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 .אם בחוקותי תלכו, וברש"י שתהיו עמלים בתורה

כל ה'עמלות  אז  שמי שלא יכול לעמול בתורה מבוקר עד ערב    ...יש שחושב

ן הדבר כן אלא כל פעולה קטנה וכל  איאמנם  ...,  בתורה' לא שייך לו בכלל

מינוט''ן לסדר    כמה, אם אדם מוסיף אפילו  הוספה מועטת כוחה רב לאין ערוך

 ...ת בתורה"עמלווהיא נקראת  כוחם רב לאין שיעור  הלימוד שלו

 מפיטסבורג זי"עבעל תפארת מרדכי  בתו"ד, מהרה"ק   תשס"ד יתאיפתגמי אור
זכר  ב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אוזכרתי את בריתי יעק 

 וכו'. והארץ תעזב מהם, והארץ אזכר

( ביעקב  גם  'אף'  נאמר  שלא  בבעה"ט(ומה  שב"ק  עיין  סעודות  ג'  דהנה   ,

י אברהם  על  ויעקבמרמזים  והנה  צחק  יעקב,  על  מרמז  שלישית  וסעודה   ,

'והארץ אזכור'  בלי שליטת דין כלל.  ה ג' אין 'אף' כי אם רעוא דרעוויןדבסעו

מלוה    סעודת עם  אחרי עבודת השב"ק  רמז על סעודת דוד מלכא משיחא,  מ

מלשון  'והארץ    ,מלכה מהם',  תעזוב''תעזב  בעד  עזוב  אפי'  לפעול  יכולים   ,

 . הארץ תעזובכדו', גם לזה ופרנסה  כגוןיות רצאדברים 'הנראים' שהם  

 ' דזיקוב אמרי נועם'על פי 

 . והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם וגו' ורדף אותם קול עלה נדף ונסו

רואה שטעות   ואח"כ  עליו,  באים  שלסטים  לו  שידמה  מקרה  לו  מי שיקרה 

אך לחנם פחדתי וברחתי, והנה אעתיק לכם ספרא,    -ודמיון היה, מה אומר?  

גדו  לאור  לנו  יהיה  "ורדף  וזה  לו,  כו  בחוקותי  הספרא  וז"ל  מצעדנו.  ל בכל 

אותם קול עלה נדף" אמר ריב"ק פעם אחת היינו יושבים בין האילנות ונשבה  

הרוח והטיחו העלים זה בזה, עמדנו ורצנו ואמרנו אוי נא לנו שמא ידביקונו  

הפרשים, לאחר זמן נפנינו אחרינו וראינו שאין בריה, וישבנו במקומנו ובכינו  

רנו אוי לנו שעלינו נתקיים הפסוק: "ורדף אותם קול עלה נדף וגו'", יעויין  ואמ

 בחומש מלבי"ם עם ספרא.

התבוננו על דבר נפלא כזה, אם קרה לאדם איזה מקרה של פחד בטעות, האם  

יעלה על דעת שום אדם, להסב תיכף ומיד על פסוק של תוכחה: ורדף אתכם  

כי סבל פחד ללא    -תאונן למה פחד פחד חנם, וכן הוא  קעל עלה וגו', ורק י

מהמעשה,  נפלאה  תועלת  להם  היה  האלה  החכמים  משא"כ  הועיל, 

"וישבנו   ואמרו:  דקדקו  ולמה  אחר,  במקום  בכו  או  במקומם  והתעוררו 

שהיתה,   הבכיה  קביעות  על  להורות  אלא  ובכינו",  דקבעי    - במקומנו  עד 

דוכתא, ואז הוי קביעות, ולא לחנם    דוכתא על זה כמו הדיינים דעד דקבעי

גם   ישבנו  "שם  שנאמר  וכעין  דבריו,  שהביא  הספרא  ולא  ריב"ק  זאת  אמר 

כנ"ל. ג"כ  וכמה    בכינו"  עליהם,  עשה  רושם  מה  כזו,  מעשה  וראו  הביטו 

הכסיל   משא"כ  מזה!  שכרם  ומה  לידם,  קל שבא  הפחד  מזה  מיצו  תועליות 

והבהלה שהיה לו, ואח"כ יגונו    מה שכרו מזה? האימה  - שבא לידו מקרה כזה  

 על צערו שבא לידו בהלה של חנם, זה שכרו בעוה"ז, לעוה"ב אינו יודע!

עד  ... כראוי,  והתבוננות  במחשבה  המוסר  עסק  של  הענין  גודל  נבין  ומזה 

כמה   כנ"ל,  חטאין  דחיל  להיות  ובפרט  הגדול,  הדין  פחד  בצעמו  שירגיש 

ה, אשרי חלקו, מחלקם יהא  פרשיות נזיר יש בזה לפי חשבון המבואר למעל

 ..חלקנו.

 שמחה זיסל מקעלם זצ"ל  הגה"צ ר' ה'סבא מקעלם' רש"ז בתו"ד, מאור 

 

 

 

 . אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם

אחת   כת  לפנים  הי'  אשר  הראשונים  צדיקים  של  בספרן  מובא  כבר  הנה 

ואפקורסים   בכל  מהמתפלסים  עיון  ע"י  היא  המצות  קיום  שעיקר  שאמרו 

בכולם, אבל במעשה  מצוה, דהיינו בזמן הנחת תפילין לעיין במצותה וכהנה 

ין צריכים לקיים. וכבר הכו על קדקדם דים, ובזה פי' העקרים הפסוק כרו לי  א

זדים שיחות אשר לא כתורתך בזה שהם אומרים אשר כל מצותיך רק אמונה  

 ולא צריכים לעסוק בפועל במעשה. 

