
מים חיים
ָמִים )אבות ד, יב(. מוָֹרא שָׁ ְך כְּ ּומוָֹרא ַרבָּ

מפורסם  ספורטס'  ב'איש  סיפור  היה 
והחליט  חרדי,  מבית  היה  שמוצאו  בא"י, 

היה  הוא  בא"י,  לכנסת  מועמדות  להגיש 

משוכנע שיזכה בבחירות. 

בואו  על  הודיע  הוא  הימים  באחד 

לביקור בבית מרן הסטייפלר זצ"ל, שהוא 

חשב לבקש את תמיכתו, הוא דאג להגיע 

ברכתו  את  שינציחו  צלמים,  עם  למקום 

של הרב.

כיצד  יודע  מי  מאד,  חששו  הבית  בני 

יגיב הלה אם מרן יסרב לו, הלא הוא בריון 

חמשה  איפוא  באו  בידיו,  כוחו  שעיקר 

לדרמן  הכנסת  מבית  מתפללים  עשר 

והמתינו תחת הבית, כדי שבמקרה הצורך 

יוכלו להגיש עזרה מיד.

הסטייפלר התקשה לשמוע, והספורטאי 

יורה  שהרב  רוצה  "אני  פתק  על  לו  רשם 

לכולם להצביע עבורי בבחירות".

הרבנית  לעבר  וקרא  בפתק,  הגאון  עיין 

את  לי  )"תביאי  שטעקן!"  די  מיר  "ברענג 

המקל!"(.

רק שמע את הדברים יוצאים מפי קדשו, 

ומיד הפך פניו ונמלט מן הבית כילד קטן...

למחרת הכריזו הכותרות בעיתון "האדם 

בבני  מהזקן  ברח  אריה,  לקרוע  שהצליח 

ברק..."
דורש טוב, פסח עמ' 618, ומובא בארן 
העדות ח"א

פרפראות
)ואתחנן  ַהִהוא ֵלאמֹר  ֵעת  ֶאל ה' בָּ ָוֶאְתַחנַּן 

ג, כג(.

בכל השנים קורין פרשת ואתחנן בשבת 
נחמו, ובודאי אינו במקרה. 

שם  קריאת  להבין  בהקדם  לומר,  ויש 

כל  שבודאי  'ואתחנן',  הזאת  הסידרא 

סידרא נכלל בשמה כל תוכן ענינה, ומהגם 

בסידרא זו, בוודאי רומז השם הזה על ענין 

הסידרא, שנמצא בה כח ענין התפלה.

והנה למי שהולך בתפיסת שכלו בוודאי 

ועוד  כח התפלה,  הזו  יראה בהפרשה  לא 

ישפוט מזה שחלילה לא מעלה ולא מוריד, 

גם אם יאמין בהשגחה, כי הרי משה רבינו 

תפלות  כמה  האנושי  מין  מובחר  ע"ה 

לארץ  שיכנוס  קטנה,  אחת  בשאלה  עשה 

הועיל,  ולא  ישראל,  עדת  ככל  ישראל, 

והיכן כח התפילה.

לנו,  רק  אמורים  האלו  הדברים  אמנם 

הפרשה  כסיום  באמונתו,  ודבקים  ה'  עם 

המאמינים  ולפנינו  וגו",  הדבקים  'ואתם 

בני מאמינים באמת יש מכאן ראיה גדולה 

כאשר  התפילה...  כח  הועיל  היכן  עד 

לארץ  לכנוס  משרע"ה  תפלת  רואין  אנו 

לאכול  כוונתו  הי  לא  שבוודאי  הקודש, 

סוטה  בחז"ל  )כמפורש  מטובה  ולשבוע  מפריה 

יד.(, רק שחשב שעל כל רוב חכמתו והשגת 

קדושתו, כשיבוא גם לארץ הקודש, אשר 

אוירה קדוש ומחכים, אזי יזכה לשלימות 

וגבול  שיעור  בלי  שבקדושה,  החכמה 

ברוך  סוף  אין  באור  והתדבקות  ותכלית 

נתמלא  לא  למה  יפלא  ובוודאי  הוא, 

מבוקש אמיתי כזה.

