
וילך עשיו - ויקחוילך עשיו - ויקח
גדול  גם  שהיה  בירושלים  היה  יהודי  גדול איש  גם  שהיה  בירושלים  היה  יהודי  איש 
למגדניית  יום  מידי  להיכנס  היה  רגיל  למגדניית בגופו,  יום  מידי  להיכנס  היה  רגיל  בגופו, 
את  ולהשקיט  הידועה  הירושלמית  את 'בריזל'  ולהשקיט  הידועה  הירושלמית  'בריזל' 
אשתו  כשראתה  ויהי  מאפה,  במיני  אשתו רעבונו  כשראתה  ויהי  מאפה,  במיני  רעבונו 
מאוד,  עד  וגדל  הולך  הרב  בעלה  כי  מאוד, הרבנית  עד  וגדל  הולך  הרב  בעלה  כי  הרבנית 
חרדה לבריאותו, ישבה וערכה תפריט מיוחד חרדה לבריאותו, ישבה וערכה תפריט מיוחד 
'דיאטה', ובמסירותה הרבה הכינה לו כל יום 'דיאטה', ובמסירותה הרבה הכינה לו כל יום 
ויהי  התפריט,  לפי  הבריאים  המאכלים  ויהי את  התפריט,  לפי  הבריאים  המאכלים  את 
אין  כי  הרבנית  ותראה  חדשים  אין כמשלושה  כי  הרבנית  ותראה  חדשים  כמשלושה 
הבינה  ולא  הרב  של  גופו  בממדי  שינוי  הבינה שום  ולא  הרב  של  גופו  בממדי  שינוי  שום 
כיצד זה יתכן, החליטה לשאול את פיו, 'בעלי כיצד זה יתכן, החליטה לשאול את פיו, 'בעלי 
חדשים  שלושה  שמזה  הדבר  היתכן  חדשים החשוב  שלושה  שמזה  הדבר  היתכן  החשוב 
דיאטטי  תפריט  בהכנת  עבורך  טורחת  דיאטטי אני  תפריט  בהכנת  עבורך  טורחת  אני 

מיוחד ועדיין איני רואה שום שינוי'?מיוחד ועדיין איני רואה שום שינוי'?
דיאטה  עושה  'אני  בחכמתו  ואמר  הרב  דיאטה ענה  עושה  'אני  בחכמתו  ואמר  הרב  ענה 
שיטת  זו  האם  הרבנית  הבינה  לא  עשיו',  שיטת של  זו  האם  הרבנית  הבינה  לא  עשיו',  של 
הרב  לה  הסביר  מכירה,  שאינה  הרב דיאטה  לה  הסביר  מכירה,  שאינה  דיאטה 
בנות  רעות  כי  עשיו  'וירא  כתוב:  בנות 'בפרשתנו  רעות  כי  עשיו  'וירא  כתוב:  'בפרשתנו 
בת  מחלת  את  ויקח  אביו..  יצחק  בעיני  בת כנען  מחלת  את  ויקח  אביו..  יצחק  בעיני  כנען 
הרב  הסביר  לאשה',  לו  נשיו  על  הרב ישמעאל..  הסביר  לאשה',  לו  נשיו  על  ישמעאל.. 
'כשעשיו ראה כי בנות כנען רעות בעיני אביו 'כשעשיו ראה כי בנות כנען רעות בעיני אביו 
החליט לקחת אשה אחרת וכך אכן עשה, אבל החליט לקחת אשה אחרת וכך אכן עשה, אבל 
את הקודמות הוא לא גרש, וזו הדיאטה שאני את הקודמות הוא לא גרש, וזו הדיאטה שאני 
המאכלים  כל  את  אוכל  אני  יום  כל  המאכלים עושה,  כל  את  אוכל  אני  יום  כל  עושה, 
המיוחדים שאת מכינה עבורי ואח"כ אני יורד המיוחדים שאת מכינה עבורי ואח"כ אני יורד 
מה  כל  את  ואוכל  'בריזל'  למגדניית  מה כהרגלי  כל  את  ואוכל  'בריזל'  למגדניית  כהרגלי 

שאני רגיל לאכול מאז ומתמיד'..שאני רגיל לאכול מאז ומתמיד'..
אחד  מצד  כי  קרה,  מה  להבין  עלינו  אחד באמת  מצד  כי  קרה,  מה  להבין  עלינו  באמת 
בדרכי  ללכת  רצה  שעשיו  מעידה  בדרכי התורה  ללכת  רצה  שעשיו  מעידה  התורה 
אביו, אבל בתוצאה אנו רואים שלא כך היה, אביו, אבל בתוצאה אנו רואים שלא כך היה, 
על  רשעה  'שהוסיף  רש"י  שאומר  כמו  על אלא  רשעה  'שהוסיף  רש"י  שאומר  כמו  אלא 
רשעתו', והסיבה היא משום שלא רצה לחזור רשעתו', והסיבה היא משום שלא רצה לחזור 
בו ממעשיו הראשונים, הוא רצה להיות צדיק בו ממעשיו הראשונים, הוא רצה להיות צדיק 
תאוותיו  על  להתגבר  אבל  אביו  כמו  תאוותיו ממש  על  להתגבר  אבל  אביו  כמו  ממש 

ולעזוב את עבירותיו הוא לא רצה.ולעזוב את עבירותיו הוא לא רצה.
ולשפר  לתקן  אנו  כשרוצים  לזכור,  עלינו  ולשפר כך  לתקן  אנו  כשרוצים  לזכור,  עלינו  כך 
את מעשינו, קודם כל נעזוב את הרע בבחינת את מעשינו, קודם כל נעזוב את הרע בבחינת 
רק  אדם  ואם  טוב,  עשה  ואח"כ  מרע,  רק סור  אדם  ואם  טוב,  עשה  ואח"כ  מרע,  סור 
לסור  מוכן  אינו  אבל  צדיק  להיות  לסור רוצה  מוכן  אינו  אבל  צדיק  להיות  רוצה 
כמו  נראה  זה  הרי  הרעים,  ומהרגליו  כמו מדרכיו  נראה  זה  הרי  הרעים,  ומהרגליו  מדרכיו 

דיאטה של עשיו...דיאטה של עשיו...
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ם  ָּ̇  ׁ̆ י ƒ‡ ב…̃ ַיֲע ‰ ו¿ ∆„ ָׂ̆  ׁ̆ י ƒ‡ „ ƒי ַ̂ ַע  ׁ̆ י…„≈ י ƒ‡ ו ָׂ̆ י ע≈ ƒ‰ ים ַוי¿ ƒָער לּו ַ‰ּנ¿ ¿„ּ ¿‚ ƒם ַוּי ָּ̇  ׁ̆ י ƒ‡ ב…̃ ַיֲע ‰ ו¿ ∆„ ָׂ̆  ׁ̆ י ƒ‡ „ ƒי ַ̂ ַע  ׁ̆ י…„≈ י ƒ‡ ו ָׂ̆ י ע≈ ƒ‰ ים ַוי¿ ƒָער לּו ַ‰ּנ¿ ¿„ּ ¿‚ ƒַוּי
ים: (כה, כז)(כה, כז) ƒב ‡…ָ‰ל ≈ ׁ̆ ים:י ƒב ‡…ָ‰ל ≈ ׁ̆ י

אדם  ואין  במעשיהם,  ניכרים  היו  לא  קטנים  שהיו  זמן  כל  רש"י:  אדם ופירש  ואין  במעשיהם,  ניכרים  היו  לא  קטנים  שהיו  זמן  כל  רש"י:  ופירש 
מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה, זה פירש לבתי מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה, זה פירש לבתי 

מדרשות וזה פירש לעבודה זרה:מדרשות וזה פירש לעבודה זרה:
הנה, התורה היא מלשון הוראה, וכבר הזכרנו הרבה פעמים את מאמרו של הנה, התורה היא מלשון הוראה, וכבר הזכרנו הרבה פעמים את מאמרו של 
דאורייתא  סיפורא  דההוא  דאמר  ומאן  וז"ל:  דאורייתא   סיפורא  דההוא  דאמר  ומאן  וז"ל:  קמט:)  קמט:)(ח"ג  (ח"ג  הקדוש  בזוהר  הקדוש רשב"י  בזוהר  רשב"י 
שאומר  מי  פירוש:  רוחיה.  תיפח  קאתי,  בלבד  סיפור  ההוא  על  שאומר לאתחזא  מי  פירוש:  רוחיה.  תיפח  קאתי,  בלבד  סיפור  ההוא  על  לאתחזא 
שבכוונת התורה בהביאה איזה סיפור לגלות לנו רק עצם זה הסיפור, תיפח שבכוונת התורה בהביאה איזה סיפור לגלות לנו רק עצם זה הסיפור, תיפח 
רוחו. כי תכלית התורה בכל סיפור להורות לאדם הליכות חיים, וכמשמעות רוחו. כי תכלית התורה בכל סיפור להורות לאדם הליכות חיים, וכמשמעות 
בכל  ולדקדק  להתבונן  עלינו  כן  ועל  'הוראה'.  מלשון  שהיא  'תורה'  בכל תיבת  ולדקדק  להתבונן  עלינו  כן  ועל  'הוראה'.  מלשון  שהיא  'תורה'  תיבת 

פרט ופרט מסיפורי התורה, כדי להבין מה כוונה להורות לנו על ידם. פרט ופרט מסיפורי התורה, כדי להבין מה כוונה להורות לנו על ידם. 
דרכי  להורות  התורה  כאן  באתה  הנזכר,  רש"י  של  פירושו  פי  על  דרכי והנה  להורות  התורה  כאן  באתה  הנזכר,  רש"י  של  פירושו  פי  על  והנה 
מלחמה ביצרינו המתעורר להטות לבבינו מן הדרך הישרה. דהנה, רואים אנו מלחמה ביצרינו המתעורר להטות לבבינו מן הדרך הישרה. דהנה, רואים אנו 
כאן כי עד היותם בני שלוש עשרה לא היו מדקדקים במעשיהם, ומשנעשו כאן כי עד היותם בני שלוש עשרה לא היו מדקדקים במעשיהם, ומשנעשו 
מעצמם  כבר  כי  במעשיהם  לדקדק  צריכים  היו  לא  כבר  עשרה  שלוש  מעצמם בני  כבר  כי  במעשיהם  לדקדק  צריכים  היו  לא  כבר  עשרה  שלוש  בני 
היו בולטים וניכרים. ומן הראוי להבין למה לא דקדקו מקודם להבין טיבם, היו בולטים וניכרים. ומן הראוי להבין למה לא דקדקו מקודם להבין טיבם, 

