי - "קיםולאל והייתי לכם" לומר

 מה" הפסוק את מקוצק הרבי מבאר יסוד אותו פי על .טהרה ורוח

 פעמון מלשון פועם הלב כאשר גם -"נדיב בת בנעלים פעמיך יפו

 רגשות -"בנעלים" יהיו זאת בכל 'אותו ממלאים ויראה אהבה ורגשי

 את לזכות כדי לראווה יוצגו לא 'ומסתרים נעולים יהיו הקודש

 ר(הנ לאור)                            ..."מופלג 'ה עובד"כ בכבוד בעליהם
         

 

          
 

 
 

כּו" לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ִעָתםוגו'  ִאם בְּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ  "וְּ

"בעתם, בשעה שאין דרך בני אדם לצאת", מקשים העולם, וברש"י 

 כפשוטו, בשעה שאנו צריכים לגשם.–אולי "בעתם" 
 

, שהנה ידוע שהכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים שלא ונראה

)שם( ומסופר בגמרא  )יומא נג:(.תיכנס לפני הקב"ה תפילת עוברי דרכים 

הגשם לרדת אמר: שר' חנינא בן דוסא היה מהלך בדרך, וכשהחל 

"רבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער" ופסק הגשם, 

ומסיקה הגמרא: מה הועילה תפילת הכהן הגדול נגד תפילת רבי 

 חנינא בן דוסא.
 

צדיקים, ועמך כולם יהיו  –" אם בחוקותי תלכו: "ולפי זה מובן היטב

צאת. כי בשעה שאין דרך בני אדם ל –" ונתתי גשמיכם בעתםאז: "

אם פרוש "בעתם" הוא בשעה שאנו צריכים לגשם, שמא יהיו 

צדיקים כר' חנינא בן דוסא בדרך ויפסיקו את המטר על ידי תפלתם. 

בשעה שאין עוברי  –אלא ודאי ההבטחה היא שירדו הגשמים בעתם 

  רגניתא טבא()מ                                                    דרכים מצויין. 

 

כּו" לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ  "ִאם בְּ

צריכה להיות תמיד לעלות יותר, וזהו "אם בחוקותי  עבודת האדם

פרוש שלא יעמדו במקום אחד בעבודת השי"ת, אלא צריך  -תלכו"

ללכת קדימה ממדרגה למדרגה, ופשיטא שלא לחזור לאחור, דהיינו 

  ולעלות יותר ויותר להתקרב לקב"ה.ללכת  –בחוקותי הוא שתלכו 

  חידושי הרי"ם()                                                               

 

 

ַבע" ֶכם ָלשֹּ מְּ ֶתם ַלחְּ    "ַוֲאַכלְּ

קמאי דקמאי למה לא הזכיר בתורה שכר מצוות יעודי  כבר צוחו

עולם הבא רק הזכיר יעודי עולם הזה כמו ואכלתם וגו', ויש לפרש 

)תהלים  על פסוק )הבעש"ט( זללה"האא"ז בזה על פי ששמעתי בשם 

אכול שליש )גיטין ע' א( יאכלו ענוים וישבעו דאיתא בגמרא כ"ב, כ"ז( 

ושתה שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואך ונמצא מי שיש לו 

בחינת ענוה שבודאי לא יבוא לידי כעס כי כעס הוא ענף מן הגאוה 

וישבעו אז מותר לו לאכול לשובע והוא שאמר הכתוב יאכלו ענוים 

שמותר להם לאכול עד שישבעו כי בודאי לא יבואו להכעס כלל עד 

היינו מי שהוא )משלי י"ג, כ"ה( כאן, וזהו גם כן צדיק אוכל לשובע נפשו 

צדיק בודאי הוא עניו יכול לאכול לשובע נפשו ואינו צריך לאזדהורי 

בנפשיה לאכול ולשתות פחות שליש כנ"ל לא כן הרשעים שהם 

היינו צריך )משלי י"ג, כ"ה( חים לכן ובטן רשעים תחסר מתגאים ונרת

 )דגל מחנה אפרים(. ׁלחסור ממאכלו כנ"ל
 

  

ֶכם" צְּ ַארְּ ֶתם ָלֶבַטח בְּ ַבע ִויַשבְּ ֶכם ָלשֹּ מְּ ֶתם ַלחְּ   "ַוֲאַכלְּ

אזהרה הוא על פי אומרם ז"ל אסור לאכול קודם  ויהיה בדרך

קודם שתתפללו  לא תאכלו "לא תאכלו על הדםשיתפלל מדכתיב "