לראות  אדם  כל  יוכל  גופא  מזה  אמנם 

איך גבהו ונסתרו מחשבותיו יתברך שמו 

שום  מחשבת  שאין  עד  אנושי,  מין  מכל 

מרע"ה  שאפילו  כלל,  ביה  תפיסא  נברא 

מ"ט  כל  לו  שנמסרו  הברואים,  מובחר 

שערי בינה, עם כל זה לא הגיע לסוף דעתו 

יתברך שמו, והשיבו על התפילה 'רב לך', 

וכאמרם ז"ל הרבה מזה שמור לך רב טוב 

תפלתו,  נתקבלה  שבאמת  לך,  הצפון 

רצון  עומק  על  צפה  יתברך  שהשם  מפני 

ממקום  למעלה  עד  שהגיע  משרע"ה, 

שהיה  הצפון  טוב  רב  לו  ניתן  וכן  בינתו, 

נסתר ממנו, כפי שגלוי לפניו יתברך שמו 

השלמת משרע"ה למעלה מדעתו.

ק"ו  ליקח  ישראל  נפש  כל  יוכל  ומזה 

לעצמו, להתחזק תמיד בתפלה, כי לעולם 

התפלה נשמעת לפני השם יתברך, גם אם 

הוא נכסה מעיני שכל הצועק, כי לא יוכל 

ולפעמים  היכן הגיע מבוקשו...  לדעת עד 

רצונו  בעצמו  שזה  מפני  ההסתר  סיבת 

אין  אבל  תמיד,  ויצעק  שיתפלל  יתברך, 

שום תפילה שלא תעשה רושם.

נחמו,  שבת  ענין  ג"כ  יש לסמוך  זה  ועל 

שמזדמן תמיד בסידרא הזאת, כי לתפיסת 

הישועה  זה  בשבת  הרגש  אין  האדם 

כי  חזון,  הנקרא  משבת  יותר  והנחמה 

לעת עתה כאז כן עתה, אנו נדחקים בכל 

שבאמת  רק  מיומים,  יום  ומה  דחק,  מיני 

והישועה בשבת  הנחמה  נעשה  בפנימיות 

זה בכל שנה ושנה, והישועה גלויה לפניו 

לבד... ורק ההסתר הוא עוד לעיני האדם, 

ככל ענין סידרא זו וכנ"ל.

תורת אמת

*

אמת  השפת  של  למאמרו  עוד  ונציין 

מפרשתינו  הנלמד  התפלה  מעלת  בגודל 

רבינו  כי רמז משה  וזל"ק: איתא במדרש 

רחמים  עליו  שיבקשו  ישראל  לבני  ע"ה 

שיכנוס לארץ ישראל עיין שם. 

רבינו  אם  חשבו,  ישראל  בני  ומסתמא 

אנו.  שכן  מכל  בתפילתו  הועיל  לא  משה 

אבל יראה כי עוד תפלה אחת הי' מועיל, 

לכן גזר עליו הבורא יתברך "אל תוסף דבר 

מתפללין  ישראל  בני  היו  ואם  עוד",  אלי 

עליו הי' מועיל, ולכן לא ביקש מהם משה 

זה הי' בכלל אל  רבינו ע"ה בפירוש שגם 

תוסף.