להיפוך   להכות ג"כ על קדקדם בפשיטות ולהביא ראי'  והנה לדעתי אפשר 

כמו הגוף צריך למזון גופני כן גם הנשמה להם מהם עצמם וגופם כי ידוע אשר  

צריכה למזון הרוחני, והנה בענין מזון הגופני הלא רואים שלא ישברו רעבונם  

וצמאונם לעולם אם לא יאכלו וישתו בפועל רק יעיינו בעניני אכילה ושתי',  

א"כ גם בענין מזון הרוחני הלא דעת לנבון נקל כי צריך ג"כ להיות רק בפועל  

 . ובמעשה ממש

ורש"י ז"ל פי' כאן וז"ל, אם בחקותי תלכו יכול זה קיום המצות כשהוא אומר  

ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם הרי קיום המצות אמור ומה אני מקיים אם  

דרש"י ז"ל פי' ג"כ כוונת  בחקותי תלכו שתהי' עמלים בתורה וי"ל כאן הכוונה  

לעקור דברי המתפלס  ים הנ"ל וע"כ הכפיל הכ' דבריו, ולכן פירש"י  הפסוק 

ואמר אם בחקותי תלכו יכול זה היינו הבחקותי תלכו כלומר לימוד התורה  

לבדה יהי' קיום המצות ובזה יצא ידי חובת קיום המצות כסברתם, ואמר שלא  

כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו   ועשיתם אותם הרי אמור איך  כן הוא כי 

כנאמר ועשיתם דייקא אותם א"כ  יהי' קיום המצות דהי מה ינו רק במעשה 

אני מקיים אם בחקותי תלכו ע"כ רק זה לבד הכוונה שתהי' עמלים בלימודה  

 ללמדה אך ואבל למען לשמרה ולעשותה ג"כ. 

  מיהאלעוויטץ אשי ישראל, מהגה"צ ר' ישראל ברודא זצ"ל דומ"ץ ק"ק

 .  ונתתי גשמיכם בעתם וכו'אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו 

גם מהו ועשיתם כיון שישמרו בודאי  ... תשמרו  ולמה אמר כאן תלכו וכאן 

 ...יעשו

והנה מפני מה נצטוונו לעשות החוקים שאין להם טעם הוא כי במצות שיש  

אבל   כך  לעשות  שצריך  שמבין  בעשייתן  אמונה  שום  צריך  אין  טעם  להם 

בעשיית החוקים לא יעשה אותם רק כשמאמין שיש בורא ב"ה שאמר לעשות  

ות רצונו והנה האמונה נקרא רגלין שהם הרגלין המעמיד את  כן וצריך לעש

צוה   הוא  ויהי  אמר  הוא  ב"ה  בורא  שיש  להאמין  צריך  כל  שקודם  התורה 

ויעמוד כמאמר בא חבקוק והעמידו על א' וצדיק באמונתו יחיה שהעמיד כל  

 התורה על האמונה: 

תלוים   והם  טעם  להם  שאין  מצות  הם  שחוקים  תלכו  בחוקותי  ואם    וזהו 

ר"ל   אותם  ועשיתם  כנ"ל  רגלין  נקרא  שהאמונה  תלכו  אמר  לכן  באמונה 

גשמיכם   ונתתי  העליונה  הקומה  את  שתגמרו  למעלה  המצות  את  תעשו 

בעתם ר"ל כל מה שתעשו אפילו הגשמיות שלכם יהיה הכל מקושר בקומה 

העליונה אפילו אכילה ושתיה ושאר דברים גשמיים הכל יהא מקושר בקומה 

 . ולם אמן ואמןעליונה ב"ה לע

 מאור עינים בתו"ד, מהרה"ק המגיד מטשערנאביל זי"ע



 

לשמוע את המזמן וא"א להם לברך בי' בקול רם משום שיקפיד בעה"ב, מותר להם  

מה הדין כשיכולים לשמוע מהמזמן רק את   חלקו ב"י וד"מ ונ ליחלק לחבורות של ג', 

כיון דלדידן כל אחד מברך לעצמו )כבסי' קפ"ג ס"ז( אין ליחלק,    לב"י ,  ברכת הזימון 

גם באופ"ז יש ליחלק, דשאני התם ששומעים גם את המברך ויכולים לענות    ולד"מ 

הזימון עד  ברכת  ר' עד היכן  בסי'  ואע"ג דאמרינן  ברכה,  היינו לשום    אמן על כל  הזן 

ולענות   )שצריך האחד לצאת לשוק( אבל לכתחילה צריך לשמוע כל הברכות  צורך 

דס"ל דאין לברך בלחש כלל אלא יצא כל בהמ"ז    בב"ח אמן אף כשמברך בלחש, )ועי'  

זימון   ידי  יצא  שלא  ונמצא  המזמן  ברכת  על  אמן  יענה  לא  שמא  מחשש  מהמזמן 

תמה על הרמ"א שחזר בו בסי'  סק"ד    מג"א וב לכתחילה ודלא כשבה"ל ור"פ הנ"ל(,  

כהב"י  וסתם  ס"ג  מהמברך,    קצ"ה  בהמ"ז  לשמוע  נראה    ומסיק המג"א שאי"צ  דלי 

לנהוג כהד"מ דכשא"א להם לשמוע כל בהמ"ז יברכו כל ג' לעצמם, ואפי' למ"ד דסגי  

בברכת הזימון צריך לשמוע עד הזן וכמש"כ הרמ"א בסי' ר' ס"ב )דברכת הזימון הוא  

סקי"ז פסק דכשא"א לשמוע הזן מפי המברך יברכו בג', וכשיכולים    ובמשנ"ב (,  עד הזן 

לג',   הזן מהמזמן לא יחלקו  במשנ"ב סי' קפ"גלשמוע  יש    וע"ע  סקכ"ח דלכתחילה 

ועכ"פ יזהרו לומר עמו ברכת הזן  לברך כל בהמ"ז עם המזמן ולענות אמן על כל ברכה  

זימון  ידי  כלל  יצאו  פוסקים לא  להרבה  אנשים  ולפי"ז    דבלא"ה  הרבה  שנוהגים  מה 

שלאחר שגמר המזמן לומר ברוך שאכלנו וכו' מתחילין לברך מיד בקול רם שלא כדין  

יאמרו  הם עושים   בקול רם והמסובין  ברכה ראשונה עכ"פ  אלא המברך צריך לברך 

ולפי  עמו מילה במילה בלחש ורק בסיום הברכה יקדימו לסיים כדי שיוכלו לענות אמן,  

 . דוע לא נהגו בזמנינו להזהר בכך כ"ז צ"ע מ 

דלרוב העולם  "  "דנראה ללמד זכות   שכ' מרן זצ"ל ח"י סי' מ'    ועי' בשו"ת שבט הלוי 

האמירה בלחש כשהוא מאזין למברך גורם שאינו מצמצם עצמו להאזין למברך וגם  

ע"כ    ברכתו בלחש אינה בשלימות שעי"ז מחסרים ומדלגים כאשר ראיתי כמה פעמים 

ד'   לצאת  כדי  כהלכה  בהמ"ז  יברך  משלא  רם  בקול  בעצמו  בהמ"ז  שיצא  מוטב 

הגר"ח צאנזר  עפ"י מה שהק'  "ועוד נראה ליישב המנהג"  המחמירים לברך עם המזמן, ] 