העמיק והרחיב בעניין ובהסברת הכתוב  ובזוהר הקדושעל דמכם, 

על פי דרש הנאמר להלן ואמרו, כי נשמתא דבר נש לא מתיישבא 

בבר נש עד שיתפלל ויצלי צלותיה ולא מקודם, רק חילא דדמא 

מתגבר והרי זה זן את חילא דדמא והרי זה כמעונן ומנחש ומכשף, 

היר גם כאן על הדבר האמור. וזהו אומרו וזהו מאמר הכתוב ויז

רוצה לומר על  -לשובעשתזהרו שתאכלו לחמכם.  -ואכלתם לחמכם

קודם מתפלל שזהו עיקר שביעת הנפש כאשר יאמר דוד השובע ש

רננות יהלל פי.  כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי סג ,ו( )תהליםהמלך ע"ה 

כדברי הזוהר הקדוש, כי אז שובע  ואמר וישבתם וכו'. טעם לדבר

  -וישבתם לבטחהתפלה, 

בגופים דנשמתא אתישבא בתר דצלי צלותיה  -בארצכםהנשמות, 

  )נועם מגדים(                     .                                        ולא מקודם

 

ֶכם" צְּ ַארְּ ר בְּ א ַתֲעבֹּ ֶחֶרב לֹּ  "וְּ

, אין זה מעלה ומוריד אם חרב עוברת או אינה עוברת ולכאורה

בארץ, שהרי אין זה נוגע ליושבי הארץ, ואם כן מה הרבותא 

 בהבטחת התורה "וחרב לא תעבור בארצכם"
 

אף אם רק ממדינה  של דבר, כאשר חרב עוברת בארץ, אך לאמיתו

ין זה יש בו מעלה ותועלת ילמדינה, אין זה דבר של מה בכך. ענ

ליושבי הארץ, באשר הוא מפיל מורא ואימה, ומן הפחד הזה גדולה 

 הם באים לידי תשובה והתקרבות לה'.
 

, בחינה זו של תשובה מחמת יראה, היא דרגה פחותה. אך ואמנם

למרות זאת, ישראל זקוקים גם לכך כדי לבוא לידי לתשובה. ברם, 

גיעו ת מצוותיו, ממילא יכאשר ילכו ישראל בחוקות ה' וישמרו א

ויראה פנימית, ולא יהיו זקוקים עוד לאמצעים שיביאום  לידי אהבה

 לתשובה מיראה חיצונית.

התורה "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו"...  וזהו שאמרה

שלא תהיו זקוקים כלל לאמצעי זה,  –"וחרב לא תעבור בארצכם" 

   )רבי יהונתן אייבישיץ, תפארת יהונתן(                   כדי לעורר אתכם להתקרב אל ה'.
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 'האבות פרק  חוקותיבפרשת  

 "דבס

   פניני הפרשה



ִציאּו" נֵּי ָחָדש תוֹּ ָיָשן ִמפְּ  "וְּ

 פירש לפי מה שכתב האר"י הקדוש החיד"א בספרו מדבר קדמות

שבדורות האחרונים אין נשמות חדשות אלא כולם הם גלגולי 

 תבואנשמות, ובגלגולים אלו נעשה תיקונם וכשיושלם תיקונם 

וישן מפני מקדש, ולפי זה פירש את הפסוק כך:"הה בית הגאולה ויבנ

שהקב"ה מוציא נשמות ישנות ולא חדשות כדי  -"חדש תוציאו

יבנה בית המקדש  –" ונתתי מקדשי בתוככםלתקנם, ועל ידי זה  "

 )פניני דניאל(                                                           במהרה בימנו אמן. 

 

ָתם" רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ ַתי ִתשְּ וֹּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ִעָתם. ִאם בְּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ  וְּ

  "׳וכו

אלא לשון תחנונים. והיינו  ׳אם׳אין  'על כתוב זהז ה.( ״)ע ל״דרשו חז

ה חפץ להריק לנו השפעות טובות וחסדים לכן הוא ״שמכיון שהקב

ויב חק רבי ישעיה מטש״הרהמבקש ומתחנן שנלך בחוקותיו. והסביר 

דכיון )יומא לח( ל על פי דברי הגמרא ״ל הנ״לבאר את מאמר חזע ״זי

וכתיב ימי  'שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא

בורות שמונים שנה. נמצא שרוב גשנותינו בהם שבעים שנה ואם ב

א שנה. וזה פירוש הכתוב ״שנותיו של אדם הזוכה לגבורות הם מ

 'ם שנים״ה מבקש שנלך בדרכיו א״היינו שהקב 'ם בחוקתי תלכו״א

 'ועל ידי זה יהיה מובטח שלא יחטא עוד 'אלו רוב שנותיו של אדם

ונתתי ״עליו שפע ברכה והצלחה כדברי הכתוב ואז יוכל להשפיע 

 .'וכו "גשמיכם בעתם
 

ָתם" רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ ַתי ִתשְּ וֹּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ִעָתם. ִאם בְּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ  וְּ