שפת אמת, ליקוטים לפר' ואתחנן

פ' ואתחנן - פ"ג

דברים
לק+ט

טעםשל
לקט מאמרי 'דברים של טעם' שהופיעו 

בשבועות האחרונים  למאות קוראים, להפיח 

בהם רוח חיים ושעה של קורת רוח ותענוג 

רוחני בתקופה הנוראה האחרונה

לקט דברים ערבים נעימים ומחמדים,
מתוקים מדבש ונופת צופים,

מתובלים במוסר השכל עמוקים ונשגבים, 
דברים אשר לכל נפש שוים,

לחזק ולרומם נשמת האדם בכל עת ובכל מקום

א



מעשה רב
ֵנס  כָּ תִּ שֶׁ ֵדי  כְּ רוְֹזדוֹר,  ַבפְּ ַעְצְמָך  ַהְתֵקן 

ַרְקִלין )ד, טז(. ַלטְּ

דן  רבי מאיר  יצא  בשלהי שנת תרפ"ג 
בעל  בקשת  ע"פ  חמדה,  הכלי  בעל  זצ"ל 

מיוחד  באופן  זצ"ל,  מגור  אמת  אמרי 

החפץ חיים זצ"ל, זקן חכמי  להתלוות אל 

עליו  שהיה  הארוכה  הדרך  בכל  הדור, 

לנסוע מראדין עד וינה להכנסיה. 

תחנה  בכל  אז  התאספו  יהודים  אלפי 

כדי  בכפר,  או  בעיר  עצרה,  שהרכבת 

לזכות ולראות את החפץ חיים, אך החפץ 

חיים בעניוותו היתירה השתמט מהם. 

החלון,  אל  להתקרב  בו  כשהפצירו 

נתמלא פליאה, הלמאי רוצים להביט עליו 

יותר מעל אנשים אחרים...

כך  כל  "הלא  חמדה  הכלי  אותו  שאל 

ולחלוק  לראותו  מצפים  יהודים  הרבה 

רצון  את  ימלא  לא  מדוע  לתורה,  כבוד 

הציבור". 

ימי ברחתי מזה,  "כל  חיים  השיב החפץ 

החלון  אל  ואגש  במיוחד  אקום  עכשיו 

והרי  לי,  לחלוק  שרוצים  הכבוד  למען 

ישמח  'אל  פ"ד(  )אות  חסידים  בספר  איתא 

והנאה  הכבוד  לפי  כי  יכבדוך,  אם  לבך 

מנכין  מעשיו,  על  בעוה"ז  לאדם  לו  שיש 

מזכויותיו בעולם הבא'".

חזר הכלי חמדה והעיר בזהירות להחפץ 

אפילו  שכדאי  אני  חושב  "ראשית,  חיים 

הנאה  לגרום  כדי  הבא  עולם  קצת  לאבד 

ושמחה לכל כך הרבה יהודים, ושנית..."

אך כאן הפסיק אותו החפץ חיים הקדוש 

ולא הניח לסיים טעמו "די, מספיק בשבילי 

מספיק הטעם הראשון..." 

ותוך כדי דיבור, נראתה דמותו המאירה 

בית  המוני  של  לעיניהם  הרכבת  בחלון 

ישראל אשר החפץ חיים אהבם בכל לבו 

ונשמתו.
ספר כלי חמדה, בתולדות המחבר עמ' 34

* 

עה"ת  חיים  חפץ  בספר  לענין:  מענין 
מאוד(  עניו  משה  והאיש  עה"פ  בהעלותך  )פר' 

כבוד  וכותב שאף  ה'כבוד',  בגנות  מאריך 

וטעם  האדם,  מזכויות  מנכה  ה'מדומה' 

הדבר מבאר החפץ חיים, משום שבניגוד 

עם  שייכות  להם  שאין  תאוות  לשאר 

'רוחני' הרי 'כבוד' היא כן ענין רוחני, ולכן 

לו  מנכין  בעוה"ז  שמקבל  הכבוד  לעומת 

מזכיותיו בעוה"ב.

מביא  )סק"ג(  שם  למלך  מעשי  ובהגהות 

לרגלי  למוסקבה  פעם  בנסעו  כדלהלן: 

מכתב  מקודם  שלח  ישיבתו,  עניני 

בבית  אותו  לפגוש  שמה  ממכיריו  לאחד 

ממקורביו  בואו  יום  ולהסתיר  הנתיבות, 

ומיודעיו לבל יבואו לקבל פניו בפומבי.