ומאידך למה מיד עם היותם בני שלוש עשרה נתגלה טיבם ומהותם? ומאידך למה מיד עם היותם בני שלוש עשרה נתגלה טיבם ומהותם? 
התשובה לכך היא, כי עד שהאדם נתגדל אי אפשר כלל להעלות על טבעו התשובה לכך היא, כי עד שהאדם נתגדל אי אפשר כלל להעלות על טבעו 
ומהותו, כי על אף שיצר הרע מתעורר בקרבו מיום בואו לעולם, מכל מקום ומהותו, כי על אף שיצר הרע מתעורר בקרבו מיום בואו לעולם, מכל מקום 
אין הוא מתגבר על האדם להטותו מן הדרך הישרה כל עוד שאין היצר טוב אין הוא מתגבר על האדם להטותו מן הדרך הישרה כל עוד שאין היצר טוב 
נכנס לתוך חללי לבו, ואף אם רואים אנו לפעמים שגם הקטן מתפתה ליצרו נכנס לתוך חללי לבו, ואף אם רואים אנו לפעמים שגם הקטן מתפתה ליצרו 
להכשילו  בתעצומות  בו  מתעורר  הוא  אין  מקום  מכל  לרעה,  קצת  להכשילו ונוטה  בתעצומות  בו  מתעורר  הוא  אין  מקום  מכל  לרעה,  קצת  ונוטה 
בחמורות ר"ל. גם אין בזה הוכחה על מהותו מאחר שעדיין אין בו יצר טוב בחמורות ר"ל. גם אין בזה הוכחה על מהותו מאחר שעדיין אין בו יצר טוב 
כלל, וממילא נמשך אחר הרע. אך כשמתמלאים לו להאדם שלוש עשרה כלל, וממילא נמשך אחר הרע. אך כשמתמלאים לו להאדם שלוש עשרה 
שנים ובא לכלל גדלות, אז נכנס בו יצר טוב, וכיון שכן מתחיל גם היצר הרע שנים ובא לכלל גדלות, אז נכנס בו יצר טוב, וכיון שכן מתחיל גם היצר הרע 
להגביר חילו, רק אז מתעורר בו באדם מלחמת יצרים, מצד אחד מתעורר להגביר חילו, רק אז מתעורר בו באדם מלחמת יצרים, מצד אחד מתעורר 
בו לראשונה הערכה אמיתית לדברים שבקדושה, הערכה הנובעת מכניסתו בו לראשונה הערכה אמיתית לדברים שבקדושה, הערכה הנובעת מכניסתו 
של היצר טוב לתוך פנימיות הלב, אך מאידך מתעורר בו ביתר שאת חשק של היצר טוב לתוך פנימיות הלב, אך מאידך מתעורר בו ביתר שאת חשק 
שלילי להרע, הנמשך מן היצר הרע. זה האחרון אינו מסתפק בהגברת חילו שלילי להרע, הנמשך מן היצר הרע. זה האחרון אינו מסתפק בהגברת חילו 
כדי להשוותו לכוחו של היצר טוב, אלא מגבירו עליו ביתר שאת כדרכם של כדי להשוותו לכוחו של היצר טוב, אלא מגבירו עליו ביתר שאת כדרכם של 
המנוצחים,  על  כוחם  להגביר  עליהם  מוטל  לנצח  כדי  כי  היודעים  המנוצחים, לוחמים  על  כוחם  להגביר  עליהם  מוטל  לנצח  כדי  כי  היודעים  לוחמים 
ובזו השעה מתקיים בו באדם לראשונה מאמר חכמינו ז"ל ובזו השעה מתקיים בו באדם לראשונה מאמר חכמינו ז"ל (סוכה נב.)(סוכה נב.) כל הגדול  כל הגדול 
מחבירו יצרו גדול הימנו. כי עד אותה שעה היה קטן ולא היה לו יצר הרע מחבירו יצרו גדול הימנו. כי עד אותה שעה היה קטן ולא היה לו יצר הרע 
קשה כל כך, אך כיון שנתגדל ונתרבה בו השגה להטיב, מתרבה בו גם כח קשה כל כך, אך כיון שנתגדל ונתרבה בו השגה להטיב, מתרבה בו גם כח 
דרכים,  בפרשת  עומד  בבחינת  הוא  ואז  לעבירה.  לבו  המבעיר  הרע  דרכים, היצר  בפרשת  עומד  בבחינת  הוא  ואז  לעבירה.  לבו  המבעיר  הרע  היצר 

ועליו להחליט אחר מי הוא נוטה.ועליו להחליט אחר מי הוא נוטה.
כל  כי  האדם,  של  מהותו  על  מה  במידת  מוכיחה  כבר  השעה  בזו  כל הבחירה  כי  האדם,  של  מהותו  על  מה  במידת  מוכיחה  כבר  השעה  בזו  הבחירה 

עוד שלא היה לפני האדם שני דרכים אין נטייתו בגדר בחירה, וממילא אין עוד שלא היה לפני האדם שני דרכים אין נטייתו בגדר בחירה, וממילא אין 
הוכחה על מהותו, אך משזוכה להשגה דקדושה, ולפניו שני דרכים, נחשב הוכחה על מהותו, אך משזוכה להשגה דקדושה, ולפניו שני דרכים, נחשב 
ברע  באמת  הוא  חפץ  כי  אומרת  וזאת  מהותו,  על  קביעה  להרע  ברע בחירתו  באמת  הוא  חפץ  כי  אומרת  וזאת  מהותו,  על  קביעה  להרע  בחירתו 
ר"ל. ורק אם מקבל עליו עול מלכות שמים ובוחר בטוב, אות הוא כי דעתו ר"ל. ורק אם מקבל עליו עול מלכות שמים ובוחר בטוב, אות הוא כי דעתו 

ומהותו וטיבו יפים הם.  ומהותו וטיבו יפים הם.  
והנה כדי שאכן יזכה הנער לבחור בטוב מוטל עליו לדעת כי זהו רצון בוראו. והנה כדי שאכן יזכה הנער לבחור בטוב מוטל עליו לדעת כי זהו רצון בוראו. 
על  שכר  ומקבל  מצוה'  'בר  הוא  נעשה  שעה  מאותה  כי  לדעת  עליו  על עוד  שכר  ומקבל  מצוה'  'בר  הוא  נעשה  שעה  מאותה  כי  לדעת  עליו  עוד 
אלו  ח"ו.  ברע  יבחור  אם  לפורעניות  עצמו  מייעד  ומאידך  הטובים,  אלו מעשיו  ח"ו.  ברע  יבחור  אם  לפורעניות  עצמו  מייעד  ומאידך  הטובים,  מעשיו 
הידיעות יתנו בו הכח והרצון לבחור בטוב ולפנות עצמו אל האור שבקדושה הידיעות יתנו בו הכח והרצון לבחור בטוב ולפנות עצמו אל האור שבקדושה 
אשר מתעורר בו לראשונה, ועל אף שהיצר הרע מנסה להשים כפו להסתיר אשר מתעורר בו לראשונה, ועל אף שהיצר הרע מנסה להשים כפו להסתיר 
אור זה, מכל מקום יתעוררו אלו הידיעות היראה בלבו, ובכוחם יגביר הטוב אור זה, מכל מקום יתעוררו אלו הידיעות היראה בלבו, ובכוחם יגביר הטוב 
מאוד  קשה  הידיעות  אלו  מבלעדי  כי  כבתחילה.  האור  ישוב  ואז  הרע,  מאוד על  קשה  הידיעות  אלו  מבלעדי  כי  כבתחילה.  האור  ישוב  ואז  הרע,  על 
מגביר  לעיל  כאמור  כי  האדם,  שבתכונת  החומרי  הטבע  מצד  בטוב  מגביר לבחור  לעיל  כאמור  כי  הטבע החומרי שבתכונת האדם,  מצד  בטוב  לבחור 
יזכה  הידיעות  באלו  שיזכה  אחר  אך  הטוב,  היצר  על  כוחו  את  הרע  יזכה היצר  הידיעות  באלו  שיזכה  אחר  אך  הטוב,  היצר  על  כוחו  את  הרע  היצר 
לשנות את מתניו בעוז ותעצומות להגביר בקרבו כח הטוב ע"י ההליכה אחר לשנות את מתניו בעוז ותעצומות להגביר בקרבו כח הטוב ע"י ההליכה אחר 

עצת יצרו הטוב. עצת יצרו הטוב. 
על פי האמור מובן למה לא דקדקו אחר מעשי הנערים עד היותם בני שלוש על פי האמור מובן למה לא דקדקו אחר מעשי הנערים עד היותם בני שלוש 
על  הוכחה  שעה  אותה  עד  הנעשים  המעשים  באלו  אין  כאמור  כי  על עשרה,  הוכחה  שעה  אותה  עד  הנעשים  המעשים  באלו  אין  כאמור  כי  עשרה, 
המהות, אך משנעשו בני י"ג שנים כבר נכנס יצר טוב בתוך לבם, אז התחיל המהות, אך משנעשו בני י"ג שנים כבר נכנס יצר טוב בתוך לבם, אז התחיל 
להכריע  עליהם  היה  כי  'לדקדק'  צורך  היה  לא  ושוב  היצרים  מלחמת  להכריע בהם  עליהם  היה  כי  'לדקדק'  צורך  היה  לא  ושוב  היצרים  מלחמת  בהם 