  "׳וכו

 אך , גשמיות לתאוות ושואף נוטה האדם של הגשמי שהחלק ידוע

 ברשת מלהילכד להישמר אפשר , 'ה לנו שנתן הקדושה התורה י"ע

 של בידו אינה "הראיה"ש אמרו וכבר , והגשמיות התאוות של היצר

 גם, חומד והלב פתאומי באופן דבר רואה הוא לפעמים, האדם

 גם תאוות לידי לבוא ויכול האדם של ברשותו תמיד אינה "האוזן"

 כל את אליו נשעבד שאם, הבטיחנו ה"שהקב אלא, מרצונו שלא

 האברים על גם וישליטנו אותנו ת"השי ישמור , וכוחותינו אברינו

 אם" הפסוק שאומר וזה, וברשותנו בידנו אינם הטבע שבדרך

 כוחותינו את יתן ה"הקב גשמיכם בעתם ונתתי"' וגו "תלכו תיוקובח

 או תשמעו  תראו הראוי והרצוי ולא בעצם רק שיפעלו הגשמיים

 חיים מצאנז( )ר'            לראותו. צריך שלא או שמעילה ראוי שאינו דבר

 

ָתם: רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ ַתי ִתשְּ וֹּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ִעָתם  ִאם בְּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ וְּ

יוֹּ  ן ִפרְּ ץ ַהָשֶדה ִיתֵּ עֵּ בּוָלּה וְּ ָנה ָהָאֶרץ יְּ ָנתְּ  וְּ
 

מפי ספרים וסופרים שזהו הסימן המובהק בעשיית האדם  נודע הן

ר עח"ו, הנה אם לבו בו אאחת ממצות ה', אם עשאה כראוי או ל

בקרבו אחר עשיית המצוה לעשות עוד ועוד ביתר שאת ועוז. 

להשתוקק אחר התפילה אל התורה, וכן בכל המצוות, הנה זה עשה 

ורה נקרא אש, כמו ת המצוה והתפילה והתהמצוה כראוי, כי חיּו

שנאמר "הלא כה דברי כאש וגו', וטבע האש הוא כל עוד שמתלהב 

ובוער יותר, מתלהב ובוער עוד יותר ויותר, וכן המצוה אם נעשית 

ה אז משתוקק וחומד עוד ביותר -ת בוערת ברשפי אש שלהבת יבחיּו

 ויותר לעשות מצותיו יתברך.
 

צוה תוקד בו, לעשות מצוה גוררת מצוה, כי אש המ וזה מאמר חז"ל

התלהבות לבבו לשם ות עוד ועוד, אבל אם לא נעשית המצוה בחיּו

ה', הנה הוא מתייגע במצוה זו ואבריו כבדים עליו אחר עשיית 

בה מאוד, ולמה לו לעשות עוד המצוה ונדמה לו שכבר עשה הר

 יותר.

ה לשמו יתברך, יש בה כח הברכה נאם המצוה נעשיית כתיקוו 

 ברך את האדם בכל ברכות הרוחניות והגשמיות. במאוד מאוד ל
 

ו ללכת תאוכלומר כשתעשו מצוה ות אם בחוקותי תלכואומרו  והוא

ויותר לילך מחיל אל חיל וממצוה למצוה הנה זהו סימן  ביותר בה

ונתתי שנעשית כמצותה ואז כל הברכות מונחים בה, וע"י זה ודאי 

כי כל הברכות הגשמיות .  ועץ השדה יתן פריו, גשמיכם בעיתם

והרוחניות הכל תלויין ועומדין למי שעושה מצוותיו יתברך כרואי 

 )באר מים חיים(                                       באמת ובלבב שלם.
 

 

תֶ " ֶכם ֤םַוֲאַכלְּ מְּ תֶ  ַבעָ֔לשֹּ ֙ ַלחְּ ֶכֽם ַטחָ֖לבֶ  ֥םִוֽיַשבְּ צְּ ַארְּ  "בְּ

מרבה בשר מרבה ( ז׳׳ב מ״אבות פ) ל״מה שאמרו חז ל פיע אפשר לפרש

שלא לשם תענוג בריבוי בשר - ואכלתם לחמכם לשובע :רמה. וזהו

וישבתם  :ז״ועי 'אלא לחם לשבוע להחיות נפשו לעבודתו יתברך

יקבר בארץ יהיה  אחרי אריכות ימים ושנים כאשר -בארצכם לבטח 

 )בית מאיר(                                       .לבטח שלא יירא מהתולעים
                             

 