בסי' קפ"ג סקי"ב בסי' קצ"ג סק"ד ובסי' קצ"ד סק"ג שכ' דכיון    המג"א )מברוד( על  

מבר חלק  הזן היא  ברכת  ר' ס"ב  בסי'  הזן  דלרמ"א  ברכת  שמע  לא  הזימון, אם  כת 

והק'   זימון,  יצא יד"ח  והרא"ש אבל    לרש"י דזהו    הגר"ח צאנזר מהמזמן לא    להתוס' 

אלא דכשמפסיק אחד לשניים    ברכת הזן אינה מברכת הזימון דכוותיה פסק הרמ"א 

צריך לשמוע ברכת הזן כדי שיהא ניכר שמזמנין עליו )וכמש"כ הב"י בסי' קפ"ג ס"ז(,  

, וכ' דלכן חזר בו  מברך בעצמו אין מעכב אם לא שמע ברכת הזן מהמזמן דלפי"ז כש 

ודלא כמג"א,   בהמ"ז מהמזמן  בסו"ס קצ"ה וסתם כהב"י דאין חיוב לשמוע  הרמ"א 

סי' ל"א סק"ב על   בחזו"א יש לצרף לקולא מה שהק'  ובמקום שיש י' שמברכין בשם 

' אף שיפסידו מלברך  המשנ"ב בסי' קצ"ג סקי"ז דכשא"א לשמוע ברכת הזן יזמנו בג

דהמפסיק לי' אי"צ להפסיק עד הזן לכו"ע אין  בשם, דלמש"כ במשנ"ב סי' ר' סק"ט 

 וא"כ מדוע יזמנו בג' ויפסידו זימון בשם[. הזן באופ"ז בכלל ברכת הזימון  

 

,  אינם מקפידים לשמוע בהמ"ז מהמזמן ואפי' לא את ברכת הזןבזמנינו רוב העולם   שאלה: 

והמעיין בפוסקים יראה שלכל הפחות יש  ומיד לאחר סיום הזימון מתחילין לברך בקול רם,  

 ? ויש ליישב מדוע נהגו להקל בכך ובלא זה לא יצאו ידי זימון,    מהמזמן לשמוע ברכת הזן  

שכל אחד מהמסובין חייב לברך כל ברכה וברכה    משבה"ל בב"י סי' קפ"ג ס"ז הביא    תשובה: 

  הרא"ש דהוא עפ"י מש"כ   וביאר הב"י טעמו ואפי' החתימות בלחש עם המברך  של בהמ"ז  

וגם   ם יכול לכוין תדיר עם הש"צ בשתיקה כי אין אד שיש לומר יוצר אור עם הש"צ בלחש 

, משא"כ  ובאמצע הברכה פנה לדברים אחרים הרי הפסיד הכוונה   אם היה מכוין להש"צ 

וה"ה הכא, עוד הביא הב"י  כוונה יצא,  בלא  בפיו אפי' אם קורא מקצתה  כשהאדם קורא 

זימנו  אף ש   שיש לכל אחד לברך בהמ"ז בעצמו )תשב"ץ סי' ש"ו(    ר"פבשם    מהאורחות חיים 

לא יתחיל עד שתכלה ברכת הזן  ומ"מ   המברך  לפי שאין יכולים לכוין כל תיבה ותיבה מפי 

דמש"כ הארחות חיים שלא    וביאר הב"י לא היה מברך בלחש עכ"ד,    הר"מ, אבל  מפי המברך 

דברכת הזן    כרב ששת יתחיל עד שתכלה ברכת הזן מפי המברך הוא משום דס"ל דהלכתא  

דאמר שאינה בכלל    כרב נחמן , ובסי' ר' יתבאר שיש פוסקים  ש"י פר מכלל ברכת זימון ולפי 

ולפי'  ברוך שאכלנו יתחיל,  כיון שאמר המזמן  אי"צ להמתין אלא  ולדבריהם  זימון  ברכת 

שם גם לד' ר"ש יתחיל מיד ברכת הזן, ]דבברכות מו. אי' עד היכן ברכת    התוס' והרא"ש 

מהו ברכת הזימון  )ד"ה עד היכן( דפליגי    ופרש"י אמר עד הזן,    ור"ש אמר עד נברך    ר"נ הזימון  

)ד"ה עד היכן( דחו פרש"י דודאי גם    ותוס' , שאין אומרים אותה בג' ואין יחיד אומר אותה 

דפליגי ר"נ ור"ש ירי באחד המפסיק לענות ברכת זימון לשנים דהגמ' אי יחיד אומר הזן וכ' 

לר"נ עד נברך, ולר"ש כיון דנברך אינה ברכה  עד היכן צריך להמתין קודם שימשיך לאכול 

)סי' י"ב( וז"ל בתו"ד ר"ש אומר   הרא"ש צריך להמתין עד שיגמור המזמן לומר הזן, וכן פי' 

כך מסתבר שיפסיק אכילתו בשביל ברכה  הל עד הזן והזן בכלל משום דנברך אינה ברכה  

וכו', ובסי' ר'  אחת כדי שיהא ניכר שמזמנין עליו ולאו משום דחשיב ברכת הזן ברכת הזמון  

הב"יס"ב   דהלכתא    מסיק  ופסק  פרש"י,  דחו  ורמב"ם דהראשונים  כר"נ    כרי"ף  שפסקו 

שצריך  פסק כתוס' ורא"ש דהלכה כר"ש    בד"מ , ו וכן פסק בשו"ע דצריך להפסיק עד נברך 

הזן,   סק"ט כ' דכשמפסיק לי' שאומרים אלקינו    ובמשנ"ב ,  וכן פסק ברמ"א להפסיק עד 

יתחיל עד   הזן, ומעתה מובנים דברי הב"י דהאורחות חיים דסבר דלא  אי"צ להפסיק עד 

שתכלה ברכת הזן הוא כד' רש"י וכר"ש, דלתוס' ורא"ש גם לר"ש אין ברכת הזן מכלל ברכת  

ק עד הזן הוא רק כדי שיהא ניכר שמזמנין עליו וע"כ אין טעם  הזימון דהא דצריך להפסי

  ומסיק הב"י לומר דכשמברך עם המזמן יש יותר חיוב לשמוע ברכת הזן משאר בהמ"ז[,  

נכון הדבר שכל אחד  ס"ז וז"ל   בשו"ע דלהלכה נראה לנהוג כדברי הר"פ ושבה"ל, וכן פסק 

ואפי'   וברכה  ברכה  בלחש עם המברך כל  יאמר  ויקדים לסיים  החתימות מהמסובין  , הגה 