ולקבוע את מהלכם אם לטוב או למוטב, ורק אז נתגלו טיבם ומהותם.ולקבוע את מהלכם אם לטוב או למוטב, ורק אז נתגלו טיבם ומהותם.
ויתכוננו  לכך,  מודעים  הנערים  שיהיו  כדי  זאת,  לספר  לנכון  התורה  ויתכוננו וראתה  לכך,  מודעים  הנערים  שיהיו  כדי  זאת,  לספר  לנכון  התורה  וראתה 
לזו השעה בעוד מועד, כי כשהאדם יודע מקודם כי שונאו מתכווין להתנפל לזו השעה בעוד מועד, כי כשהאדם יודע מקודם כי שונאו מתכווין להתנפל 
מקודם  מתכונן  כבר  הוא  את  מסוים,  ביום  מולו  להופיע  הוא  ואמור  מקודם עליו,  מתכונן  כבר  הוא  את  מסוים,  ביום  מולו  להופיע  הוא  ואמור  עליו, 
ומכוין קשתו מולו, אך אם לא יהיה מודע לכך, עלול שונאו להופיע מולו ביום ומכוין קשתו מולו, אך אם לא יהיה מודע לכך, עלול שונאו להופיע מולו ביום 
מן הימים ולכבשו בקל, ומזו הסכנה ראתה התורה לנכון להציל את הנערים. מן הימים ולכבשו בקל, ומזו הסכנה ראתה התורה לנכון להציל את הנערים. 
להופיע  עתידים  קשים  גלים  כי  מקודם  מודע  היה  לא  הנער  אם  גם  להופיע אך  עתידים  קשים  גלים  כי  מקודם  מודע  היה  לא  הנער  אם  גם  אך 
הוא  נתון  כי  מעתה  ידע  אלא  מחמתן,  נכשל  אם  גם  להיבהל,  לו  אל  הוא מולו,  נתון  כי  מעתה  ידע  אלא  מחמתן,  נכשל  אם  גם  להיבהל,  לו  אל  מולו, 
עדיין  אז  גם  אפיים,  אחת  מנה  ליצרו  להשיב  ועליו  תורה,  של  עדיין במלחמתה  אז  גם  אפיים,  אחת  מנה  ליצרו  להשיב  ועליו  תורה,  של  במלחמתה 

באפשרותו להגביר הטוב על הרע, ולהתעלות במעלות העבודה. באפשרותו להגביר הטוב על הרע, ולהתעלות במעלות העבודה. 
ממשות  אין  כי  יווכח  הרע,  על  הטוב  להגביר  שיזכה  אחר  כי  הנער  ממשות וידע  אין  כי  יווכח  הרע,  על  הטוב  להגביר  שיזכה  אחר  כי  הנער  וידע 
גם  אך  להם.  ליבו  שת  לא  אשר  על  גדולה  שמחה  וישמח  היצר,  גם בפיתויי  אך  להם.  ליבו  שת  לא  אשר  על  גדולה  שמחה  וישמח  היצר,  בפיתויי 
זאת לא לזמן מרובה, כי בזה שהגביר יצרו הטוב הרי נתעלה במעלה יתירה, זאת לא לזמן מרובה, כי בזה שהגביר יצרו הטוב הרי נתעלה במעלה יתירה, 
ושוב יתקיים בו מאמרם ז"ל הנזכר, והיצר הרע יגביר שוב את כוחו, כדרכה ושוב יתקיים בו מאמרם ז"ל הנזכר, והיצר הרע יגביר שוב את כוחו, כדרכה 
של מלחמה, אך כעת יהיה ביכולתו לחלוש את יצרו בניקל, מאחר ומלומד של מלחמה, אך כעת יהיה ביכולתו לחלוש את יצרו בניקל, מאחר ומלומד 
כל  לאורך  כבידה  במלחמה  הוא  נתון  כי  יבין  זאת  בכל  אך  הוא.  כל מלחמה  לאורך  כבידה  במלחמה  הוא  נתון  כי  יבין  זאת  בכל  אך  הוא.  מלחמה 
הימים מאותה שעה שנעשה בן שלוש עשרה, והעבודה המוטלת עליו היא הימים מאותה שעה שנעשה בן שלוש עשרה, והעבודה המוטלת עליו היא 

לכבוש תמיד את הרע ע"י הגברת הטוב.לכבוש תמיד את הרע ע"י הגברת הטוב.

היצר במלחמת  הצאן  רי  לצעי היצרהדרכה  במלחמת  הצאן  רי  לצעי הדרכה 
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באחת  נתחייב  לא  אם  השחר  ברכת  באחת כל  נתחייב  לא  אם  השחר  ברכת  כל  א.   א.   
מהן, כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא הלך מהן, כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא הלך 
או לא לבש או לא חגר, דעת הרמ"א, דאפילו או לא לבש או לא חגר, דעת הרמ"א, דאפילו 
הברכה  דאין  אותן,  מברך  בהן  נתחייב  הברכה לא  דאין  אותן,  מברך  בהן  נתחייב  לא 
ברא  שהקב"ה  מברכין  אלא  עצמו,  על  ברא דוקא  שהקב"ה  מברכין  אלא  עצמו,  על  דוקא 
מ"ו  (סי'  מ"ו   (סי'  לשנות  ואין  המנהג,  וכן  העולם.  לשנותצרכי  ואין  המנהג,  וכן  העולם.  צרכי 

ס"ח).ס"ח).

(דף  (דף   הכוונות  בשער  ז"ל  האר"י  כתב  וכן  הכוונות  בשער  ז"ל  האר"י  כתב  וכן  ב. ב.  
הנותן  מן  שיש  ברכות  הי"ח  כל  וז"ל,  הנותן   מן  שיש  ברכות  הי"ח  כל  וז"ל,  ע"ג)  ע"ג)א'  א' 

כולם  התורה  ברכת  סוף  עד  בינה  כולם לשכוי  התורה  ברכת  סוף  עד  בינה  לשכוי 
אף  יום  בכל  ולברכם  לסדרם  האדם  אף חייב  יום  בכל  ולברכם  לסדרם  האדם  חייב 
שכולם  לפי  בהם,  הוא  נתחייב  שלא  פי  שכולם על  לפי  בהם,  הוא  נתחייב  שלא  פי  על 
ואין  עליונים,  אורות  אל  נפלאים  רמזים  ואין הם  עליונים,  אורות  אל  נפלאים  רמזים  הם 
או  בלילה  ישן  לא  האדם  אם  אפילו  או לבטלם  בלילה  ישן  לא  האדם  אם  אפילו  לבטלם 
או  סודרו  או  בגדיו  או  מצנפתו  הסיר  לא  או אם  סודרו  או  בגדיו  או  מצנפתו  הסיר  לא  אם 
מנעליו וכיוצא בזה, צריך לברכן בכל יום כולן מנעליו וכיוצא בזה, צריך לברכן בכל יום כולן 
אף על פי שלא נתחייב בהם, לפי שעל מנהגו אף על פי שלא נתחייב בהם, לפי שעל מנהגו 
נטילת  על  מברכת  חוץ  וכו',  נתקנו  עולם  נטילת של  על  מברכת  חוץ  וכו',  נתקנו  עולם  של 
ידים ומברכת אשר יצר ששתי ברכות אלו אם ידים ומברכת אשר יצר ששתי ברכות אלו אם 
לא נתחייב בהם אין לברך עליהם עכ"ללא נתחייב בהם אין לברך עליהם עכ"ל (כה"ח  (כה"ח 

סקמ"ט). סקמ"ט). 

קול  שומע  שאינו  במדבר  אפילו  ולכן  קול    שומע  שאינו  במדבר  אפילו  ולכן  ג.ג.  
פוקח  ברכת  מברך  סומא  וכן  מברך,  פוקח תרנגול  ברכת  מברך  סומא  וכן  מברך,  תרנגול 
קול  לשמוע  יוכל  שאינו  אף  חרש  וכן  קול עורים,  לשמוע  יוכל  שאינו  אף  חרש  וכן  עורים, 
 , בינה  לשכוי  הנותן  ברכת  לברך  יוכל  , תרנגול  לברך ברכת הנותן לשכוי בינה  תרנגול יוכל 
ובחיי אדם כתב דחרש ימתין מלברך ברכה זו ובחיי אדם כתב דחרש ימתין מלברך ברכה זו 

עד שיאור היוםעד שיאור היום (מ"ב סקכ"ה). (מ"ב סקכ"ה).

וברכת  נשמה  א-להי  דברכת  א"ר  דעת  וברכת    נשמה  א-להי  דברכת  א"ר  דעת  ד.ד.  
כל  ניעור  היה  אם  לברך  אין  שינה  כל המעביר  ניעור  היה  אם  לברך  אין  שינה  המעביר 
הלילה, ובפמ"ג ובשע"ת השאירו דבריו בצ"ע, הלילה, ובפמ"ג ובשע"ת השאירו דבריו בצ"ע, 
השתי  אלו  לשמוע  דיראה  בשע"ת  השתי ומסיק  אלו  לשמוע  דיראה  בשע"ת  ומסיק 

הברכות מאחר ויכוין לצאתהברכות מאחר ויכוין לצאת (מ"ב סקכ"ד). (מ"ב סקכ"ד).
אלו  ברכות  גם  לברך  דיכול  י"א  אמנם  אלו   ברכות  גם  לברך  דיכול  י"א  אמנם  ה. ה.  
(ערוה"ש סי"ג ע"פ דברי הרמ"א הנ"ל), (ערוה"ש סי"ג ע"פ דברי הרמ"א הנ"ל), וכן ע"פ האריז"ל וכן ע"פ האריז"ל 

הנ"ל הנ"ל (ברכ"י סי"ב כה"ח סקמ"ט). (ברכ"י סי"ב כה"ח סקמ"ט). 
כ'  פריינד  להגרמ"א  דשמעתא  מרא  כ' בס'  פריינד  להגרמ"א  דשמעתא  מרא  בס'  ו.  ו.  
שיוציאנו,  מי  אחר  מחזר  היה  שיוציאנו, דלכתחילה  מי  אחר  מחזר  היה  דלכתחילה 

וכשלא מצא בנקל היה מברך בעצמו.וכשלא מצא בנקל היה מברך בעצמו.
ז. ז.  ואם ישן בלילה ששים נישמין [שהוא חצי  ואם ישן בלילה ששים נישמין [שהוא חצי 
שעה שעה (שע"ת סי' ד' סקי"ז)(שע"ת סי' ד' סקי"ז)] ואפילו ישן שינת עראי ] ואפילו ישן שינת עראי 
(פסקי הסידור שו"ע הרב)(פסקי הסידור שו"ע הרב) לכו"ע יש לו לברך אותם  לכו"ע יש לו לברך אותם 

(מ"ב סקכ"ד)(מ"ב סקכ"ד), ונראה שיש להביא את עצמו לידי , ונראה שיש להביא את עצמו לידי 

שינה שינה (שע"ת סקי"ב)(שע"ת סקי"ב), ואפילו אם ישן ביום גם יכול , ואפילו אם ישן ביום גם יכול 
לברךלברך (שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג). (שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג).