ם ָבָאֶרץ"   ָנַתִתי ָשלוֹּ   "וְּ

אחת  פעם וקרה' מאוד נמוך היה הכנסת הבית בליטא קטנה בעיר

 להתפלל בבוקר הלכו בתים ששני בעלי

 ומי מזלפים וטיט רפש מליאה שהחצר ומצאו

 שנכון לשניחד א ואמר סרוחים גשמים

 ולפחות  כתיפו על חבירו את ירכיבחד שא

 והסכימו בגדיו מלכלוך מהםחד א ינצל

 מאיזה לזה רמז בידו שיעלה שמי ביניהם

 היהואחד  .להינשא הזוכה הוא שיהיה פסוק

 .ישראל שמו היהוהשני ' שלום שמו
 

 שעל"' ישראל על שלום" שכתובוק בפס רמז מצא מיד שלום והנה

' זה רמז על טענה לישראל היה לא כמובן. שלום את לישא ישראל

 עד שקוע כתיפו על והרכיבהו אותו ולקח כתיפו על לשאתו והוצרך

 פסוק לי יש ואמר' בהטיט רוכבו את השליך פתאום והנה בטיט יריכו

 באו ששניהן יצא לבסוף "...בארץ שלום ונתתי'' בתורה מפורש

חד שהא שמה כיום קורה לדאבוננו כן .צואים בבגדים הכנסת לבית

 הוא עושה שהוא מה שרקוק פס לזה מביאילו ואפ' סותרהשני  בונה

  (יוסף גן)                           ...בצואה מלוכלכים אנו כה ובין' נכון

 

 "אתכם רודף ואין ונסתם"

 רודף להם יהיה ולא ניסים שיהיו בכך 'זו היא קללה מה וצריך ביאור

 יבקש קיםוואל" הכתוב על המדרש בדברי ליישב ויש ?אחריהם

 את יבקש קיםוואל 'צדיק אחר רודף צדיק מוצא אתה-  "נרדף

 הנרדף את יבקש קיםוהאל 'רשע רודף צדיק אפילו אלא 'הנרדף

 .הרשע לימין ויעמוד
 

 רדף ואין" תהיה שהנסיגה מלמדת 'כאן בפסוק שנאמרה הקללה

 מוכרח ה"הקב היה אז כי 'אחריכם רודף היה שאילו "אתכם

 לכם יהיה שלא מכיון אבל. "נרדף יבקש קיםוהאל" שכן 'להצילכם

 !אתכם להציל בהכרח אינו כ"וא 'נרדפים נקראים אתם אין 'רודף
  (מוילנא הגאון)                                                          

 

  "קדש יהיה העשירי"

 .ממילא קדוש שהעשירי אף 'בפה להקדיש שצריך הוא הדין

 יחזיקו לא אם מקום מכל 'בעצמותו קדוש שהוא דבר שגם 'ללמדנו

. האדם אצל הדבר כן. להתבטל הקדושה עלולה 'בקדושה ויתמידו

 מכל 'ובמצוות בתורה נתקדש אם ואף 'בצלם נברא שהאדם אף

 ולהחזיק קדושתו את לשמור בתמידות עצמו על ישגיח לא אם מקום

 'תחתית לשאול שיתדרדר עד 'ממנו להסתלק הקדושה עלולה 'בה

 רבי)   .מכולן קשה ופירש שנה :ט"מ דף פסחים במסכת ששנינו וכמו

  (פיינשטיין משה
 



 יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו המר ואם ימירנו ולא לרע טוב בין יבקר לא"

 "קדש

 'בינוניים :הדין ליום עומדות כיתות 'ג הנה

 ויש .גמורים וצדיקים גמורים רשעים

  מורה לבינוניים :צחות בדרך לפרש

 אל – "לרע טוב בין יבקר לא" התורה

! לרע טוב בין המקפץ '"בינוני" לי תהיה

 את ימיר שלא – "ימירנו לא "שכן וכל

 – "המר ואם".הרע ביצר הטוב היצר

 ?יעשה מה 'לרשע והפך חטא אם

 מיד חזור – "ימירנו":התורה לו מורה

 'ואז !אמיתית תשובה עשה 'הטוב ליצר

 הוא והיה"– ובתמים באמת שישוב לאחר

 בכפל נמצאים רמזים' וב ."קדש יהיה ותמורתו

 בעל שאותו בלבד זו לא דהיינו "...ותמורתו הוא והיה":המילים

 :ועוד .כזכויות לו נעשות שעבירות אלא 'גמור צדיק נחשב תשובה

 היצר :היצרים 'ב עם 'ה את תעבוד – התורה לו אומרת – מעתה

 (חי איש בן)                   .הטוב היצר עם יחד 'ה לעבודת ישועבד הרע

 