אחד  שאלהו  בבואו,  הדבר  כשנתודע 

מלקבל  מהם  מנע  מה  בשביל  ממיודעיו, 

לת"ח  הראוי  הכבוד  את  לו  ולחלק  פניו 

כמוהו.

ענה ואמר בבת צחוק על שפתיו, אינני 

מסופק כי כבודו אוכל קוגעל בשבת, ואם 

קוגעל,  לאכול  הששי  ביום  תאוה  יתאוה 

תייעץ לו בעלת הבית לאכול לע"ע מאכל 

אחר, יען כי קוגעל אוכלים רק בשבת. 

וסיים, 'כבוד' זהו 'קוגעל'! ואוכלים אותו 

רק ביום שכולו שבת, ואם יאבה מי שהוא 

רעב  להיות  יוכרח  אז  שבת  בערב  לאכלו 

בשבת...

* 

עוד מענין זה:

רבי  הגאון  שדרש  הראשונה  בדרשה 

זעליג ראובן בנגיס זצוק"ל בישיבת מאה 

לשמש  ת"ו  לארה"ק  בעלותו  שערים 

אמר,  בירושלם  החרדית  העדה  כראב"ד 

ז"ל ששמע  הנצי"ב  ממו"ר הגאון  שמעתי 

בשם  ז"ל  מוואלאזין  יצחק  רבי  מהגאון 

בשם  ז"ל  מוואלאזין  חיים  רבי  הגאון 

מרן הגר"א ז"ל, צו מען וועט אפרעכענען 

איך  ווייס  הין  פעטע  א  עסן  פארן  עוה"ב 

נישט, אבער פאר 'כבוד' וואס דאס איז א 

דבר רוחני, וועט מען אוודאי אפרעכענען 

עוה"ב )אם ינכו עוה"ב עבור אכילת תרנגולת פטומה 

רוחני  דבר  שהוא  כבוד  קבלת  עבור  אבל  יודע,  איני 

בודאי ינכו עוה"ב(.

מדרכי אברהם, ח"א עמ' לד

*

בענין זה ש'כבוד' היא דבר רוחני יצויין 
תרע"ח,  )סוכות  משמואל  השם  של  למאמרו 

אבי  כ"ק  הגיד  וזל"ק:  מקומות(  כמה  ובעוד 

אדמו"ר זצללה"ה בענין כבוד, באשר הוא 

"ובהיכלו  ט(  כט,  )תהלים  כמ"ש  עליון  דבר 

בזיון  הוא  והסט"א  כבוד",  אומר  כולו 

)דברים  נקראים  והם  פעור,  מעין  וכידוע 

כט, טז( "גלוליהם", וברש"י )שם( מפני שהם 

מאוסים כגללים, ע"כ חלוקת כבוד לאדם 

ז"ל  שהפליגו  ענין  וזהו  לשמירה,  לו  היא 

שלא  לו  שמירה  שהוא  המת  כבוד  בענין 

יתאחזו בו החיצונים, עכל"ק.

*

זצ"ל  פארשלעגער  מיכאל  רבי  הגה"ח 

)'מיכאל  זי"ע  נזר  האבני  של  חביב  תלמיד 

זה  ביסוד  כי  ואמר,  הוסיף  קטו(  עמ'  באחת' 

ניתן להבין את בקשת יתרו ממשה רבינו 

שיצא  ישראל  למחנה  שהגיע  קודם  ע"ה 

מה  וכי  להתבונן  ויש  לכבדו,  בכדי  אליו 

רבינו  להטריח את משה  על דעתו  עלתה 

ע"ה ואת כל העדה לכבדו.