סקי"ב הביא ד' התשב"ץ שצריך לשמוע את   ובמג"אקצת קודם המברך כדי שיענה אמן, 

פסק דצריך להפסיק   דברמ"א שם ס"ב המברך עד הזן, ועי' סי' ר' וכן נראה עיקר, וכוונתו 

ולכן העיקר כהתשב"ץ שיתחילו המסובין לברך    עד הזן שמעינן דהוא בכלל ברכת הזימון 

 לחש מנודה לך. ב 

לאחר   האם לכתחילה צריך שישמעו המסובין כל בהמ"ז מהמזמן נשאר לנו לברר  ועדיין  

דכשהיתה חבורה גדולה שא"א לכולם    ועי' בסי' קצ"ג ס"א שנהגו שכל אחד מברך בעצמו,  

 בירורי הלכות
 יישוב מנהג העולם שאינם מקפידים לשמוע כל ברכת המזון או אפילו ברכת הזן לבדה מפי המזמן  

 

 פסקי הלכות 
 ברכת הזימון מהלכות  המשך  

שזהו צורת הזימון שנתקנה מחז"ל, ומ"מ כיון שמצוי    היה יותר נכון שיצאו כל המסובין יד"ח בהמ"ז מהמזמן ולא יברכו בעצמם מן הדין    ב. שמיעת בהמ"ז מהמזמן: 

וקודם  לכן מן הנכון שכל אחד מהמסובין יברך בהמ"ז בלחש עם המברך מלה במלה  שהמסובין מסיחים דעתם ואינם מכוונין לדברי המברך ונמצא שחסר להם מצוות בהמ"ז  

ועכ"פ יזהרו לומר ברכה ראשונה עם המברך מלה במלה ויענו  ,  )שו"ע ורמ"א סי' קפ"ג ס"ז ומשנ"ב סקכ"ז( מון סיום כל ברכה ימהר לסיים כדי שיוכל לענות אמן ונקרא ע"י זה ברכת זי

לשתוק ולצאת  )משנ"ב סקכ"ח ועפ"י ד' הרמ"א בסי' ר' דברכת הזן הוא בכלל ברכת הזימון, ועי"ש דלהמג"א עד הזן את הכל יש  דבלא"ה להרבה פוסקים אינו נחשב לזימון כלל   אמן אחר הזן את הכל 

 .  מהמזמן, ומנודה לך יברך עם המזמן בלחש, ולמעשה לא נהגו כן אמנם הטוב והישר לנהוג כן( 

ויש  ומתחילין לברך מיד בקול רם,  לשמוע בהמ"ז מהמזמן    בזמנינו לא נהגו רוב העולם שאין מקפידין לשמוע מהמזמן אפי' ברכת הזן:   ג. יישוב המנהג בזמנינו 

ם בזמנינו האמירה בלחש עם המזמן גורמת שלא יוכל להאזין בשלמות למברך וגם ברכתו בלחש אינה בשלמות שעי"ז מחסרים ומדלגים תיבות,  דלרוב העול   ללמד זכות 

 . הלכות הכא שכ' עוד צדדים לקולא( )שו"ת שבט הלוי ח"י סי' מ', ועי' באריכות בברורי   ומוטב שיצא בהמ"ז בעצמו משלא יברך בהמ"ז כהלכה כדי לצאת דעת המחמירין לברך עם המזמן 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

הרה"ק מרוז'ין. השלושה היו: הרה"ח ר' יהושע  חיים" ו

דרימער מהעיר סקאלא, הרה"ח ר' מענדיל ווייסלבערג 

מקאמאנעשט   שמחה  מענדיל  ר'  והרה"ח  מסניאטין, 

 שע"י שאץ. 

בין השאר שמעו, כי הרה"ק מרוזי'ן שאל את ה"תורת  

כי  נגידים. השיבו רבינו,  חיים", האם יש לו חסידים 

ו שמות השלושה אברכים הנ"ל, ומנה בפני  -אכן יש לו  

ואמר להרה"ק, כי אלה הם הגבירים שלו. בשעתו היו  

הללו מחוסרי כל, אולם בשובם לביתם החלו לעסוק  

בכל אשר עשו   הצליחו    -במסחר ועלו מעלה מעלה, 

ומפורסמים   אדירים  לגבירים  נעשו  ואמנם  מאוד, 

)"אהלי צדיקים",    בעולם, כמו שצפה רבינו את עתידם.

 .ו(עמ' ס"

 ברצות השם דרכי איש 

זי"ע:   חיים"  ה"אמרי  בעל  הרה"ק  ביקש  סיפר  יהודי 

ברכת פרידה מרבינו התורת חיים זי"ע ואמר, כי הוא  

נפרד ממנו   לא  זאבלטוב. ה"תורת חיים"  לעיר  נוסע 

בברכה, ואמנם הלה נסע ועד מהרה הוכרח לשוב, כי 

 הגשר שבדרך נשבר. 

כששב האיש אמר ל"תורת חיים": רבי, האם קרה פעם  

לי  לומר  יכולים  הייתם  הרי  לקולכם?  שמעתי  שלא 

 א אסע...".  של

אמר לו ה"תורת חיים": אף אני לא ידעתי את אשר  

נוסעים   שאתם  כשאמרתם  אולם  אתכם,  יקרה 

לזאבלטוב ולא אמרתם "אם ירצה השם" כדרכו של 

'ערליכער איד', הבנתי שלא תגיעו. מפרשים אנו את  

אם   לאמור  נדר  יעקב  וידר  כ(  כח,  )בראשית  הכתוב 

לאמר בכל דבר    יהיה אלקים עמדי, שיעקב אבינו נדר

עמדי'   אלקים  יהיה  'אם  השם    -שיעשה  ירצה  אם 

 )שרפי קודש, עמוד תמט(  אעשה כן.

והוסיף האמרי חיים זי"ע על כך שצדיקים פירשו את  

דבר   שבכל  יסעו,  ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי  על  הפסוק, 

יאמרו "על פי ה''', באתי בעזר השם, הנני נוסע בעזר  

 השם. 

