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קל להשיג
הילד  למראה  האוטובוס  נהג  תמה  בוכה?"  אתה  "למה 

בתחנה. 
"כי אין לי כסף לנסוע", מירר הילד בדמעות שליש.

הנהג ריחם עליו: "תעלה בחינם. הנסיעה על חשבוני".
מבט  מעיף  הנהג  בבכי.  פרץ  הבאה  ובתחנה  עלה  הילד 

במראה האחורית: "מה עכשיו?"
- "לכולם נתת עודף, רק לי לא"...

***
משה רבינו ממשיך בדברי פרידתו לעם 
"ועתה  אומר:  הוא  דבריו  בין  ישראל, 
מעמך?  שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל, 
הגמרא  אלוקיך".  ה'  את  ליראה  אם  כי 
זוטרתא  מילתא  יראה  "אטו  תמהה: 
קטן,  כה  דבר  היא  יראה  וכי  היא?!" 
לומר  יכול  הפסוק  כיצד  בכך?  מה  של 
'בסך  היא  מיהודי  הקב"ה  שדרישת 
אבל  הכללי,  הסך  זה  אכן,  יראה.  הכל' 

יש לעמול קשות כדי להגיע אליו.
יוסף",  ה"בית  בעל  קארו,  יוסף  רבינו 
בכתביו על התורה, מוסיף לדייק מילה 

אחת: "ועתה ישראל". מהו 'ועתה'?
סבבו  במדבר,  ישראל  היו  כאשר  יוסף":  ה"בית  משיב 
להיווכח  להם  היה  נקל  ועצומים,  גדולים  ניסים  אותם 
ממנו  לירא  זה  היה  בכך  מה  של  ודבר  הבורא  במציאות 

תדיר. 
ויש להבין: בזמן המדבר היו ענני הכבוד, המן, הבאר. אבל 
הוא  יתברך  מהבורא  לירא  הציווי  נצחית,  הלא  התורה 
נצחי, ולדברי הגמרא יראה זו, נקל להשיגה. כיצד עושים 

זאת גם בדורנו?
סיפר הג"ר אפרים בורודיאנסקי: באחד הימים נסעתי עם 
שואל  בדרך  ומצוות.  תורה  שומר  נראה  שלא  מונית  נהג 
פרטית?  השגחה  של  סיפור  לשמוע  רצונך  רבי,  הנהג: 

הנהנתי לחיוב.
וכך סיפר: כשהייתי חייל בצבא הוצרכנו 
שקי  שדה,  בתנאי  לישון  הלילות  באחד 
וככה  לשמירה  ערים  חיילים  שני  שינה, 
נרדמנו. לפנות בוקר אחד החיילים מעיר 
לו.  לחש  תזוז',  'אל  חברו.  את  בזהירות 
'על רגלך נמצא נחש ארסי מסוכן מאוד. 

כל תזוזה מיותרת והוא עלול להכיש'.
ללא  אך  פתרון,  למצוא  ניסו  החיילים 
הצעה  הציע  שהמפקד  עד  הועיל. 
בנחש.  אפס  מטווח  לירות  מסוכנת: 
אבל  רגלו,  את  יאבד  שהחייל  ייתכן 
חייו.  את  יאבד  חלילה  מאשר  מוטב 
החייל אישר בניע ראש. הצלף שבחבורה 
ורגע  הנשק  את  כיוון  בזהירות,  ניגש 
השוכב  החייל  זעק  אותו,  שדרך  לפני 
בקול: ריבונו של עולם, אם הנחש יעזוב 

אותי ללא פגע - אני חוזר בתשובה!
מלב  הכנה  זעקתו  את  החייל  סיים  אך  פלא,  זה  וראה 
יהודי, הנחש החל לנוע לאחור, תוך רגעים נבלע במעבה 
הצמחייה... חברי לקח את הבטחתו ברצינות, שב בתשובה 
שלמה והיום הינו אברך כולל ובעל משפחה המקפידה על 

קלה כבחמורה.  
הרב בורודיאנסקי הנהן בראשו ושאל את הנהג: "ואתה? 