עברו  יתרו  של  שעוונותיו  שכיון  אלא 

ראש, וכפי שאמרו חז"ל שלא הניח עבודה 

זרה בעולם שלא עבדה, היה נזקק איפוא 

ממנו  יברחו  כן  ידי  שעל  כדי  רב,  לכבוד 

וטהור  נקי  להכנס  ויוכל  הטומאה  כוחות 

משה  שיצא  ביקש  ולכך  ישראל,  למחנה 

רבינו בעצמו לכבדו כבוד גדול.

*

לאחיו  יוסף  בקשת  לבאר  ניתן  עפי"ז 
במצרים",  כבודי  כל  את  לאבי  "והגדתם 

ונתקשו המפרשים למה ראה לנכון להגיד 

ליעקב את כל כבודו.

יוסף  כי  לבאר,  אפשר  הנ"ל  עפ"י  אכן 

החזיק  יוסף  איך  יוקשה  שליעקב  הבין 

ערות  במקום  המופלגת  בקדושתו  מעמד 

הארץ. לכן שלח לומר כי ע"י ענין 'הכבוד' 

לו  הועיל  וזה  הטומאה,  כוחות  את  ברח 

לישאר בקדושתו.

מים חיים
ס ִלּבוֹ ְבהוָֹרָאה )אבות ד, ז(. ְוַהגַּ

פעם דיבר רבנו )הרה"ק רבי שלום מקאמינקא 
זי"ע( מענין ידיעת התורה, והדגים לשומעיו 

כמה גרוע להיות עם הארץ, וכה סיפר: 

להיות  שלמד  אחד  אדם  בחנתי  פעם 

ב

ים  ֵבִקים בה' אלקיכם ַחיִּ ם ַהדְּ ְוַאתֶּ

ֶכם ַהּיוֹם )ואתחנן ד, ד(. לְּ כֻּ

זצ"ל  הקדוש  מאדמו"ר  שמעתי 
מפרשיסחא  בונם  שמחה  מו"ה 

שאמר זה שמקשה הגמ' )כתובות קיא:( 

אוכלה  אש  הא  בו'  'ולדבקה  שנאמר 

אמר,  בהש"י,  לדבק  יכול  ואיך  הוא, 

בו'  'ולדבקה  הפסוק  זה  על  רק  זהו 

לדבקה  לזה  תעשה  שאתה  דמשמע 

בו. 

אבל על פסוק 'ואתם הדבקים בד'', 

יכול  אין  האדם  כי  כלל,  קשה  לא 

לדבק בד' - אבל השי"ת יכול לדבק 

לאדם...
ביכורי אביב, קדושים

נקודה למחשבה



וזה  שאלות,  כמה  אותו  ושאלתי  שוחט, 

אשר השיב עליהן.

סכין  זה  מה  אותו:  שאלתי  ראשון  דבר 

ויום  "אוגרת"? ילדה בת שנים עשר וחצי 

אחד! - השיב בביטחה. א"כ איפוא מה זה 

 - יבשה!  תאנה  שוב,  שאלתיו  "בוגרת"? 

הפטיר בברירות. והאם יודע אתה ג"כ מה 

זה "גרוגרת"? - ניסיתי הלאה את ידיעותיו 

היינו  גרוגרת   - ענה   - בודאי!  הנפלאות. 

ספק זכר ספק נקבה.

ומה פירוש של "אנדרוגינוס"? - שאלתיו 

אמר  הרב!  כבוד  לי  יסלח  נשימה.  בעוצר 

ברצינות גמורה - דבר זה איני יודע כי לפי 

להלכות  שייך  אינו  כבר  זה  דבר  ידיעותי 

שחיטה...
אוהב שלום, ח"א עמ' קל

פרפראות
ֲאַנְחנּו  יְֹסִפים  ִאם  וגו'  ָנמּות  ה  ָלמָּ ה  ְוַעתָּ

ָוָמְתנּו  עוֹד  אלקינו  ה'  קוֹל  ֶאת  מַֹע  ִלשְׁ

)ואתחנן ה, כב(.