 מדברי תורתו 

יאר הכתוב "והיה אם שכח תשכח את  התורת חיים ב 

ה' אלוקיך וגו' העידותי בכם היום כי אבוד תאבדון", 

כי סוף סוף אדם אינו מלאך, כאשר שוכח אדם לעשות  

מצוה הנה אם השוכח הוא בר דעת, גורמת לו שכחה  

זו צער וכאב, אבל אם הוא אינו מצטער ואינו שם על 

לו, סימן הוא שגם מלכתחילה לא    לב על מה שקרה 

היה רצונו שלם. וזו כוונת הפסוק, לו היית רק שוכח,  

להשוות   נוכל  לא  שהרי  פטריה,  רחמנא  אונס  ניחא, 

אדם למלאך, אולם לשמחה מה זו עושה, לפחות יש  

לו להצטער ולהרגיש כאב על שביטלאת המצוה, עד  

אינו   ואם  עוד,  לכסלה  יחזור  שלא  לבו  בכל  שישוב 

 עושה כך אז ענוש יענש. )שם( 

 ירתו פט 

הרה"ק נתבקש לישיבה של מעלה בכ"ה באייר תרי"ד 

תורה  דברי  ברכה  אחריו  השאיר  בקאסוב.  ומנו"כ 

 ."מכתי"ק שנקראו בשם "תורת חיים

 

תקנ"ה    הרה"ק בשנת  נולד  זי"ע  מקאסוב  חיים  רבי 

בעל   זי"ע  מענדיל מקאסוב  רבי מנחם  לאביו הרה"ק 

ת שלום". בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית הצ'  "אהב 

מאיר   יהודא  רבי  הרה"ק  בת  ע"ה  ציפורה  מרת 

 משפיטיווקא בן הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע.

מצעירותו הפליגו גדולי דורו עד מאוד ברום קדושתו.  

לאחר הסתלקות אביו מילא את מקומו בקאסוב והיה  

רדכי מגדולי מנהיגי דורו. שימש יחד עם הגה"צ רבי מ

רמבעה"ן   קופת  כנשיא  לבוב,  גאב"ד  איטינגא  זאב 

בוקובינא,   גאליציה,  ליהודי  עסטרייך"  "כולל 

 מארמורש והונגריה שעלו לארה"ק. 

כפי   חצות,  בקימת  לו  היתה  מיוחדת  קודש  עבודת 

שכאשר   זצ"ל,  מקולומייא  הלל  רבי  הרה"ק  שסיפר 

שאל ל"תורת חיים" מדוע אינו מתפלל בזמנו, אמר לו, 

כאשר  שלמח תשובה.  זה  על  לו  ישיב  אור,  כבוקר  ר 

ולומד,  בתפילין  יושב  ומצאו  אליו  בא  היום,  האיר 

כי כבר   לו, כי אלה כבר תפילין של רבינו תם,  ואמר 

בחצות   לקום  כמנהגו  מקודם,  רש"י  של  עם  התפלל 

וקם,   לישון  חוזר  כך  אחר  מיד  כוותיקין,  ולהתפלל 

ציבור  ותפילתו אחר כך היא רק כתפילת נדבה עם ה 

אזי היתה לו להרה"ק מקולומייא תשובה   –שמאחרין 

לשאלתו. ובס' "זכרון אשר" מספר, שבכל עת שנפרד 

מאת ה"תורת חיים", היה הרה"ק אומר לו שיקום בכל 

לילה בחצות, ללמוד ולזמר שירות ותשבחות לבורא  

גם דבר   -כל העולמים. ואפילו אם ילמד רק חצי שעה 

זו עדן  -יושבים הצדיקים בגן  גדול הוא זה, כי בשעה 

לא ותשבחות  שירות  מסוגל -ואומרים  ולכן  חי,  ל 

הלימוד באותה שעה. ועד"ז ביאר ה"תורת חיים" את  

ב.( "ולמה אמרו חכמים עד חצות     - מאמז"ל )ברכות 

כי   מכאן,  רמז  העבירה",  מן  האדם  את  להרחיק  כדי 

   .להרחיק אדם מכל עבירות -סגולת עמידת 'חצות' 

דת קדשו בלימוד התוה"ק, מסופר שאמר  על גודל עבו

ספרי  הד'  שכל  ז"ל,  הקדושים  הגאונים  אחד  בשם 

שולחן ערוך הק', כל הדיבורים מכוונים למספר שמות  

 הקדושים ית'. 

זי"ע, כי פעם אחת   סיפר הרה"ק בעל ה"אמרי חיים" 

חיים"   ה"תורת  רבינו  כשאמר  המזון,  ברכת  בעת 

בכבוד"   יפרנסנו  הוא  ב"אמן"    -"הרחמן  הקהל  נענה 

 בקול רם. 

כי -לאחר חיים",  ה"תורת  רבינו  להם  העיר  מכן 

לא   ועד"  לעולם  עלינו  ימלוך  הוא  "הרחמן  באומרם 

התלהבו כל כך בענייתם, כפי שהתלהבו בבקשה על  

 )"אבן שתיה החדש" עמ' רסח(  הפרנסה בכבוד...

 מן ההר אל העם 

זי"ע שאל פעם אחת את   הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין 

מחותנו הוא רבינו, בטעם הדבר שאינו מתפלל בחדר 

 מיוחד לעצמו כי אם בתוך המוני אמוני עם סגולה. 

על   יתרו  בפרשת  פירש  רש"י  הק':  רבינו  ענהו 

 -"וירד משה מן ההר אל העם"   )שמות יט, יד( הכתוב 

מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל 

משה, וכי היה  העם. וצריכים להבין מה היו עסקיו של 

לו איזה מסחר וכדומה. אלא התירוץ הוא שעסקיו היו 

הקדושים   מעסקיו  מתפנה  היה  ואעפ"כ  ה',  בעבודת 

בעלייתו    -וירד מן ההר   מגודל מדרגותיו שזכה להם 

אל העם, לצורך בני ישראל, לעזור להם בכל  -לשמים 

 צרכיהם. 

והוסיף רבינו: אם המנהיג אינו יורד כלל מן ההר, אינו  

 ( 150עמ'  )ספר "קוסוב" כול להתערב עם העם.י

 יתמשך עלי 

מקורבים,   חסידים  מנין  היה  הק'  לרבינו  כי  מסופר, 

אשר למענם דאג במיוחד. היו אלה חסידים מופלגים,  

לפני   שאומרים  יחוד"  ה"לשם  ובעת  מעלה,  אנשי 

הנחת תפילין, היה רביה"ק נוהג לומר: "ומשפע מצות  

  - ני בן פלוני, ועל פב"פ  תפילין יתמשך עלי, ועל פלו

להיות    -וכך מנה רבינו את שמותם של עשרה חסידים  

 לי חיים ארוכים ושפע קודש" וכו'.