אין  צרכי,  כל  לי  שעשה  דברכת  י"א  אין   צרכי,  כל  לי  שעשה  דברכת  י"א  ח. ח.  
שאז  הכיפורים  וביום  באב  בתשעה  שאז אומרים  הכיפורים  וביום  באב  בתשעה  אומרים 
הכל אסורים בנעילת הסנדל הכל אסורים בנעילת הסנדל (שע"ת בשם האריז"ל, (שע"ת בשם האריז"ל, 
הסכימו  מ"מ  הסכימו ,  מ"מ  מהגר"א),  ט'  אות  רב  במעשה  מובא  מהגר"א)וכן  ט'  אות  רב  במעשה  מובא  וכן 

הרבה אחרונים שיוכל לברך ברכת שעשה לי הרבה אחרונים שיוכל לברך ברכת שעשה לי 
כל צרכי כל צרכי (מ"ב סי' תקנ"ד סקל"א).(מ"ב סי' תקנ"ד סקל"א).

ט. ט.  המברך הברכה ועונין אמן אחריהם, יוצאים  המברך הברכה ועונין אמן אחריהם, יוצאים 
ידי חובתן, ובדיעבד אפילו לא ענו אמן יוצאין ידי חובתן, ובדיעבד אפילו לא ענו אמן יוצאין 

ידי הברכה כיון שכיוונו לצאת ידי הברכה כיון שכיוונו לצאת (ס"ב ומ"ב סקי"ב).(ס"ב ומ"ב סקי"ב).
י. י.  ויכול להוציא בברכתו אפילו את הבקי אם  ויכול להוציא בברכתו אפילו את הבקי אם 

השומע מכוין לצאת בברכתו השומע מכוין לצאת בברכתו (מ"ב סקי"ג)(מ"ב סקי"ג).
מברך  אחד  שכל  המנהג  בזמננו  אמנם  מברך   אחד  שכל  המנהג  בזמננו  אמנם  יא. יא.  
בפני עצמו, ואין הש"ץ מוציא שום אדם בפני עצמו, ואין הש"ץ מוציא שום אדם (מ"ב (מ"ב 

סקי"ג).סקי"ג).

דיני ברכת התורהדיני ברכת התורה
התורה,  ברכת  קודם  פסוקים  יקרא  לא  התורה,   ברכת  קודם  פסוקים  יקרא  לא  יב. יב.  
ויש  תחנונים,  דרך  אומרם  שהוא  ויש אעפ"י  תחנונים,  דרך  אומרם  שהוא  אעפ"י 
אומרים שאין לחוש, כיון שאינו אומרם אלא אומרים שאין לחוש, כיון שאינו אומרם אלא 
ראשונה   לסברא  לחוש  ונכון  תחנונים,  ראשונה  דרך  לסברא  לחוש  ונכון  תחנונים,  דרך 

(ס"ט).(ס"ט).

יג. יג.  וכ' הרמ"א דהמנהג כסברא אחרונה, שהרי  וכ' הרמ"א דהמנהג כסברא אחרונה, שהרי 
ואח"כ  הסליחות  מתפללים  הסליחות  ואח"כ בימי  הסליחות  מתפללים  הסליחות  בימי 
הברכות,  שאר  סדר  עם  התורה  על  הברכות, מברכין  שאר  סדר  עם  התורה  על  מברכין 
כמה  אומרים  לבהכ"נ  כשנכנסין  יום  בכל  כמה וכן  אומרים  לבהכ"נ  כשנכנסין  יום  בכל  וכן 
התורה,  על  מברכין  ואח"כ  ותחנונים  התורה, פסוקים  על  מברכין  ואח"כ  ותחנונים  פסוקים 
העולם  נהגו  אמנם  הדין,  מעיקר  הוא  זה  העולם וכל  נהגו  אמנם  הדין,  מעיקר  הוא  זה  וכל 
להחמיר שלא לומר שום פסוקים קודם ברכת להחמיר שלא לומר שום פסוקים קודם ברכת 

התורה התורה (ס"ט).(ס"ט).
ברכת  לברך  נהגו  דהיום  שכתב  מה  ולפי  ברכת   לברך  נהגו  דהיום  שכתב  מה  ולפי  יד. יד.  
לומר  ולא  יצר  אשר  ברכת  אחר  מיד  לומר התורה  ולא  יצר  אשר  ברכת  אחר  מיד  התורה 
דאין  לן  סבירא  א"כ  מתחילה,  פסוקים  דאין שום  לן  סבירא  א"כ  מתחילה,  פסוקים  שום 
לומר פסוקים אפילו דרך תחנונים קודם ברכת לומר פסוקים אפילו דרך תחנונים קודם ברכת 
הסליחות  בימי  ג"כ  לנהוג  יש  א"כ  הסליחות התורה,  בימי  ג"כ  לנהוג  יש  א"כ  התורה, 
ולדלגה  הסליחות  קודם  התורה  ברכת  ולדלגה לומר  הסליחות  קודם  התורה  ברכת  לומר 

אח"כ כשאומר שאר ברכת השחראח"כ כשאומר שאר ברכת השחר (מ"ב סקכ"ז). (מ"ב סקכ"ז).
טו.טו.  ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת   ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת 
דברכת  אומרים  ויש  לשנות,  ואין  יצר,  דברכת אשר  אומרים  ויש  לשנות,  ואין  יצר,  אשר 

וע"כ  יצר  אשר  לברכת  סמוכה  נשמה  וע"כ א-להי  יצר  אשר  לברכת  סמוכה  נשמה  א-להי 
[וכן  נשמה  א-להי  אחר  התורה  ברכת  [וכן יברך  נשמה  א-להי  אחר  התורה  ברכת  יברך 

דעת האריז"ל] דעת האריז"ל] (ס"ט ומ"ב סקכ"ט).(ס"ט ומ"ב סקכ"ט).
וברכה  מצוה  כל  לפני  לומר  הנוהגים  וברכה   מצוה  כל  לפני  לומר  הנוהגים  טז. טז.  
יאמרנה  שלא  יזהרו  נועם,  ויהי  פסוק  יאמרנה ולימוד  שלא  יזהרו  נועם,  ויהי  פסוק  ולימוד 
לבית  ליכנס  בא  אם  וכן  התורה,  ברכת  לבית קודם  ליכנס  בא  אם  וכן  התורה,  ברכת  קודם 
הכנסת לא יאמר פסוק ואני ברוב חסדך וכו' הכנסת לא יאמר פסוק ואני ברוב חסדך וכו' 

קודם ברכת התורה קודם ברכת התורה (כה"ח סקנ"ז בשם ברכ"י).(כה"ח סקנ"ז בשם ברכ"י).
יז. יז.  אם אומר בקשה, ויש בה תיבות מפסוק  אם אומר בקשה, ויש בה תיבות מפסוק 
דרך צחות, מותר לאומרה קודם ברכת התורהדרך צחות, מותר לאומרה קודם ברכת התורה 
סי'  מבוטשאטש  הא"א  מצדד  וכן  ברכ"י,  בשם  סקנ"ו  סי' (כה"ח  מבוטשאטש  הא"א  מצדד  וכן  ברכ"י,  בשם  סקנ"ו  (כה"ח 

פ"ה ס"ב).פ"ה ס"ב).

יח.  יח.  הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקורין הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שקורין 
פסוק  עמהם  לקרות  צריך  שמע,  פסוק קריאת  עמהם  לקרות  צריך  שמע,  קריאת 
ברכת  קודם  אצלו  הוא  אם  ואפילו  ברכת ראשון,  קודם  אצלו  הוא  אם  ואפילו  ראשון, 
התורה, כיון שאינו אומר הפסוק לשם לימוד, התורה, כיון שאינו אומר הפסוק לשם לימוד, 
מפסוק  יותר  יאמר  שלא  יזהר  שבזה  מפסוק רק  יותר  יאמר  שלא  יזהר  שבזה  רק 
לענות  מותר  לענות וכן  מותר  וכן  סק"ח),  ס"ה  סי'  סק"ח), (מ"ב  ס"ה  סי'  (מ"ב  ראשון ראשון 
ברכת  קודם  שבקדושה  דבר  כל  וכן  ברכת קדושה,  קודם  שבקדושה  דבר  כל  וכן  קדושה, 

התורההתורה (קצוה"ש סי' ס"ח ובדה"ש שם סקכ"א). (קצוה"ש סי' ס"ח ובדה"ש שם סקכ"א).
יכול  שמע,  קריאת  זמן  לו  שעובר  מי  יכול   שמע,  קריאת  זמן  לו  שעובר  מי  יט. יט.  
שכוונתו  ויכוין  התורה,  ברכת  לפני  שכוונתו לקרותה  ויכוין  התורה,  ברכת  לפני  לקרותה 
לשם  ולא  שמע  קריאת  מצוות  קיום  לשם לשם  ולא  שמע  קריאת  מצוות  קיום  לשם 
לפני  קדושה  לענות  יכול  ואם  תורה  לפני לימוד  קדושה  לענות  יכול  ואם  תורה  לימוד 
ברכת התורה נראה דהוה כקורא קריאת שמעברכת התורה נראה דהוה כקורא קריאת שמע 

(אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג).(אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג).

ורבים ‰˘יב מעווןורבים ‰˘יב מעוון
מלמד  כיצד?   - שלום  "אוהב  מלמד :  כיצד?   - שלום  "אוהב  ג):   , יב  ג)(פרק   , יב  (פרק  נתן  דר'  באבות  נתן איתא  דר'  באבות  איתא 
שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה 
אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד, שנאמר "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה 
י  ִאּתִ ָהַלְך  ּוְבִמיׁשֹור  לֹום  ׁשָ ּבְ ָפָתיו  ִבׂשְ ִנְמָצא  לֹא  ְוַעְוָלה  ִפיהּו  י ּבְ ִאּתִ ָהַלְך  ּוְבִמיׁשֹור  לֹום  ׁשָ ּבְ ָפָתיו  ִבׂשְ ִנְמָצא  לֹא  ְוַעְוָלה  ִפיהּו  ּבְ
יב ֵמָעֹון (מלאכי ב, ו – מתוך ההפטורה השבוע)(מלאכי ב, ו – מתוך ההפטורה השבוע)", מה תלמוד לומר ", מה תלמוד לומר  ים ֵהׁשִ יב ֵמָעֹוןְוַרּבִ ים ֵהׁשִ ְוַרּבִ
באדם  בו  פגע  בדרך  מהלך  אהרן  כשהיה  מעון'?  השיב  באדם 'ורבים  בו  פגע  בדרך  מהלך  אהרן  כשהיה  מעון'?  השיב  'ורבים 
רשע ונתן לו שלום, למחר בקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר: רשע ונתן לו שלום, למחר בקש אותו האיש לעבור עבירה, אמר: 
'אוי לי, היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן? בושתי הימנו 'אוי לי, היאך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן? בושתי הימנו 