איתא בספרים דאף דמיתה נקנס אדם 
הראשון בקללה, מכל מקום אחר הקלקול 

שהרבה  האדם,  לטובת  המיתה  נצרך 

בגוף,  כשהוא  להשיג  יוכל  שלא  דברים 

הקלקול  קודם  רק  המיתה.  אחר  ומשיג 

שהיה גופו מזוכך, לא נצרך תיקון המיתה. 

מה  ז"ל  בירבי  מהר"י  פירש  זה  פי  ועל 

שנאמר "ועתה למה נמות וגו', אם יוספים 

עוד  אלקים  ה'  קול  את  לשמוע  אנחנו 

וחיו,  ה' עמם  ומתנו", שאף שראו שדיבר 

אך אמרו, היום הזה ראינו כי ידבר אלקים 

את האדם וחי, "ועתה" שנוכל לזאת בחיים 

אך  המיתה,  תיקון  לנו  למה  נמות",  "למה 

היינו  וגו'",  לשמוע  אנחנו  יוספים  "אם 

שזכינו  ממה  גבוהה  מדרגה  בתוספת 

נצרך המיתה, עד כאן  "ומתנו", אז  בחיים 

דבריו. 

גם  למיתה,  מס'  אחד  שהוא  השינה  וכן 

זה, שיוכל להשיג בשינה מה  כן לתועלת 

שלא יוכל להשיג בהקיץ בשום אופן, כמו 

אמר  אחת  שפעם  ז"ל  האר"י  על  שאמרו 

שקיבל והשיג בשינה בשבת בפרשת בלק 

כמו  והוא  שנה,  פ'  לדרוש  יוכל  שלא  מה 

לנבואה  מס'  אחד  חלום  בגמרא  שאמרו 

תרדמת  והיא  מאד  טוב  זו  ושינה  וכו' 

זה  ידי  ועל  בתורה  הרבה  שמשיג  נבואה 

עומד ויגע בתורה הרבה.
פרי צדיק, חודש כסלו אות ב'

*

עפ"י יסוד זה מבארים בספה"ק תפארת 

תולדות  ובספה"ק  ה'(  אות  )שבועות,  שמואל 

מאוסטרובה  יהושע  רבי  להרה"ק  אדם 

ישראל הלכו  )שבועות( הטעם שהכלל  זי"ע 

לישון קודם מתן תורה, כיון שע"י השינה 

האדם מסוגל להבין ולהשיג יותר כדמצינו 

אצל האריז"ל, וחשקו הכלל ישראל לקבל 

השגת התורה באופן שלא שייך לקבלו רק 

כשמופשטים מהגוף.

יפה,  עלתה  טעמם  הרי  א"כ  ולכאורה 

ומה טעם הקיצם משה רבינו, ומבאר זאת 

שם  לשונו  במתק  מאוסטרובה  הרה"ק 

והקיץ  מיד  )מרע"ה(  בא  מדבריו:  ונעתיק 

אותן משינתן שיעמדו נשמתן בתוך גופן 

בגוף  בעודו  התורה  את  יקבלו  כך  דייקא 

כוחו  לפי  יקבל  ואחד  אחד  וכל  החומרי, 

כי כשיקבלו התורה בעת  הן מעט.  רב  הן 

התקשרות הגוף והנשמה ביחד, אזי תמיד 

החומר  ויהפוך  האדם  כשיגבר  כן,  יהיה 

לצורה יכול להשיג מאור התורה הגנוז בה, 

טעמי התורה וסודותיה. 