במשך שנים רבות היה אחד מאותם העשרה הרה"ח  

ז"ל, זקנו של הגה"צ רבי דוד שפערבער זצ"ל   ר' דוד 

ר'  -אבד"ק בראשוב. על כן היו מהחסידים שכינו את 

יתמשך ע "דער  )"נזר החיים" עמ'    לי'ניק"...דוד הנ"ל 

 רכט(

 צדיק גוזר והקב"ה מקיים 

 סיפר הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען זצוק"ל:

שמעתי מפי חסיד אחד מהעיר טשערנוביץ, מחסידי 

אור  אדמו"ר  שכ"ק  בעת  כי  זצ"ל,  מאטניע  אדמו"ר 

ישראל וקדושו הר"י מרוז'ין זצ"ל נמלט מרוסיא ובא  

למדינ לגליציה עסטרייך()שהשתייכה  מחותנו   ת  אל 

שני  שבין  וידוע  זצ"ל,  מקאסוב  חיים  רבי  הרה"ק 

יעץ   גדולה,  אהבה  שורה  היה  הקדושים  המחותנים 

ר' חיים זצ"ל מקאסוב להרה"ק מרוז'ין זצ"ל,   הרה"ק 

 שיתיישב בעיר סדיגורא.

לשכל  מנוגדת  עצתו  נראית  היתה  העין  ראות  לפי 

לחפ עולמות  הרעישה  רוסיא  ממשלת  כי  ש  הפשוט, 

למדינתם,   להשיבו  כדי  מרוזין,  אדמו"ר  של  מקומו 

היתה   סדיגורא  ועיר  משם,  בריחתו  על  בו  להינקם 

השכל  נגד  הדבר  והיה  רוסיא,  מדינת  לגבול  סמוכה 

הישר להתיישב סמוך למקום סכנה כזו. בכל זאת ציית  

האהוב   מחותנו  לעצת  זצ"ל  מרוזין  הקדוש  אדמו"ר 

 הרה"ק ר' חיים זצ"ל ונסע לסדיגורא.

כאשר הגיע לשם והטיל מקלו בארץ, בירדו ממרכבתו,  

שהצליח   וכידוע  שם,  להתיישב  הדבר  שטוב  הרגיש 

שם, ומכל פינות העולם פנו אליו. ואמר אז: "לפלא  

שמחותני הרב הק' ר' חיים אפילו אם אומר דבר שעל  

פי השכל אינה עצה טובה, מיישרים אותה ומטיבים  

סקולען, תהלים  )"נועם אליעזר"    אותה מן השמים!"

 פרק א( 

 צופה לעתיד 

זצ"ל  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  של  בואו  לקראת 

לבקר בפעם הראשונה אצל מרן ה"תורת חיים" זי"ע,  

התחבאו שלושה אברכים צעירים בחדר אשר שם היה  

כיסופין  מתוך  אורחו,  פני  את  לקבל  אמור  רביה"ק 

ה"תורת   יחדיו   יתוועדו  כאשר  השיחה  את  לשמוע 

 הרה"ק 

 זי"ע  חיים מקאסוב רבי 
 בעל ה"תורת חיים" 

 

 

 נלב"ע 

 כ"ה אייר  
 תרי"ד   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הציורים - רכילות יסור יהלכות א -אייר טי

ת    י. כֶׁ ְמֻשדֶׁ הַּ שֶׁ עַּ  יֹודֵּ הּוא  שֶׁ יָון  כֵּ ְלגַּּלֹות,  ֻמָתר  שֶׁ ְיֻציַּר  ָלּה   -ְוִלְפָעִמים  יֵּש 

ָצִריְך  ְך  אַּ ִמזֶׁה.  עַּ  יֹודֵּ ינֹו  אֵּ ָחָתן  ְוהֶׁ ֹכל,  לַּ ְגלּוָיה  יָנּה  אֵּ ר  ֲאשֶׁ ְפִניִמית,  ֲחָלה  מַּ

ִבְכלָ  נַּ"ל  הַּ ְפָרִטים  הַּ ָבזֶׁה  ֻיְשְלמּו  שֶׁ ר,  ב' ִלָזהֵּ ָסִעיף  ט'  ת    .ל  אֶׁ ע  ָידַּ ֹלא  ְוִאם 

הּוא   שֶׁ ן  ְבֹאפֶׁ ִאם  ִכי  ְלגַּּלֹות,  לֹו  ין  אֵּ ִרים,  ֲאחֵּ מֵּ ע  ָשמַּ ק  רַּ ְצמֹו,  עַּ מֵּ ָדָבר  הַּ

ָיחּוש ְויֲַּחֹקר   ק שֶׁ ִשדּוְך, רַּ ת הַּ ל אֶׁ טֵּ ְצמֹו ְלבַּ עַּ ה ִדין מֵּ ָחָתן ֹלא יֲַּעשֶׁ הֶׁ ר, שֶׁ עֵּ ְמשַּ

ב, ְוגַּם ָבזֶׁ יטֵּ ר זֶׁה הֵּ חַּ נַּ"ל ִבְכָלל ט' ָסִעיף ב'אַּ ְפָרִטים הַּ    .ה ָצִריְך הַּ

ית ְפִריצּות, ָצִריְך ְלגַּּלֹות, )ְוָכל    יא. ְמֻחָתן, ִכי הּוא בֵּ ית הַּ ת בֵּ עַּ אֶׁ ְוִאם הּוא יֹודֵּ

ִפיקֹוְרסּות   ָחָתן, ִכי יֵּש בֹו אֶׁ ת הֶׁ ִכיר אֶׁ ן ִאם הּוא מַּ כֵּ אי )ִמְצָוה ְלגַּּלֹות(,  - שֶׁ  ְבוַּדַּ

ק   ְצמֹו, רַּ עַּ ְבעַּ ינֹו יֹודֵּ נַּ"ל. וֲַּאִפּלּו ִאם אֵּ ְפָרִטים הַּ הַּ ין ָצִריְך ָלזֶׁה שּום ְפָרט מֵּ ְואֵּ

ִיְהיֶׁה  ר ְבָלשֹון שֶׁ ֹּלא ֹיאמַּ ר, שֶׁ ִיָזהֵּ ְך שֶׁ ן ָצִריְך ְלגַּּלֹות, אַּ ם כֵּ ִרים, גַּ ֲאחֵּ ע מֵּ ָשמַּ

זֶׁה  ָדָבר  עַּ  יֹודֵּ ְצמֹו  ְבעַּ הּוא  ע, שֶׁ ְשמַּ ף מַּ ְוָכְך אַּ ָכְך  ְעִתי  ָשמַּ ְסָתם,  ר  ֹיאמַּ ק  , רַּ