שנתן לי שלום!', נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה".שנתן לי שלום!', נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה".
על כל אחד מוטלת החובה לקרב נשמות לאבינו שבשמיםעל כל אחד מוטלת החובה לקרב נשמות לאבינו שבשמים

אשר  אנשים  הרבה  ישנם  רחוקים,  קירוב  ענין  על  אשר כשמעוררים  אנשים  הרבה  ישנם  רחוקים,  קירוב  ענין  על  כשמעוררים 
מהותם,  את  הם  מכירים  עבורם,  אמורים  הדברים  אין  מהותם, לדעתם  את  הם  מכירים  עבורם,  אמורים  הדברים  אין  לדעתם 
הם  חוששים  אלא  לקרב,  מוכשרים  הם  שאין  רק  לא  הם ולדעתם  חוששים  אלא  לקרב,  מוכשרים  הם  שאין  רק  לא  ולדעתם 
והמתקרבים  המשפיעים  הם  שיהיו  שבמקום  יתכן  כי  והמתקרבים לעצמם,  המשפיעים  הם  שיהיו  שבמקום  יתכן  כי  לעצמם, 
יהיו הנשפעים, יהפכו היוצרות ותהיה חלילה להיפך. ואכן צדקו יהיו הנשפעים, יהפכו היוצרות ותהיה חלילה להיפך. ואכן צדקו 
דבריהם, לא כל אחד מסוגל להסתובב בין השווקים וללמד את דבריהם, לא כל אחד מסוגל להסתובב בין השווקים וללמד את 
ענין  אינו  רחוקים  שקירוב  לדעת,  עליהם  אך  בינה.  ענין הרחוקים  אינו  רחוקים  שקירוב  לדעת,  עליהם  אך  בינה.  הרחוקים 
דווקא לזה אשר כבר נמצא לעת עתה בדיוטא התחתונה, ובכדי דווקא לזה אשר כבר נמצא לעת עתה בדיוטא התחתונה, ובכדי 
לחלצו  כדי  נידח  למקום  ללכת  כבר  זקוקים  למוטב  לחלצו להחזירו  כדי  נידח  למקום  ללכת  כבר  זקוקים  למוטב  להחזירו 
משם, אלא לפעמים יכול הוא לקיים מצוה זו עם בחור או נער משם, אלא לפעמים יכול הוא לקיים מצוה זו עם בחור או נער 
העומד לצידו, ונפשו עגומה עליו משום מה, ובמילה טובה אחת העומד לצידו, ונפשו עגומה עליו משום מה, ובמילה טובה אחת 

מחיה את נפשו, ונוסך בו כוח להחזיק מעמד בשעתו הקשה. מחיה את נפשו, ונוסך בו כוח להחזיק מעמד בשעתו הקשה. 
קושי  איזשהו  משום  אשר  נערים  כיום  חסרים  אינם  לדאבוננו  קושי כי  איזשהו  משום  אשר  נערים  כיום  חסרים  אינם  לדאבוננו  כי 
מי  ואין  לרסיסים  לבם  נשבר  מענייניהם,  תחום  באיזה  להם  מי שיש  ואין  לרסיסים  לבם  נשבר  מענייניהם,  תחום  באיזה  להם  שיש 
הקשה,  בשעתם  לצדם  הקשה, שיעמוד  בשעתם  לצדם  שיעמוד 
את  לזהות  אפילו  קשה  את לפעמים  לזהות  אפילו  קשה  לפעמים 

הדברים על פניהם, ואילו היו זוכים בשעתם הקשה לכמה נטפי 
ישנם  תמיד  שלא  אף  ועל  להם,  מאירים  הדברים  היו  עידוד, 
בדיבורים אלו מענה ישיר לקושי בו הם מתמודדים, מכל מקום 
הכוחות  את  בהם  שיהיה  ולחזקם  לעודדם  הדיבורים  בכוח 
מאחר  אולם  הקושי.  מהם  יחלוף  אשר  עד  מעמד  להחזיק 
ואין איש שם על לב, מסתובב לו הבחור עם קשייו, לפעמים הוא ואין איש שם על לב, מסתובב לו הבחור עם קשייו, לפעמים הוא 
בבחינת שאינו יודע לשאול, ואין הוא יודע איך לבטא את קשייו, בבחינת שאינו יודע לשאול, ואין הוא יודע איך לבטא את קשייו, 
ותוצאותיה  לפנות,  למי  יודע  הוא  אין  אך  יודע,  כן  הוא  ותוצאותיה ולפעמים  לפנות,  למי  יודע  הוא  אין  אך  יודע,  כן  הוא  ולפעמים 
מי ישורנה. הבחור שהוא בסך הכל רך כקנה ומסתובב עם הרגשה מי ישורנה. הבחור שהוא בסך הכל רך כקנה ומסתובב עם הרגשה 
לו  לגרום  עלולה  אשר  והיא  ממנו,  הכבד  משא  עליו  לו שהטעינו  לגרום  עלולה  אשר  והיא  ממנו,  הכבד  משא  עליו  שהטעינו 
להתייאש ח''ו, ורק אחר שמקדיח תבשילו מתעוררים סובביו לדבר להתייאש ח''ו, ורק אחר שמקדיח תבשילו מתעוררים סובביו לדבר 
על לבו ולהחזירו למוטב, ולרוב כבר מאוחר מדי, ואילו היו שמים על לבו ולהחזירו למוטב, ולרוב כבר מאוחר מדי, ואילו היו שמים 
עין על הבחור, ועוד טרם שמכירים בו איזה קושי נותנים לו איזה עין על הבחור, ועוד טרם שמכירים בו איזה קושי נותנים לו איזה 

מילת חיזוק היו יכולים לשנות את מהותו ואת עתידו. מילת חיזוק היו יכולים לשנות את מהותו ואת עתידו. 
ענין זה הוא ביכולת כל אחד ואחד, כאשר בזה הוא מקיים מצות ענין זה הוא ביכולת כל אחד ואחד, כאשר בזה הוא מקיים מצות 
במקום  המסתובב  מזה  יותר  והרבה  רב,  בהידור  רחוקים  במקום קירוב  המסתובב  מזה  יותר  והרבה  רב,  בהידור  רחוקים  קירוב 
נשמות  לקרב  שמחובותינו  הגם  כי  הרחוקים,  את  לקרב  נשמות נדחות  לקרב  שמחובותינו  הגם  כי  הרחוקים,  את  לקרב  נדחות 
יגיעה  צריכים  נדחו  שכבר  אלו  אך  שהם,  מקום  בכל  יגיעה נדחות  צריכים  נדחו  שכבר  אלו  אך  שהם,  מקום  בכל  נדחות 
כל  צעיר  בחור  ואילו  ואולי,  זה  וכל  להחזירם,  מרובה  כל והשקעה  צעיר  בחור  ואילו  ואולי,  זה  וכל  להחזירם,  מרובה  והשקעה 
עוד שמחזיק מעמד יכולים בקל להחזיקו, רק בכמה דברי עידוד עוד שמחזיק מעמד יכולים בקל להחזיקו, רק בכמה דברי עידוד 
הם  כי  באיכות,  גם  הרבה  מועילים  אלו  מועטים  מילים  לא.  הם ותו  כי  באיכות,  גם  הרבה  מועילים  אלו  מועטים  מילים  לא.  ותו 
הנותנים לו את הכוח והאומץ להתעלות במעלות התורה והיראה הנותנים לו את הכוח והאומץ להתעלות במעלות התורה והיראה 
אדם  מציל  טובות  מילות  בכמה  שלפעמים  נמצא  שאת.  אדם ביתר  מציל  טובות  מילות  בכמה  שלפעמים  נמצא  שאת.  ביתר 
דורות שלמים, כי על ידי שמעודד נער צעיר לימים, ומכוח אותם דורות שלמים, כי על ידי שמעודד נער צעיר לימים, ומכוח אותם 
לאיש  נעשה  וכשהוא  השי''ת,  בעבודת  הוא  מתחזק  לאיש הדברים  נעשה  וכשהוא  השי''ת,  בעבודת  הוא  מתחזק  הדברים 
ומקים משפחה משלו מצוה הוא את ביתו אחריו ומדריכם בדרכי ומקים משפחה משלו מצוה הוא את ביתו אחריו ומדריכם בדרכי 
השי''ת כדבעי, כשייתכן שאילו ולא היה שומע את דברי העידוד השי''ת כדבעי, כשייתכן שאילו ולא היה שומע את דברי העידוד 
אינו  הטוב  שבמקרה  ואף  חלילה,  ייאוש  לידי  נופל  היה  אינו האלה,  הטוב  שבמקרה  ואף  חלילה,  ייאוש  לידי  נופל  היה  האלה, 
יורד פלאים, בכל זאת היה נעשה משולי המחנה, וגם את ביתו יורד פלאים, בכל זאת היה נעשה משולי המחנה, וגם את ביתו 
אשר יקים לא יראה צורך לחנכם על אדני התורה כדבעי, נמצא אשר יקים לא יראה צורך לחנכם על אדני התורה כדבעי, נמצא 
כי כמה מלות טובות בונים דורות שלמים, וכל זה גם מבלי להיות כי כמה מלות טובות בונים דורות שלמים, וכל זה גם מבלי להיות 
השורה  מן  אדם  אלא  'פסיכולוג',  בשם  בימינו  המכונה  השורה 'חכם'  מן  אדם  אלא  'פסיכולוג',  בשם  בימינו  המכונה  'חכם' 

באשר הוא שם. באשר הוא שם. 
במעשה קטן ובשימת לב ניתן לחולל גדולות ונצורותבמעשה קטן ובשימת לב ניתן לחולל גדולות ונצורות