משא"כ כשיקבלו התורה בנשמתן לבד, 

כשהם נפרדים מגופן, אז כשיחזרו לגופן 

התורה,  מאור  כלל  להנות  יוכלו  לא  שוב 

בינם  מבדיל  למסך  להם  יהא  הגוף  כי 

טפי  עדיף  משו"ה  הקדושה.  התורה  לבין 

טהורים  אז  היו  והם  הגוף  בתוך  שיקבלו 

פרישות  ענייני  בכל  מאוד,  וקדושים 

דבריו  קדושת  עליהם  ויחול  הלב  וטהרת 

ונשאר  שלהם.  החומר  צד  על  גם  יתברך, 

יוכל  מישראל  אדם  שכל  לעד,  רשימו 

בעודו  גם  התורה  מאור  ולהנות  להשיג 

נקשר בגופו. 

מהם,  יותר  יפה  ראה  ע"ה  רבינו  ומשה 

והבין את כל זאת, ובא מיד והקיץ אותם 

יעמדו  יחדיו  גופם  עם  ושהם  מהשינה, 

ביחד ויקבלו את התורה, עכלה"ק.

מעשה רב
ל ָאָדם )אבות ד, טו(. לוֹם כָּ שְׁ ים בִּ ֱהֵוי ַמְקדִּ

הבא  שהסיפור  לעצמי  אני  משער 
מכל  ביותר  הנאה  הוא  להלן,  שאכתוב 

עד  ללמוד  נוכל  שממנו  כיון  הסיפורים, 

היכן היתה מושרשת מדת אהבת ישראל 

בלבם הטהור של אותם צדיקים.

בפרשת כי תבא תשס"ג הגיע רבי דניאל 

לביקור של שבוע  מירושלים  זצ"ל  פריש 

כ"ק  את  לבקר  ובא  באנטווערפן,  ימים 

אדמו"ר )מפשעווארסק( שליט"א.

שהיה  שבעת  לפניו,  דניאל  רבי  סיפר 

רבות  לפני  הקודם,  בביקורו  באנטווערפן 

זי"ע  איציקל  רבי  זקינו  לבית  בא  בשנים, 

זי"ע,  יענקעלע  ורבי  הבוקר,  בשעות 

את  לפניו  פתח  שליט"א,  הרבי  של  אביו 

ונכנס  שלום,  לו  נתן  ומיד  ותיכף  הדלת, 

ממחצית  למעלה  של  ארוכה  לשיחה  עמו 

השעה, במהלך אותה שיחה סיפר לו רבי 

מצדיקים,  שונים  סיפורים  זי"ע  יענקעלע 

ובינתיים  ענינים,  בסתם  עמו  שוחח  ועוד 

לאורח  והגיש  זי"ע  איציקל  רבי  גם  הגיע 

טעפעל קאווע חם ומהביל.

לאחר שכבר עברה כמחצית השעה, ורבי 

דניאל כבר הרגיש את עצמו כאחד מאנשי 

הבית )"היימיש"(, הרשה לעצמו להעיר לרבי 

יענקעלע זי"ע, ושאל אותו בעדינות, אינני 

עומדים  אתם  שעדיין  אני  רואה  מבין, 

בספרים  מובא  והרי  שחרית,  תפלת  לפני 

הקדושים שיש ענין גדול שלא לדבר כל 

כן  ואם  התפילה,  לפני  שהוא  כל  דיבור 

לעצמכם  מרשים  אתם  איפוא  זאת  למה 

לספר סיפורי צדיקים בטרם שהתפללתם.

בסידור  זי"ע:  יענקעלע  רבי  לו  השיב 

על  לקבל  יהודי  לכל  שיש  כתוב  התפלה 

לרעך  "ואהבת  מצות  התפלה  לפני  עצמו 

כמוך", מה הכוונה בזה, האם רק לומר את 

די  זאגן  סתם  דאס,  מיינט  )וואס  הפסוק  תיבות 

כבר  ובזה  כמוך"  לרעך  "ואהבת  ווערטער?( 

זו  מצוה  קבלת  של  הענין  את  מקיימים 

על עצמו?