ֲחֹקר   ל ָכל ָפִנים ָצִריְך ָלחּוש ְולַּ ְחָלָטה, עַּ ָתה ָדָבר זֶׁה ְבהַּ ת עַּ ֲאִמין ְלעֵּ ין ְלהַּ ְדאֵּ

ר זֶׁה  חַּ  . ְוִלְדֹרש אַּ

ּוְמָשרֵּ  ְוֹשִָכיר  ֻאָמן  ְלִעְניַּן  ִציּוִרים  יזֶׁה  אֵּ עֹוד  יֵּר  ְלצַּ ָהָיה  ְעִתי  אי ּוְבדַּ ּוְכהַּ ת, 

ִנְמנְַּעִתי  ן,  ְזמַּ ת הַּ ה ִהיא ּוִמְפנֵּי ִטְרדַּ ְרבֵּ ְדפּוס, ִכי הַּ ת הַּ ְך ִמְפנֵּי הֹוָצאַּ ְוָנא, אַּ גַּ

ל ְדָרָכיו, ּוִבְפָרט   יָניו ְוִלבֹו עַּ ל ָדָבר, ָהָאָדם ָצִריְך ָלשֹּום עֵּ ְך ְכָללֹו שֶׁ ִמזֶׁה. אַּ

ב ְלִהְתָערֵּ ֹּלא  ִפיו, שֶׁ א  ל מֹוצַּ ע    עַּ יֵּדַּ רֹו, ִאם ֹלא שֶׁ ֲחבֵּ ָאָדם לַּ ין  ְדבֵּ ְבִעְנָיִנים, 

ֹשְִנָאה,   ד  ִמצַּ ְוֹלא  ת,  לֶׁ ְלתֹועֶׁ ּוֵּן  ּוְלכַּ ֲאִמתֹו,  לַּ רּור  ְבבֵּ ָהִעְנָין  ת  אֶׁ ִמְתִחָּלה 

ס ְוָשלֹום, ְוָאז ה' ִיְהיֶׁה  ִדין, חַּ ר הַּ א ִמגֶׁדֶׁ ֹּלא יֵּצֵּ נֹוָלד ִמִדבּורֹו, שֶׁ ת הַּ ְוִלְראֹות אֶׁ

נּו   ְויְַּראֶׁ ִמְשִגיאֹות  נּו  יִַּצילֵּ ל  ִיֹשְָראֵּ ְוצּור  ר.  יֵּצֶׁ הַּ ח  ְבפַּ ד  ִיָּלכֵּ ֹּלא  שֶׁ ְבִכְסלֹו, 

ִנְפָלאֹות ן"  .ִמתֹוָרתֹו  ְוָאמֵּ ן  ָאמֵּ ְלעֹוָלם  ה'  ִני   ."ָברּוְך  שֵּ הַּ ק  לֶׁ חֵּ הַּ ְוִנְשָלם  ם  תַּ

ִיים" ץ חַּ ר "ָחפֵּ פֶׁ  . ִמסֵּ

 

 בדרכי אבות שהיו זריזין למצוות מקבלים שכר בעוה"ז  ההליכה

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם. ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ בתוה"ק 

פריו. יתן  השדה  ועץ  לעניני  הנה  יבולה  בברכות  שכר  כאן  וקיום   מובטח  שמירת  על  גשמיות 

 :ובבעל הטורים  הרי ידוע הכלל 'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא' )קידושין לט, ב(.לכאורה  המצוות, ו 

 מה הקשר לכאן. ותמוה שתלכו בדרכי אבות,  ,'אבת''אם בחוקותי תלכו' ר"ת 

אמור ז( אמר רבי ירמיה   דברי חז"ל )מדרש תנחומאיובאו  בהקדם  ו  כל אלו יתבארו כמין חומר,

בן אלעזר 'עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול 

)איוב מא, ג( מי קלס לפני עד שלא נתתי   מי הקדימני ואשלםשכרו. ורוח הקודש צווחת ואומרת 

שלא נתתי לו טלית, מי  בו נשמה, מי מל לפני בן עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לפני ציצית עד

 עשה מעקה עד שלא נתתי לו גג מזוזה עד שלא נתתי לו בית וכו' עוד כמה אופני קיום מצוות. 

אך הצד השוה בכל אלו שמה שיש לאדם הצלחה בקיום ועסק התורה ומצוותיה אין זה מכוחות 

הגשמיים עצמו אלא כח עליון כי לולא השי"ת שהקדים להשפיע עליו מאוצרו הטוב כל צרכיו  

שבהם יוכל לעשות רצונו הרי שהיה בטל מן המצוות, כי מאהבת הבורא את עמו ישראל ולזכותם 

דירה ובנים וכל הצטרכותם והכל ברא לכבודו שנוכל להתדבק אליו ע"י -במצוות נותן להם בית

כביכול  שנותן  החשיבות  מהו  כי  ז(  לה,  )איוב  לו"  תתן  מה  צדקת  "אם  כנאמר  המצוות,  קיום 

 "ה מזוזה לאחר שנתן לו בית או שמל את בנו לאחר שנולד לו בן וכדו'. להקב

"ולך ה' הפסוק  עם מהלך זה,  בני יששכר מאמרי סיון ב, טז( מפרשים  ראה  ובספרי הדרוש )

שאל תתמה אם משלם כמעשהו מה חסד  ,)תהלים סב, יג( חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו"

שלם על קיום המצוות היות והכל פעל קל ובכל זאת יש בכך. כי זה חסד הבורא שלמרות שאין ל

וזהו תשלום ממידת הרחמים  וע"כ מקבל שכר  עשה בפועל  השי"ת מתנהג עמנו כמו שהאדם 

 לייחס את כל המצוה כמעשה האיש בלבדו. 

דוד מט, ב( כשני נביאים   )כסא  הרחיד"א  גםו)ח"ב דרוש ד(    סידורו של שבת  בספה"ק   אולם 

רק  אלא  המצוה,  לקיים  מחשבתו  הקדים  לא  כשהאדם  מילי  דהני  אחד,  בסגנון  מתנבאים 

 כשהבורא נותן לו האפשרות והנצרך לקיום המצוה, אז אין שכרו בזה. 