מאהבת  הנובע  קטן,  במעשה  שאפילו  לכך  מוחשית  מאהבת דוגמה  הנובע  קטן,  במעשה  שאפילו  לכך  מוחשית  דוגמה 
ניתן  הרוחני,  ומצבם  לקדושתם  ודאגה  מיצרים  ללא  ניתן ישראל  הרוחני,  ומצבם  לקדושתם  ודאגה  מיצרים  ללא  ישראל 
ניתנים  אינם  הברוכים  שתוצאותיו  ונצורות  גדולות  ניתנים לפעול  אינם  הברוכים  שתוצאותיו  ונצורות  גדולות  לפעול 
הגה"ק  על  שהתפרסם  המופלא  מהסיפור  נקבל  כלל,  הגה"ק לשיעור  על  שהתפרסם  המופלא  מהסיפור  נקבל  כלל,  לשיעור 
אי  פגש  השואה  שלאחר  זצוק"ל,  קלויזנבורג  מצאנז  אי האדמו"ר  פגש  השואה  שלאחר  זצוק"ל,  קלויזנבורג  מצאנז  האדמו"ר 
אחת  יהודיה  ניצולה  בנערה  שבגרמניה,  העקורים  במחנות  אחת שם  יהודיה  ניצולה  בנערה  שבגרמניה,  העקורים  במחנות  שם 
עצמו  על  שנטל  ידוע  וכאשר  גרביים.  ללא  במחנה  עצמו שהסתובבה  על  שנטל  ידוע  וכאשר  גרביים.  ללא  במחנה  שהסתובבה 
ובנות  בני  לכל  ודאג  הכבשנים,  מעפרות  היהדות  הקמת  ובנות עול  בני  לכל  ודאג  הכבשנים,  מעפרות  היהדות  הקמת  עול 
בעדינות  ושאלה  ברוך,  אליה  ניגש  וברוחניות,  בגשמיות  בעדינות ישראל  ושאלה  ברוך,  אליה  ניגש  וברוחניות,  בגשמיות  ישראל 
ישראל  בנות  לדת  וכיאות  כראוי  גרביים,  גורבת  אינה  ישראל מדוע  בנות  לדת  וכיאות  כראוי  גרביים,  גורבת  אינה  מדוע 
צנועות וכשרות. והנערה ענתה בוכייה, שאין לה גרביים ללבוש...צנועות וכשרות. והנערה ענתה בוכייה, שאין לה גרביים ללבוש...
מה עשה אותו צדיק וקדוש, שלא מצא מרגוע לנפשו מבכייתה של מה עשה אותו צדיק וקדוש, שלא מצא מרגוע לנפשו מבכייתה של 
נשמה גלמודה טהורה ותמימה? ללא שהיות פשט את פוזמקאותיו נשמה גלמודה טהורה ותמימה? ללא שהיות פשט את פוזמקאותיו 
ומסרם  לו,  שהיו  היחידים  הגרביים  זוג  שהיוו  מרגליו,  עצמו  ומסרם שלו  לו,  שהיו  היחידים  הגרביים  זוג  שהיוו  מרגליו,  עצמו  שלו 
לנערה המסכנה, בעוד שהוא נשאר יחף. והסביר לה, שהאיש אם לנערה המסכנה, בעוד שהוא נשאר יחף. והסביר לה, שהאיש אם 
יישאר יחף אין בזה משום דת הצניעות, אבל בת ישראל קדושה, יישאר יחף אין בזה משום דת הצניעות, אבל בת ישראל קדושה, 
צריכה מדין 'דת יהודית' לכסות רגליה בצניעות ובקדושה וטהרה. צריכה מדין 'דת יהודית' לכסות רגליה בצניעות ובקדושה וטהרה. 
והרבי לא שת לבו לכבודו ולרבנותו... והמשיך בדרכו כרבי ואדמו"ר והרבי לא שת לבו לכבודו ולרבנותו... והמשיך בדרכו כרבי ואדמו"ר 

מפורסם יחף ללא גרביים... להצלת נשמת ישראל!!!מפורסם יחף ללא גרביים... להצלת נשמת ישראל!!!
הללו  פוזמקאות  על  שומרת  הייתה  ריבה  אותה  של  ימיה  הללו וכל  פוזמקאות  על  שומרת  הייתה  ריבה  אותה  של  ימיה  וכל 
ומתחזקת בהם, שהם הביאו מנוח ומזור מעט לנפשה הפצועה, ומתחזקת בהם, שהם הביאו מנוח ומזור מעט לנפשה הפצועה, 
אחד  אדם  ויש  בעולם,  וגלמודה  בודדה  היא  שאין  אחד בראותה  אדם  ויש  בעולם,  וגלמודה  בודדה  היא  שאין  בראותה 
מכוחם  והתקרבה  ולנשמתה...  לה  ודואג  אותה  אוהב  מכוחם שעדיין  והתקרבה  ולנשמתה...  לה  ודואג  אותה  אוהב  שעדיין 

באהבה לאביה שבשמים ולעבדיו הצדיקים.באהבה לאביה שבשמים ולעבדיו הצדיקים.
בימי השבעה כשישבו בני המשפחה באבלותם, אחר הסתלקות בימי השבעה כשישבו בני המשפחה באבלותם, אחר הסתלקות 
הצדיק בנתניה, הטריחה עצמה אותה אשה במיוחד, אף שהייתה הצדיק בנתניה, הטריחה עצמה אותה אשה במיוחד, אף שהייתה 
כבר זקנה בגיל מופלג, להגיע לנחמם, וכשדמעות זולגות מעיניה כבר זקנה בגיל מופלג, להגיע לנחמם, וכשדמעות זולגות מעיניה 
ידעו  ולא  מעולם  הכירוה  לא  והם  זה.  מעשה  סיפרה  הרף  ידעו בלי  ולא  מעולם  הכירוה  לא  והם  זה.  מעשה  סיפרה  הרף  בלי 
מכלום, והראתה לפניהם את הגרביים ההם שחיזקוה וחיממו את מכלום, והראתה לפניהם את הגרביים ההם שחיזקוה וחיממו את 

ליבה כל ימי חייה...ליבה כל ימי חייה...

הה
עע
בב
בב
לל

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הלכות ברכת השחרהלכות ברכת השחר    ד    ד



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

עבו„˙ ‰‡כיל‰
לו  "ציוה  וזל"ק:  בזה,  פירש  חיים  מים  חייםבאר  מים  באר  בספה"ק 
בפירוש להכין לו מאכלים כאשר אהבה 'נפשו', לא גופו. 
– והוא שיהיה בקדושה ובטהרה, וישרה שם ה' עליהם, 
ובכוונת אמת לשם ה'. ואז יאכל למען יברכו, כי אז יהיה 
לו כח על ידי המאכלים להמשיך אליו ברכה ושפע רבה". 
הקדוש  הרב  הקדוש אדמו"ר  הרב  אדמו"ר  מפי  ששמעתי  מה  דוגמת  "והוא 
המפורסם נזר הקודש איש אלקים מוהר"ר יחיאל מיכל המפורסם נזר הקודש איש אלקים מוהר"ר יחיאל מיכל 
תחיה  'למען  יט)  ל,  (דברים  פסוק  על  שאמר  זללה"הזללה"ה, 
אתה וזרעך וגו'', ותמה איך יצוה הבורא שנעשה המצוה 
למען נחיה, וכי זה עבודתו יתברך לעבוד אותו על מנת 
לקבל פרס ח"ו, הלא זה עיקר עבודתו שנעשה רק לשמו 

יתברך, ולא למען טובותינו". 
"ואמר בפירושו, כי הנה האדם העושה המצוה לשם ה', 
חיות  ההיא  למצוה  יש  אז  אמת,  וכוונת  ויראה  ובאהבה 
ויש  ומצהיר,  מבהיק  ואורה  למעלה,  למעלה  הרוחניות 
ורחמים  הברכה  בחינת  כל  זה  ידי  על  להשפיע  כח  לה 
ושפע החיים לכל באי עולם. ואם ח"ו אין במצוה חיות 

הרוחניות, אין בה כח להמשיך הברכה לעולם". 
האופן,  זה  על  המצוה  שנעשה  הכתוב,  ציוה  כך  "ועל 
על  והוא  לעולם,  והברכה  שפע  ידו  על  להמשיך  שנוכל 

ידי עשותה באהבה ויראה וכוונת אמת לשמו יתברך". 
זה  על  המטעמים  שיעשה  יצחק,  לו  אמר  כאן  "וגם 
האופן, שהוא יאכל למען יברכו, שיוכל להמשיך על ידו 
כל  האלה  מטעמים  באכילת  שיעשה  יתברך,  שמו  יחוד 

מיני ברכה ושפע" עכל"ק. 
• ~ • ~ •

יצחק  רבי  יצחק   רבי  הקדוש  הרב  של  עירו  'אוסטראה''אוסטראה',  בעיר 
מאוסטראה זצוק"ל,מאוסטראה זצוק"ל, אביו של המגיד הרה"ק רבי יחיאל  הרה"ק רבי יחיאל 
עשיר  נכבד  יהודי  התגורר  זצוק"ל,  מזלוטשוב  זצוק"ל,מיכל  מזלוטשוב  מיכל 
מפואר  כנסת'  'בית  בעיר  הקים  הוא  המעלה.  ורם  גדול 
ורחב ידיים, אשר נבנה בתכלית ההידור והיופי. ובקומה 
'עשרה  החזיק  בו  מיוחד,  מדרש'  'בית  בנה  העליונה 
לדאוג  שהתחייב  מופלגים,  חכמים  תלמידי  בטלנים' 
לכל מחסורם משלם, כדי שיהיו פנויים כל כולם לעסק 
התורה הקדושה. – והיה נקרא על שמו 'בית מדרשו של 'בית מדרשו של 

רבי יוזפא'.רבי יוזפא'.
עם  מהודרת,  ספריה  הוקמה  פנימה  המדרש  בבית 
שאר  כל  וכן  הלומדים.  לחבורת  הנצרכים  הספרים  כל 
הצד  על  והוגש  סודר  הכל  להם,  הנצרכים  הדברים 
היותר טוב. וכך היו יושבים רבני הכולל בהרחבת הדעת 
ובמנוחת הנפש על התורה ועל העבודה, כשכל צרכיהם 
בשלמות מוטלים על ראש הנגיד הנכבד, שחיבב אותם 

עד מאוד.
בילדותם,  בנים  שני  ל"ע  נפטרו  יוזפא  רבי  נגיד  לאותו 
וכשחלה הבן השלישי באותה מחלה שהמיתה את שני 
ולאותם  לצדקה,  עתק  סכומי  יוזפא  רבי  חילק  אחיו, 
עשרה בטלנים של בית המדרש הכפיל את נתינתו, והיו 

הכל מתפללים ומייחלים מאוד לשלום הילד. 
לדאבון לב מידת הדין הלכה והתגברה, ומצבו של הילד 
נמצא  כבר  שהילד  יוזפא  רבי  וכראות  והחמיר,  הלך 

וגזר  עמד  למוות,  חיים  בין  ומפרפר  גדולה,  בסכנה 
'תענית' 'תענית' לרפואתו השלמה. 