   .... אם בחוקותי תלכו

, האם הוא עובד את השם באמתרוצה לדעת הם דא -אם בחוקותי

 ת כמו שנאמרהוא שאתה בהתקדמו הסימן - תלכו

כה אמר ה' צבאות אם בדרכי תלך ... ונתתי לך ַמְהְלִכים בין "

העומדים האלה' )זכריה שם(. הנה נודע שהמלאכים נקראים 

עומדים, כמו שכתוב )ישעיהו ו', ב'(: 'שרפים עומדים'. וגם הנשמות 

'חי ה'   הזה נקראים גם כן עומדים, כמו שכתוב -קודם בואם לעולם

הזה -אשר עמדתי לפניו'. רק אחרי ירידת הנשמות לעולם

 (אים ַמְהְלִכים ..." )"תורה אור"בהתלבשות בגוף ונפש הבהמית נקר

עוד "פירוש: שהאדם הוא העולה במדרגתו יותר והמלאך עומד 

עלות מעלה מעלה, תמיד במדרגה אחת מעת שנברא והאדם יכול ל

)ישעיהו ו', ב'(" ]ביאורי וזה שנאמר: 'שרפים עומדים ממעל לו' 

 הגר"א 

  

            

 

              
 מו"ר הרב משה זאב כ"ץ זצוק"למ מעשה

שפעם אחת הרב זצ"ל ניגש אליו וביקש ממנו שיואיל  מספר איש יקר

להתחיל להתלוות אליו בכל יום שישי ויעזור לו לבדוק ולסדר את 

העירוב של בית שמש החל משבוע זה, רק שידע שלא יקבל על כך 

 תמורה כספית ויעשה זאת לשם שמים.

השיב האיש לרב, שהיה מוכן להסכים והוא רוצה מאוד בכך אלא 

ל כיון שמזה כמה שנים יש לו בעיה חמורה בגב וכאבים שאינו יכו

עזים תוכפים אותו, ואיך יסחב דברים ויטפס על עמודים יחד עם 

 הרב. 

שאלו הרב, אם הגב שלך יבריא תקבל עליך לעזור לי בכל שבוע?     

לאחר שהשיב האיש בחיוב, התקרב אליו הרב טפח על גבו וברכו 

השבוע גבו התרפא והחל ברפואה. מספר האיש שכבר באותו 

 לעבוד עם הרב, והכאבים חדלו ולא שבו אליו עוד.  
 

 

 פרקי אבות פרק ה'

שמע  שלא מה על וכו. 'חכם בחכם ושבעה בגולם דברים 'שבעה

 בגולם'.   וחלופיהן שמעתי לא אומר
 

 רבי הגאון :שהיה מעשה י"ע אחר הסבר מובא הגרשוני ילקוט בספר

 עוקר , עמוק בפלפול והאריך , ברבים פעם דרש , ל"זצ חפץ משה

 אין כי , מהשומעים אחד הגיב , דרשתו כדי תוך , בזו זו הרים וטוחנן

 .פלוני בספר מובאים כבר שהדברים משום , חידוש הרב שום בדברי

 משה רבי כיוון אחד בפרט רק כי , קטן אולם בשינוי , צדק והלה

 הגדול רוחו פרי , מחודשים דבריו היו , ההוא. ברובו הספר לדברי

 על חכם"במשנתינו:  שנינו :משה ויאמר רבי לו ויען .ועמקן גאון של

 . כלומר"בגולם שמעתי וחילופיהן לא אומר , שמע שלא מה

 ולכאורה ."שמעתי"אומר  , שמע שלא מה על אפילו , שהגולם

 רבי שמו?!  ותירץ "שקרן"והלא  , ייקרא "גולם"לזה  הכי , קשה

 אף שרוב , חידוש דבר איזה חבירו מפי ששומע בשעה , החכם :משה

שלל  כמוצא המעט אותו את יחשיב , מכבר זה לו מוכרים הדברים

אך   .כחדשים הדברים כל יהיו ובעיניו , לבו ויעלוז ישמח , רב

 חדשים דברים של רובם אם אפילו הגולם אצל - "וחילופיהן בגולם"

 וזה "!שמעתי"– יאמר  אמור ,מאז שמע כבר דבר מועט ורק , המה

 מה   דבר רק שמע לא אפילו - "שמע מה שלא ועל:"התנא כאן שרמז

 ."שמעתי לא אומר"ש עד , הדברים כל חשובים בעיניו , מועט דבר -
 

 

 