אבל אוהבי השם המחכים ומייחלים לעשות רצונו וכמאמר דוד המלך "לעשות רצונך אלקי  

כי מרוב תשוקה וגעגועין להתייחד 'זריזין מקדימין למצוות'  ז ניתן לומר  חפצתי" )תהלים מ, ט( שא

עם בוראו בקיום מצוותיו בפועל וכמאמר רבי עקיבא 'כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי' לקרוא 

 את שמע ולמסור הנפש בפועל ממש, ואז נחשב וודאי שמקדים כביכול פני הבוית"ש. 

ון עובדות הנשגבות מבינת אנוש האיך כאשר היו בתנאי  כן נודע מהרבה צדיקים קדושי עלי

את  להשיג  גדולה  בהתאמצות  שהשתדלו  בעצמם  שהרגישו  עד  דעתם  נחה  לא  ומצוק  מצור 

בניקל להשיג הכלים  בזמנים שלא בא  וגם  בכל מצב.  האמצעים המאפשרים לקיים דבר השם 

ה גדולה שזהו כל חיותם הראויים לתת לה לאותה מצוה, היה ניכר אצלם הרצון הפנימי באמונ

 לקיים את כל דברי התורה והמצוות. 

ולא די שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ונחשב הרצון וההשתוקקות לקיום בשלימות, 

אלא שבאמת זוכים בכך שתעלה בידם לעשות חפץ צורם והשי"ת משפיע להם כל חפצי המצוה 

המצוה,   אותה  לפועל  מכח  להוציא  הנצרך  כל  לאחר ושאר  מצוה  לקיים  שזוכה  ובכה"ג 

  ההתעוררות מקודם הרי שאז אין לומר מי הקדימני ואשלם כי הרי הוא בגדר זריזין מקדימין ואכן

 שעוד לא היתה האפשרות לקיים המצוה. במצב על שהקדים במחשבתו אף  בעוה"זיש שכר  

את בוראו )נדרים שבעודו בן ג' שנה הכיר והשיג    אברהם אבינואבותינו  עבודה זו מצינו אצל  

ב( מרוב   כח,  ניתנה' )יומא  כולה עד שלא  כל התורה  'קיים אברהם אבינו את  וכן אמרו  לב, א( 

 חביבות להתדבק ביוצרו. 

כך נלמד מניסיון העקידה שכ' "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו" וידוע מה שאיתא 

ח(   נה,  רבה  )בראשית  כיבמדרש  ללמדנו  יוחאי  בר  שמעון  ר'  השורה'  אמר  מקלקלת  . 'אהבה 

שהיתה אצלו השתוקקות עצומה עוד קודם המצוה ומיניה ילפינן לדין 'זריזין מקדימין למצות' 

ובנוסף גם מהדין ודברים מה שאמר לו מלאך ה' מן השמים "אל תשלח ידך אל )פסחים ד, א(.  

שיבו "ואל תעש  הנער" אזי רצה אברהם אבינו לכה"פ להוציא טיפת דם לקיים רצון בוראו, ע"ז ה

 שם נו, ז(.מדר"ר לו מאומה", כל מום קטן כגדול )

)תנא דבי אליהו רבה פרק ו( שכלתה נפשם לדעת את מצוות ה'    יצחק ויעקבוכן הלכו בדרכו  

אבוה"ק  ולקיימם. של  האהבה  וחשקת  תשוקת  בזאת  כלל   רואים  הסתפקו  שלא  השי"ת  אל 

-בהיתרים או שפטרו את עצמם בקיום המצוות אך ורק לצאת ידי חובה, אדרבה אך צער ועגמת

 נפש היתה מנת חלקם כאשר לא זכו לקיים המצוה כראוי.   

דכתיב "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" היינו 

וע כי 'ושמר' מתפרש כהמתנה וציפייה, והנהגה זאת כלולה בצוואת אבותינו )בראשית יח, יט( ויד

ללכת בדרכיהם להיות תמיד ממתין ומצפה לזכות ולעשות בפועל מצוות ה' עם כל ההידורים, 

, ועפ"ז יתורץ שייכות .לא רק שהם בעצמם היו בדרגה זו אלא בחי' זו הייתה צוואתם לדורותדהיינו 

ואז יהיו זכאים דהיינו ללכת בדרכים שהלכו בהם האבות    ת"אב  בחוקותי תלכו ר"תהר"ת אם  

 . בדין לקבל שכרם משלם 

 

 

 

 

 זצ"ל   בעל ה'חפץ חיים' הגה"צ  מתוך מכתב  

וערבית  מנחה  שחרית  להתפלל  יום  בניו בכל  עם  לבית המדרש  לילך  אחד  כל  על  ...וחוב 

כי על ידי זה מתבטלות בכל יום  בציבור דוקא ולענות אמן יהא שמיה רבא קדושה וברכו  

 כדאיתא במדרשים.  כמה וכמה גזירות מישראל 

לישראל מביאין  היו  ישועות  כמה  לשער  עיר    ואין  כל הקהל בכל  מתכנסין  לו באמת היו 

אנשים וטף לבית המדרש להתפלל הג' תפילות והיו עונין ברכו ואמן יהא שמיה רבא קהל  

, וזכות גדול להמזרזין לזה דמביאין ובודאי היו ניצולין בזה אלפי אנשים ממות גדול בכל יום, 

 ...ישועה על ישראל

 שצד כתר מלוכה עמוד 

   שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל מתוך מכתב הגה"צ ר'  

שיש בו מן הזלזול בכבוד   שבגלל העוון הגדול הזה ...ורבינו אברהם בנו של הרמב"ם כתב  

 ...היה ראוי לבטל לגמרי את חזרת התפילהשמים 

תקצר היריעה מהכיל לבאר ולפרט עד כמה שיש בזה משום חלול השם בזה שהציבור נמנה 

ויתיב בההיא   מהם  פורש  ח"ו  כאלו  והוא  מקום  של  ולדבר בשבחו  להתפלל  מעווה  לדבר 

 שעתא בהיכלא דמלכא ומזלזל בכבודו...  

 ואשרי מי שמשים עצמו כאלם ונמנע לגמרי משיחה בטלה בבית הכנסת מקדש מעט 

 תב מלוכה עמוד כתר 

 הגה"צ ר' עזרא עטיה זצ"ל מתוך מכתב  

דלית ליה חולקא באלהא דישראל  ...ידוע דברי הזוהר בגודל האיסור של שיחה בבית הכנסת  

את  ר"ל המעכבים  אחד הדברים  וזה  פלילי,  עוון  כי הוא  ליזהר בשעת התפילה,  ולפחות   ,

 אמן הגאולה בעוה"ר וכל השומע יתברך בברכה משולשת בתורה 

 עמוד תה  כתר מלוכה
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