בבית  תפילה  ליום  והתאספו  נענו  המדרש  בית  חברי 
הכנסת, וכשהם שרויים בתענית פתחו בתפילות נוראות 
ממחלתו  הילד  את  להציל  כדי  שמים,  שערי  לבקוע 

הנוראה.
תפילה,  באותה  השתתף  לא  הצדיק  יצחק  רבי  אולם, 
ולבשל  גדולה',  'סעודה  גדולה',  'סעודה  להכין  וציוה  לביתו,  הלך  הוא 
ובאותה  טוב.  וכל  ודגים  בשר  המלך,  כיד  מטעמים 
שעה שהיו כל הרבנים קורעים את לבם ונפשם בזעקת 
התפילה בבית המדרש, היה רבי יצחק מיסב עם כל בני 

משפחתו בסעודה הגדולה!
במשך כל אותה סעודה ישב רבי יצחק כשפניו להבים, 
משפחתו  בני  את  ועורר  מאוד,  גדולה  בהתלהבות  והיה 
והשגיח  ילד,  אותו  של  לרפואתו  באכילתם  שיכוונו 
ובעת  כדקדוקם.  הסעודה  הלכות  כל  שיתקיימו  מאוד 
'שיחת  ביתו  לבני  יצחק  רבי  נתן  המזון,  לברכת  הגיעם 
הכנה' מיוחדת לקראת מצות עשה דאורייתא של 'ברכת  'ברכת 
מהם  וביקש  וערכה,  חשיבותה  מגודל  ודיבר  המזון', המזון', 

לברך מאוד בכוונה!
מפנה  חל  סעודתו  את  יצחק  רבי  משסיים  תיכף  והנה 
גדול במצבו של החולה, ובתוך זמן מועט הבריא לגמרי, 

ויהי לפלא!
כששמע רבי יוזפא מן הסעודה הגדולה שהכין רבי יצחק 
ראית  מה  שאלו  דווי,  ערש  על  אנוש  חולה  בנו  כשהיה 

בדיוק בזמן הקשה ביותר לערוך סעודה?
רגילים  כבר  בשמים  למעלה  הנה  יצחק,  רבי  לו  ענה 
בצומות שלי, שכן מדי כמה ימים יש לי תענית... שעל 
אבל   – חידוש.  בכך  ואין  לצום,  אני  רגיל  וענין  דבר  כל 
דרכי,  את  שיניתי  החולה,  של  הקשה  מצבו  כשראיתי 
ולקחתי את עצמי אל עבודה האכילה הנשגבה. וכאשר 
כשהכל  בשמים,  רעש  נעשה  הגדולה  בסעודה  ישבתי 
שואלים וחרדים לסעודה מה זו עושה? – ונודע שעורך 
זו הסעודה וכל העבודה הנוראה שעבד באכילת קדשו, 
לרפואתו של הילד. ואכן נתקבלה עבודת אכילתו ברצון 
אותו  להציל  דרקיעא  במתיבתא  ונפסק  כל,  אדון  לפני 

ילד, להחלימו ולרפאותו להחזיקו ולהחיותו!
קיז)  קיט,  (תהילים  בפסוק  הצדיקים  מאמר  נודע  קיז) וכבר  קיט,  (תהילים  בפסוק  הצדיקים  מאמר  נודע  וכבר 
"סעדני ואושעה", שבכוח הסעודה הנערכת כהלכה ניתן "סעדני ואושעה", שבכוח הסעודה הנערכת כהלכה ניתן 

להמשיך ישועות!להמשיך ישועות!
[פרטיות, קובץ 18]

• ~ • ~ •
הגאון הגאון  לו  שסיפר  זצוק"ל,  הגה"צ  זצוק"ל,אאמו"ר  הגה"צ  אאמו"ר  כבוד  לי  שח 
של  בביתו  בית  כבן  שהיה  זצ"ל,  קצנלבוגן  אהרן  זצ"לרבי  קצנלבוגן  אהרן  רבי 
זצוק"ל,  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  הגאב"ד  זצוק"למרן  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  הגאב"ד  מרן 
מרא דארעא דישראל. בערוב ימיו סבל הגרי"ח ייסורים 
את  אליו  והזמינו  הרבה,  לו  שהציקה  אחת  משן  קשים 
החולים  בית  נשיא  ז"ל,  וולך  ד"ר  המפורסם,  הרופא 
היטב  שבדק  ולאחר  האישי,  רופאו  שהיה  צדק',  צדק', 'שערי  'שערי 
ומוכרחים  תקנה,  שום  שאין  בנחרצות  קבע  השן,  את 

תברכך  בעבור  ואוכלה,  לי  והביאה  אהבתי,  כאשר  מטעמים  לי  תברכך "ועשה  בעבור  ואוכלה,  לי  והביאה  אהבתי,  כאשר  מטעמים  לי  "ועשה 
נפשי בטרם אמות"נפשי בטרם אמות" (כז, ד). (כז, ד).

'מתוך הערפל''מתוך הערפל'
לצרכי  ישיבה  מקומות  עשרה  של  טנדר  לצרכי רכשתי  ישיבה  מקומות  עשרה  של  טנדר  רכשתי 
עבודתי. כאשר העברתי את הרכב טסט (מבחן רישוי עבודתי. כאשר העברתי את הרכב טסט (מבחן רישוי 
שנתי) הכשילו לי את הרכב מכיוון שאורות הערפל לא שנתי) הכשילו לי את הרכב מכיוון שאורות הערפל לא 
פעלו. בדיוק באותה תקופה עברתי השתלמות נהיגה, פעלו. בדיוק באותה תקופה עברתי השתלמות נהיגה, 
רק  ברכב  חובה  ערפל  שאורות  אותנו  לימד  רק והמדריך  ברכב  חובה  ערפל  שאורות  אותנו  לימד  והמדריך 
קודמת  ייצור  משנת  שלי  והרכב  מסויים,  קודמת משנתון  ייצור  משנת  שלי  והרכב  מסויים,  משנתון 
לשנתון המדובר וממילא הבוחן לא אמור היה להכשיל לשנתון המדובר וממילא הבוחן לא אמור היה להכשיל 

את רכבי על כך.את רכבי על כך.
בדיוק  שלמדתי  לו  ואמרתי  הראשי  לבוחן  בדיוק חזרתי  שלמדתי  לו  ואמרתי  הראשי  לבוחן  חזרתי 
אתמול שלפי החוק איני חייב באורות ערפל והוא לא אתמול שלפי החוק איני חייב באורות ערפל והוא לא 
עיקש  נשאר  שהוא  אלא  כך,  על  אותי  להכשיל  עיקש יכול  נשאר  שהוא  אלא  כך,  על  אותי  להכשיל  יכול 
בסירובו למרות החוק... עשיתי חשבון שלפנות לעורך בסירובו למרות החוק... עשיתי חשבון שלפנות לעורך 
דין ולהלחם בבוחן הסורר יעלה לי יותר כסף וזמן מאשר דין ולהלחם בבוחן הסורר יעלה לי יותר כסף וזמן מאשר 
לתקן את האורות... הכנסתי את הרכב לחשמלאי רכב לתקן את האורות... הכנסתי את הרכב לחשמלאי רכב 
שמצא קצר קטן במינוס של הרכב וסידר את התקלה שמצא קצר קטן במינוס של הרכב וסידר את התקלה 

והרכב עבר את הטסט השנתי בשעה טובה.והרכב עבר את הטסט השנתי בשעה טובה.
האמת שהייתי מתוסכל מאוד מהעיקשות של הבוחן, האמת שהייתי מתוסכל מאוד מהעיקשות של הבוחן, 
אבל רק עתה שראיתי את הטובה שיצא לי מזה הבנתי אבל רק עתה שראיתי את הטובה שיצא לי מזה הבנתי 
כי משמים הכניסו לו לבוחן בלב לבדוק לי את האורות כי משמים הכניסו לו לבוחן בלב לבדוק לי את האורות 
לא  ומעולם  לפני  לי  בדקו  לא  שמעולם  דבר  לא ערפל  ומעולם  לפני  לי  בדקו  לא  שמעולם  דבר  ערפל 
השנתיים  הרישוי  במבחני  מקרה  אותו  מאז  לי  השנתיים בדקו  הרישוי  במבחני  מקרה  אותו  מאז  לי  בדקו 

של הרכבים שלי.של הרכבים שלי.
 ומעשה שהיה כך היה:  ומעשה שהיה כך היה: 

מרכזית  נעילה  לרכב  שאין  והתברר  הרכב  את  מרכזית רכשתי  נעילה  לרכב  שאין  והתברר  הרכב  את  רכשתי 
(כפתור אחד שנועל את כל דלתות הרכב בפעם אחת) (כפתור אחד שנועל את כל דלתות הרכב בפעם אחת) 
גדול  ברכב  שמדובר  מכיוון  מאוד  עלי  הכביד  גדול והדבר  ברכב  שמדובר  מכיוון  מאוד  עלי  הכביד  והדבר 
דלתותיו  כל  על  הרכב  את  להקיף  עלי  היה  יום  דלתותיו ובכל  כל  על  הרכב  את  להקיף  עלי  היה  יום  ובכל 
הדלתות  כל  על  שוב  לעבור  הרכב  ובחניית  הדלתות לפותחם,  כל  על  שוב  לעבור  הרכב  ובחניית  לפותחם, 
זה  בך  מצליף  הגשם  כאשר  ובפרט  הרכב,  את  זה לנעול  בך  מצליף  הגשם  כאשר  ובפרט  הרכב,  את  לנעול 
כדי  הרכב  של  הראשי  למוסך  נסעתי  למטרד...  כדי הפך  הרכב  של  הראשי  למוסך  נסעתי  למטרד...  הפך 
בדק  הבודק  המרכזית,  בנעילה  תקלה  יש  אם  בדק לבדוק  הבודק  המרכזית,  בנעילה  תקלה  יש  אם  לבדוק 
והסביר לי שלא כל הרכבים מגיעים עם המערכת הזו והסביר לי שלא כל הרכבים מגיעים עם המערכת הזו 
שעלות  ברכב  המערכת  את  להתקין  ניתן  ארצה  שעלות ואם  ברכב  המערכת  את  להתקין  ניתן  ארצה  ואם 
שקלים  באלפי  מסתכם  וסיפור  מאוד  יקרה  מנוע  שקלים כל  באלפי  מסתכם  וסיפור  מאוד  יקרה  מנוע  כל 