 אגרא' צערא 'לפום

 , השכר הוא הצער לפי - "אגרא צערא לפום:"הוא הפשט בפשטות

 למדת בהתאם הוא התורה לימוד בעבור השכר כלומר תשלום

 יעקב התולדות בעל ק"הרה אמר -בזה אך הרמז .בה והיגיעה העמל

 והמרעין הצער - "צערא, "תלוי , והלשון בפה -"לפום:"ע"זי יוסף

 לו שאז צפוי , ורכילות הרע לשון ידבר אם וזאת , בישין

 , והטוב השכר -הדיבור ידי על לו יש לפעמים אך - "ואגרא".עונש

 , בתורה ועוסק רע מלדבר לשונו את מונע האדם וזאת כאשר

 .כא( .יח )משלי "הלשון ביד מוות וחיים"הכתוב כמאמר

 
 ששו על קיום רמיזה קלה של הגאון הקדוש מבריסק יהודי ירושלים

זיע"א, שמרו כל תנועה קלה שלו ויחד עם זאת ציפו לברכתו, כבר 

מזל נחשב מי שזכה לברכתו, אחרי שנוכחו עין בעין כי אכן צדיק 

ה מקיים. האשה הצדקנית מרת שרה, בתו של הגאון ׳׳גוזר והקב

א, לא חדלה מלהפציר ׳׳הצדיק רבי עקיבא יוסף שלעזינגער זיע

הקטן זלמנ'קה שזה עתה מלאו לו בבעלה רבי דוד, כי ילך עם בנם 

תשע שנים, אל הגאון רבי יהושע לייב כדי לקבל ממנו ברכה שיזכה 

ליראת שמים. אך רבי דוד דוחה את בקשתה מכל וכל, "קשה עלי 

למלא משימה זו" הוא טוען, "להיכנס אל הגאון מבריסק סתם ככה 

א כדי לבקש ברכה עבור הילד, אינו דבר פשוט וקל כל כך כפי שהו

נראה בעינייך" מסביר רבי דוד לזוג' הצדקת, "גם גדולי עולם 

 נרתעים בבואם אל בית הרב, ועוד אברך שכמוני?"
 

מספר לאשתו, כי זה עתה הגיע לירושלים מכתב של אחד  רבי דוד

ס "בית ״מגדולי הדור הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק זיע"א בעמח

תין זה שני שבועות מאז ד בריסק, הכותב כי ידיו מרת״הלוי" וגאב

התחיל לכתוב מכתב להגאון רבי יהושע לייב דיסקין בירושלים. ואם 

גדולי הדור ככה רותתים, אנו האנשים הפשוטים, מה נאמר? אולם 

כל ההסברים הללו לא הניחו את דעתה של שרה, אדרבה ככל 

שבעלה הגדיל בעיניה את דמותו ואת ערכו של הרב מבריסק, כן 

ממנו להכניס את הילד אל בית הרב ולזכותו  גברה תביעתה

 בברכתו. אך רבי דוד באחת: "מורא רבי עלי".
 

 הפסח שרה טרודה בהכנותיה לקראת החג, הימים לפני חג

אך מבקשתה אינה פוסקת: "הלוא אתה הוא אחד מעשרת 

'אהל בחר בהם, כדי לייסד את ישיבתו  האברכים שהרב מבריסק

, הכי גם לך כה קשה להיכנס אליו פנימה ולבקש ברכה משה'

לילדך?" ואילו רבי דוד מחזיק בשלו. מה עשתה צדקנית זו כשראתה 

שדמעותיה ותחנוניה אינן פועלות על לב בעלה. בערב חג הפסח 

יעצה לזלמנ'קה שלה, לחטוף בליל הסדר את האפיקומן של אבא, 

ולא להחזירו עד שיקבל את הבטחת אבא שיוליכנו אל הרב מבריסק 

 לקבל ברכה.

זלמנ'קה אשר פקחות ותמימות שמשו בו כאחת, עשה ככל אשר 

צוותה עליו אמו, וחטף את האפיקומן בשעה שאביו היה דבוק 

ועסוק בדרכו בסיפור יציאת מצרים. כיון שהגיעה שעת אכילת 

נחטף על ידי בנו כנהוג, אבל לא האפיקומן נוכח רבי דוד כי הוא 

ידע כי הפעם יצטרך לשלם מחיר כה יקר, וכאן התחיל המשא ומתן 

" מבטיח לו 'נפש החיים'בינו ובין זלמנ'קה: "אקנה לך מתנה ספר 



  

אבא תמורת החזרת האפיקומן. זלמנ'קה אינו מסכים. "אקנה לך 

פר ". "לא" משיב הילד. רבי דוד מנסה להבטיח עוד ס'פני יהושע'

ועוד ספר, אך להפתעתו, זלמנ'קה אינו מסכים. הילד מבקש מאביו 

שיבטיח לו כי הוא יכניסו אל הרב מבריסק כדי לקבל ממנו ברכה. 