לא כן, אלא כן צריך לנהוג, כאשר נכנס 

אורח יהודי שבא מן הדרך, מקרבים אותו 

באהבה וחיבה יתירה, עד שהוא כבר אינו 

ג

ְנפֹל אוִֹיְביָך  ָטן אוֵֹמר בִּ מּוֵאל ַהקָּ שְׁ

ָך )אבות  לוֹ ַאל ָיֵגל ִלבֶּ שְׁ ָמח ּוִבכָּ שְׂ ַאל תִּ

ד, יט(.

)ברכות כח:( אמר להם  איתא בגמ' 
אדם  יש  כלום  לחכמים,  גמליאל  רבן 

עמד  הצדוקים,  ברכת  לתקן  שיודע 

שמואל הקטן ותקנה. 

המיוחדת  החכמה  מה  לכאורה 

בברכה זה שכולם לא יכלו לתקנה רק 

שמואל הקטן?

מפלת  על  שהיא  כזו  ברכה  אלא 

לתקנה  יכול  אדם  כל  אין  השונאים 

שום  תתערב  שלא  גמורה  בכונה 

מחשבת נקם.

אומר  שהיה  הקטן  שמואל  אכן 

היה  הוא  תשמח",  אל  אויביך  "בנפל 

יכול לתקן ברכה כזו לשם שמים...
הגר"י אברמסקי זצ"ל, חזון יחזקאל 
תפילה

נקודה למחשבה



כאדם  אלא  זר,  כאיש  עצמו  את  מרגיש 

דרך  יש  האם  הבית.  מבני  כאחד  קרוב, 

לפניכם דרך טובה מזו בכדי לקיים בפועל 

מצות "ואהבת לרעך כמוך".

ישנם  זי"ע:  יענקעלע  רבי  לו  אמר  עוד 

עליכם  שלום  נתינת  של  אופנים  שני 

של  עליכם"  ה"שלום  הוא  האחד  לחבירו, 

לפני  לחבירו  לתת  אסור  שאותו  ההלכה, 

נתינת  של  אופן  עוד  יש  אבל  התפילה, 

כזו  שלום  נתינת  והוא  עליכם",  "שלום 

כמוך"...  לרעך  "ואהבת  ממצות  שנובעת 

והנה "שלום עליכם" שכזה, מותר לתת גם 

לפני התפילה...
בית פשעווארסק, ח"א עמ' 86

פינת הקוראים

יש לי שאלה לשאול לרבני המערכת:

לפי האמור שכבוד הוא דבר רוחני ומבריח 
חיצונים, א"כ אדרבה עדיף לרדוף אחר כבוד 

יברחו  שהחיצונים  כדי  כמטמונים  ולחפשו 

ללא  ית"ש  לעבדו  ויוכל  נפשם  על  וינוסו 

מניעות? אתמהה מדוע הפליגו חז"ל בחובת 

הבריחה והמנוסה מן הכבוד???

 בהערכה רבה ועצומה על הגליון הנפלא
הק' י. א. ט. מעיה"ק ירושלים תובב"א

תגובת המערכת:

כבוד  שגם  נניח  אם  דאף  לומר,  אפשר 
היא  שסוכ"ס  כיון  חיצונים  מבריח  מדומה 

דבר רוחני, מ"מ עדיין לא הותרה להשתמש 

בזה, וזה בבחי' יצא שכרו בהפסדו, ותפקידנו 

היא לעשות רצון הבורא שממאס בכבוד, ולא 

להבריח חיצונים...

ורק אצל מי שהכבוד כבר לא משפיע עליו, 

שפתי  )ראה  הצדיק  יוסף  אצל  או  במת,  כגון 

צדיק ויגש אות טו(, או בהוראת שעה כגון אצל 

יתרו, רק שם הותרה להשתמש בזה לצורך 

גבוהה.

בכבוד הראוי, 

המערכת

נערך ונסדר ע"י מכון כרמנו - עימוד ועיצוב ע"י מערכת 'להתענג'

ד