והחלטתי לוותר על העניין לעת עתה...והחלטתי לוותר על העניין לעת עתה...
גם  הערפל  באורות  החשמל  בעיית  משסודר  גם כעת,  הערפל  באורות  החשמל  בעיית  משסודר  כעת, 
הסתדר הקצר בנעילה המרכזית ששבה לתפקד באופן הסתדר הקצר בנעילה המרכזית ששבה לתפקד באופן 
מפתיע, למרות שלטענת המוסך לא קיימת המערכת מפתיע, למרות שלטענת המוסך לא קיימת המערכת 
על  בבוחן  עיקש  לב  שם  וה'  קיימת,  גם  קיימת  על ברכב,  בבוחן  עיקש  לב  שם  וה'  קיימת,  גם  קיימת  ברכב, 
את  מעלי  הקל  ובזה  המרכזית  בנעילה  לי  לעזור  את מנת  מעלי  הקל  ובזה  המרכזית  בנעילה  לי  לעזור  מנת 

הטירחה היומיומית...הטירחה היומיומית...
בתודה לה' בתודה לה' 
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לעקור את השן הזו. 
ופירש  השן,  לעקירת  הרב  התנגד  להפתעתו  אך 
רבות  שנים  שרת  ככלי  שירתה  השן  זו  הנה  טעמו, 
כגון  יתברך,  השם  שציוונו  האכילה  מצוות  לקיום 
ושאר  טוב,  ויום  שבת  ועונג  וסוכה  מצה  אכילת 
כך  כל  שרת  ככלי  ששירתה  ולאחר  מצוה,  אכילות 
ולכן  השורש,  מן  לעוקרה  יאה  זה  אין  שנים,  הרבה 

מעדיף הוא לסבול כך את הייסורים!
במצות  פרק  ולימד  הגאון  הוסיף  הזדמנות  באותה 
במצות  אנו  מצווים  הנה  אמר:  וכה  החיים,  בחירת 
עשה מן התורה "ובחרת בחיים""ובחרת בחיים" (דברים ל, יט), אצל 
רוצה  בודאי  לפניו,  עדיין  החיים  שכל  צעיר  אברך 
תכניותיו  כל  את  להספיק  כדי  בחיים,  לבחור  הוא 
ויוזמותיו וכו'. אבל בגיל שלי [שכבר הגיע לגבורות] 
כבר נכבים כל התכניות האישיות, ורצון החיים אינו 
לנצל  אני  רוצה  ולכן  הפרטי.  הרצון  בשביל  כך  כל 
בחיים",  "ובחרת  מצות  לקיים  כדי  זו,  פז  הזדמנות 
מסדר  שהוא  כמו  בהם,  רוצה  שהקב"ה  כאלו  חיים 
האישי  ורצוני  נוחיותי  לערב  ולא  לו,  שנוח  וכמו  לי 
בחיים שלי, רק כרצונו יתברך שמו, ובזה גופא אני 
חפץ, וזה עיקר קיום מצות "ובחרת בחיים", ובמילא 
אם רוצה השם יתברך ליתן לי חיים כאלו המלווים 
בכאב שיניים, אז בוחר אני בחיים עם כאב שיניים...

מטיב  כשדיברתי  הדברים  מהשתלשלות  והנה 
לאחר  השומעים  אחד  אלי  פנה  אחת,  בדרשה  זה  מעשה 
הדרשה, וסיפר מעשה שהתרחש עמו בעצמו, בהיותו ילד 

בערך בגיל עשר.
אהב  מה  שמשום  בחיידר,  נעורים  חבר  זה  לאדם  לו  היה 
מאוד לאכול בצל... בצל... הוא היה אוכל בצלים שלמים, בזה אחר 
זה, כאילו היו הם תפוחים... חבירו המספר דנן, היה תמיד 
שוחק ממנו, ולועג על כך, וכי מה מצאת בו בבצל זה, שהכל 

נרתעים מחריפותו...
טריים  בצלים  כמה  כדרכו  לכיתה  הילד  הביא  אחד  יום 
לעיני  הוכיח  הבצל,  את  כך  כל  שאהב  ומרוב  וחריפים... 
בלא  זה,  אחר  בזה  כולם  את  'לגמור'  מסוגל  שהוא  כולם, 
מרוב  'נשרף'  איננו  כיצד  משתאים  כשהכל  בעיה...  שום 

חריפותו...
החבר שעמד מן הצד, היה קשה לו מאוד להבליג ולכבוש 
איזה  נפש:  של  דכדוכה  עד  ממנו  מתלוצץ  והחל  יצרו,  את 
נפש!!  מחלת  אלא  כאן  אין  בך?  נתפסה  משונה  תאווה  מן 
ועיוות של הרגלי אכילה שונים ומשונים! במקום להתבייש 
הקשות  במחלות  כולם,  לפני  מתהדר  עוד  אתה  לך, 
וההפרעות הנפשיות שלך! כך עמד שעה ארוכה והטיח בו 

גידופים ועלבונות, בפני כל הכיתה.
המזל,  ולרוע  שנים!!  ושש  שנים!!שלושים  ושש  שלושים  מאז  עברו  חלפו  והנה 
במסחר  מזלו  את  המספר  זה  נש  בר  שניסה  דבר  בכל 
ברכה  שום  ראה  לא  הוא  כלום,  ולא  הצליח  לא  ועסקים, 
בעמלו, נראה היה שהקללה רובצת בכל מה שרק ישלח בו 

את ידו.
היטב,  הדק  נפשו  חשבון  את  וערך  שהתבונן  שמתוך  עד 
מחמת  עליו  הגיעו  הצלחתו  ואי  קללתו  שמא  בדעתו  עלה 
שנים,  ושש  שלושים  מלפני  נעורים,  חבר  באותו  הפגיעה 

והוא נענש משמים על כך! 
עמד אפוא ובירר את מקום מגוריו כיום, ונסע אליו וביקש 
את סליחתו, על מה שפגע בו בילדותו. חבירו ענה לעומתו, 
שקשה לו מאוד למחול על כך, כי עד היום בכל פעם שנזכר 
מזה, עולה לו הדם לראש מרוב צער וכעס! והוא עדיין פגוע 
הפצרות  עליו  שהרבה  לאחר  אך  נשמתו!  עמקי  עד  מזה 
ובקשות, שלא היה זה אלא מעשי ילדות בחוסר דעת, והוא 
מתחרט על כך מאוד וכו'. אמר האיש שהוא זקוק לשבוע 
ימים כדי להתיישב בדעתו, כיצד להוציא הצער העמוק מן 

הלב, ולמחול על כך באמת. 
מאוד  גדולה  טובה  האיש  עמו  עשה  שבוע  אותו  במהלך 

יפה  דורון  לו  שלח  גם  ובנוסף  לה,  שזקוק  שידע 
דבר  של  שבסופו  עד  דעתו.  את  לפייס  ומהודר, 
התרצה האיש, והסכים למחול לו על כך. – ואכן מאז 
בעסקיו,  מאוד  והצליח  ראש,  למעלה  קרנו  עלתה 

ונעשה עשיר גדול!
[קונטרס 'טיב המעשה' ח"ו עמו' כג]

• ~ • ~ •
דישיבת  משגיח  זצ"ל  כהן  אהרן  רבי  הצדיק  זצ"ל הגאון  כהן  אהרן  רבי  הצדיק  הגאון 
חברוןחברון, היה עובד הרבה על שבירת תאוות האכילה, 
הוא דיבר על כך רבות בשיחותיו בוועדים בישיבה, 

והרבה לעסוק בעבודה קשה זו. 
בבקשת  זצוק"ל,  איש  זצוק"ל,החזון  איש  החזון  מרן  אל  נכנס  פעם 
עצה כיצד להדריך את הצעירים בני הישיבה בדרכי 

שבירת תאוות האכילה. 
אמר לו החזון איש בבת שחוק: הנה לרבינו ה'קֵצות'ה'קֵצות' 
בתאוות  מושג  שום  היה  לא  החושן]  קצות  [בעל 
תורה  של  ביגיעתה  שיבר  הכל  את  כי  האכילה! 
מחשב  היה  הרי  הוא  מאכלו  ובשעת  הקדושה! 
ומחשבן עוד שטיקעל קֵצות... וממילא נפרדה ממנו 

תאוות האכילה מכל וכל, והתבטלה בשורשה!
וכאשר הוכיחו זאת בספרים הקדושיםבספרים הקדושים [עי' תולדות 
אדם לשובבי"ם ת"ת], בראיה ברורה מן המציאות! 
בתאוות  עוסק  אדם  כאשר  רואים,  אנו  שהנה   –
[קלפים]  ה'קארטען'ה'קארטען'  משחק  כדוגמת  הזה,  עולם 
שהיה מצוי מאוד בימיהם, ובזמנינו רואים זאת בהתמכרות 
לשמצה,  הידוע  [אינטערוועלט]  ב'אינטרנט'ב'אינטרנט'  לגלישה 
וכיוצא במשחקי 'שחמט' או 'כדורגל' ודומיהם – שהתאוה 
אחד  ברצף  לשבת  יוכל  הלילה  כל  ואפילו  מאוד!  בו  בוער 
של גלישה, ללא שום צורך לאכול! - מפני מה הוא זה? – 
מחמת כי מאוד ערב לו זה הדבר, ומתאוה לו! לכן עזב הכל, 
את  להחיות  שצריך  ושתיה  האכילה  אפילו  לגמרי  ושכח 
נפשו, ואינו מתאווה כלל לאכול. ואם כן כל שכן וכל שכן 
שעל  פשוט  הרי  תורה,  של  ביגיעתה  עוסק  האדם  כאשר 
ידי עריבות נעימות מתיקות התורה, לא ירעב ולא יתאווה 

לשום דבר אחר, וכל שאר התאוות ממילא בטלות. 
בפרשת  זצוק"ל  הקדוש  החיים  זצוק"ל האור  הקדוש  החיים  האור  רבינו  העיד  וכאשר 
כי תבוא (דברים כו, יא): "אין טוב אלא תורה (אבות ו, ג), 
שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, 
היו משתגעים ומתלהטים אחריה! היו משתגעים ומתלהטים אחריה! ולא יחשב בעיניהם מלא 
הטובות  כל  כוללת  התורה  כי  למאומה,  וזהב  כסף  עולם 

שבעולם" עכל"ק החוצב להבות אש.
[קונטרס 'טיב המעשה' ח"ח עמו' לג]
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