שרה היושבת ממולו מרמזת לבנה שיחזיק מעמד ולא יסוג 

מדרישתו. רבי דוד קורא את המצב אל נכון, השעה קרובה לחצות 

ד, הוא מתנצל לפני ילדו כי ובאין ברירה, הוא נכנע לדרישת היל

 אינו יכול להבטיחו על כך. אבל מבטיח הוא להשתדל ככל יכולתו.
 

, והאפיקומן הוצא ממחבואו כשפני הילד המשא ומתן נסתיים

קורנים מגיל ומשמחה. ביום הראשון של חול המועד הגיע זמן 

פירעון ההבטחה אשר הבטיח אבא. הילד מזכיר לאביו על כך והאב 

קת דברי הילד. כאשר רבי דוד חוזר מבית המדרש, מבשר מכיר בצד

הוא לאשתו כי החליט לגשת עתה עם הילד אל הרב לקבל את 

 ברכתו.

הבית כולו נתמלא ששון ושמחה, הילד מרקד מהתרגשות, ושרה 

ת שתהא שעה זו של ברכת הרב, ״שפתותיה נעות בתפלה להשי

כה חס ושלום. שעת רצון ורחמים, ולא תאונה כל סיבה לעיכוב הבר

רבי דוד תופס את הילד בידו ושניהם הלכו יחדיו לכיוון בית הרב. 

עיני הילד מפיקות אושר, סוף סוף מוליכו אביו אל הרב, עוד רגע 

ועוד רגע, והרב הגדול מבריסק ישים את כפות ידיו הקדושות על 

 ראשו ויברכהו.
 

דרו, מתקרבים אל בית הרב, הם מגיעים עד דלת ח רבי דוד וילדו

רבי דוד מציץ פנימה דרך הסדק של הדלת הפתוחה, והנה רואות 

עיניו את הרב הדומה למלאך ה' לבוש בגדי חג כולו הדר, יושב על 

כסאו שקוע בהרהורים. בחדר מושלך הס דומיית קודש. לימינו 

ולשמאלו של הרב יושבים גדולי תלמידיו. הגאונים והצדיקים רבי 

ירש מיכל שפירא, רבי ישעיה ובנו רבי יוסף חיים זונעפעלד, רבי ה

ג. כולם ׳׳יעקב אורנשטיין, רבי נפתלי הירץ הלוי ורבי אליעזר דן רלב

יושבים ברתת ללא זיז כלשהו ומסתכלים באימה בדמותו הקורנת 

 של הרב השקוע במחשבות גבוהות אשר מי יבוא בסודן.
 

וח את המחזה ונרתע לאחוריו, לא, אי אפשר לו לפת ראה רבי דוד

את הדלת ולהיכנס פנימה, לבו מפעם והוא נעצר בדרכו ירא לנפשו, 

ושוב נוטל הוא את הילד המאוכזב בידו, וכבר אומר לצאת מבית 

 הרב ולחזור הביתה כלעומת שבא.

 

הרבנית אך כאן לא יכול היה הילד להתגבר, והוא פורץ בבכי סוער. 

תה מבריסק ששמעה את בכי הילד, נבהלה ויצאה החוצה, משרא

את זלמנ'קה אשר הכירה אותו כבנו של רבי דוד, הציעה לו שקדים 

ויין מתוק, אך הילד אינו נרגע מבכיו. "מה אתה רוצה זלמנ'קה ואתן 

לך" אומרת הרבנית, זלמניקה אינו משיב, קולו נחנק מתוך בכיה. 

"היכן אביך?" שואלת אותו הרבנית, הילד מצביע לעבר החדר, 

רבי דוד, מדוע בוכה הילד? ורבי דוד  לבסוף שואלת הרבנית את

משיב "הוא רוצה ברכה מהרב". "נו נו" משיבה הרבנית, "אם דמעות 

כה רבות כבר שפך הילד על כך, בודאי מגיעה לו ברכה, אני בעצמי 

אוליך אותו אל הרב". כרגע קט הכניסה הרבנית את זלמנ'קה אל 

של רבי הרב שזה עתה ננער ממחשבותיו, ובקשה לברך את ילדו 

דוד, הרב נשא כפיו על ראשו הקטן של הילד ובירך אותו: "יהי רצון 

דו זאלסט זיין א ערליכער איד" "יהי רצון שתהא יהודי אמיתי". 

בהתרגשות רבה יחד עם כל הרבנים הנוכחים, ענה הילד "אמן" 

אחר ברכת הרב. אף רבי דוד שבינתיים התקרב סמוך לילדו, הספיק 

ת הרב הקצרה, לפני שזרם דמעות חמות שטף לענות "אמן אחר ברכ

 את פניו.

 

עומדת זו שעה ארוכה בקוצר רוח ליד אשנב ביתה, שרה הצדקנית 

ועיניה צופיות לחזרתם של בעלה ושל זלמניקה שלה המצויד 

בברכת הרב. וכיון שראתה את זלמנ'קה רץ בשמחה, יצאה וחבקה 

ר עשה את ת אש״אותו בזרועותיה תוך כדי מתן תודה והלל להשי

רצונה. "א ערליכער איד" זאת הברכה אשר ברך הגאון מבריסק את 

וברכתו נתקיימה. מאז ועד יומו האחרון של  ס,׳רבי זלמן רבי דוד

רבי זלמן, קדושה פרישות וטהרה נראו בו וכל מעשיו בלתי לה' 

 (״ירושלים של מעלה״י ״)עפ                                        לבדו.
 

  

 

 

שבעירו התגורר עני  מסלנט זצ"ל מסופר על הגאון רבי יוסף זונדל

מרוד שבתו הגיעה לפרקה, אך לא היה באפשרותו להשיאה כי 

בכיסו לא נמצאה אפילו פרוטה אחת. לאותו עני היה קרוב משפחה 

עשיר וירא שמים, אך הוא התעלם מקרובו העני ונמנע מלהעניק לו 

את התמיכה המיוחלת. נודע הדבר לרבי יוסף זונדל והוא החליט 

ול עבור הכנסת כלה, בא אל הקרוב העשיר וסיפר לו על מצבו לפע

 הדחוק של קרובו העני, וביקשו שלא יתעלם ממנו. 

 

אותו עני הוא קרוב רחוק שלי וכמעט אין קשר  אמר לו העשיר

משפחתי בינינו, ולכן אין זה מן הצדק שידרוש ממני לספק לו את 

ה מתפלל כל כל צרכי החתונה. שאל אותו רבי יוסף זונדל האם את

יום? "בודאי" השיב העשיר, "וכי כבוד הרב חושד בי שאינני 

מתפלל?" אמר לו הרב, אם כן אמור נא באזני את תחילת תפילת 

שמונה עשרה, נעלב העשיר ואמר והרי כל תינוק רך יודע שהפתיחה 

לתפלת שמונה עשרה היא "ברוך אתה ה' אלקי אברהם אלקי יצחק 

ונדל הפסיקו ושאל אותו, אמור לי מתי חיו ואלקי יעקב". רבי יוסף ז

אבותינו אלה? השיב לו העשיר לפני כמה אלפי שנים. אמר לו רבי 

יוסף זונדל: אבותינו חיו לפני כמה אלפי שנים, ולמרות זאת הנך 

מזכירם שלש פעמים ביום. כדי שבזכות אותם קרובים הרחוקים 

והנה כשאני ממך מרחק של אלפי שנה, יעזור לך ה' ויברכך בכל, 

בא לבקש ממך עזרה בעבור יהודי שהוא קרובך החי עמך היום 

ה נתן לו, משיב אתה לי כי זהו קרוב ׳׳ואשר מחתן את בתו שהקב

רחוק? התבייש אותו עשיר מדבריו האמיתיים והמחוכמים של הרב, 

וכעבור זמן קצר שלח לקרובו העני את כל הכסף הנחוץ להוצאות 

 החתונה.

 

אומר בישיבתו  א׳׳ר אליהו רבה של קאליש זיע׳׳הגכשהיה  מסופר:

את שיעורו, היה נוהג אגב אורחא ללמד את תלמידיו פרק במידות 

טובות. ומספרים כי פעם אחת כשהתחיל ללמוד עם תלמידיו מסכת 

שבת "פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית", אמר: 

לכות צדקה, ישנם בין הלכה פסוקה זו מרמזת לנו דרך אגב פרק בה

בעלי הבתים נותני צדקה שחושבים כי הם הנותנים והעני הוא 

המקבל, והם שוכחים לגמרי את מדרש רבה "יותר ממה שבעל 

הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית" הוא נותן לעני 

ה, וכמו ׳׳פרוטה והוא מקבל ברכה מידו המלאה והרחבה של הקב

 ל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך"."נתן תתן כי בגל שנאמר
 

 
 

 

 חיזוק ללימוד המוסר

הוא מקור לראיית אורו יתברך, ע"י המוסר 

לימוד המוסר מגלה האדם את צפוני נפשו, 

את פחיתות האדם, ובא לידי  ולומד להכיר

ענוה, והרי ביטול היש העצמי, הוא הוא האור 

שבו נכיר את גדולתו יתברך, ואת חסדיו לאין 

טועים אלה החושבים כי לימוד המוסר מביא קץ. 

ה על ידיו מתגלה ח"ו, אדרב לידי עצבות ויאוש

              לנו האור האמיתי.

 ( 274)מכתב מאליהו ח"ג עמוד                                                           

 

 
  

 
 