שומר תורה ומצוות?" 

הנחש שנסוג
בכח התפילה

היכן מסתתרים 
הניסים?



הנהג הנהן בשלילה. ר' אפרים תמה: "אבל גם אתה היית 
שם, גם אתה נוכחת בהשגחה פרטית ובמציאות ה', מדוע 

לא זנחת את דרך ההבל עבור קיום מטרתך בעולם?" 
לא  שלי  הרגל  על  אבל  אמת,  "הכל  בכתפיו:  משך  הנהג 

היה כרוך נחש"...
המפורסמים  הרמב"ן  דברי  את  נצטט 
הגדולים,  הניסים  "ומן  בא:  פרשת  בסוף 
בניסים  מודה  אדם  המפורסמים, 
כולה.  התורה  יסוד  שהם   - הנסתרים 
עד  רבינו  משה  בתורת  חלק  לאדם  שאין 
שכולם  ומקרינו  דברינו  בכל  שנאמין 
ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין 

ברבים בין ביחיד"...
פרטית  בהשגחה  תדירים,  בניסים  מונהג  כולו  העולם 
שניתנת בנקל לגילוי. רק תתבונן. כמו שאמר רבי חנינא 
"מי  השבת:  בנרות  חומץ  ונתנה  שטעתה  לבתו  דוסא  בן 
שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק". שמן לא דולק 
מאליו. הקב"ה עושה נס שנראה כטבע ונס זה גורם לשמן 

לדלוק.
לירא  נקל   - יוסף"  ה"בית  מלמד   - ניסים  כשרואים 

היראה  בתשובה.  ששב  חייל  כאותו  יתברך,  מהבורא 
תכליתה לקיים את המצוות גם כאשר זה דורש מאמץ. 

הרמב"ן  אותנו  מלמד  ניסים?  היום  לנו  אין  מה,  אלא 
שהטבע כולו נס אחד גדול. ביציאת מצרים לימד אותנו 
רק  צריך  הזמן,  כל  נמצאים  ה'רגילים'  שהניסים  הקב"ה 

לחפש אותם.
 ***

שכולם  מבוקש  מצרך  שמים.  יראת 
תמיד  וכמעט  אחריו  מחפשים 
לנו  יש  להשגה.  קשה  שזה  מתאוננים 
ראיה מפורשת: גם הגמרא תמהה שאין 

זה דבר קל.
נכון, אין לנו 'כסף לנסיעה', איננו זכאים לניסים גלויים 
אבל  בנקל.  מצויה  השמים  יראת  תהיה  שאז  בדורנו, 
פרוטה  לנו  עולה  שלא  נפלא  טבע  בחינם,  ניסים  קיבלנו 
ש'לא  לבכות  אוהבים  עדיין  ואנחנו  הנהג'.  חשבון  'על 

קיבלנו עודף'... 
זה  לירא.  שקל  ותראה  היוצר,  מגדולת  תתפעל  תתבונן, 

אפילו מתבקש.

"ואכלת ושבעת וברכת" (ח, י)

ישראל  רבי  הגה"ק  של  בביתו  עורכים  היו  רבות  סעודות 
טעם  שלא  וכמעט  עצמו  שסיגף  צדיק  אותו  אבוחצירא. 

מאומה, נהנה היה לראות יהודים אוכלים ובשפע. 

באחת הסעודות ישב אחד מן המסובים ליד השולחן ותוך 
כדי אכילתו נטל מן המאכלים שעל השולחן וארזם בתיקו... 
לא ידע האיש שאף אם המסובים אינם רואים, הרי שלפני 

הצדיק הכל גלוי ונהיר. 

בתורה  נאמר  ושאל:  מושבו  ממקום  סאלי"  ה"באבא  נענה 
שכן  בפסוק,  יש  ייתור  לכאורה  וברכת",  ושבעת  "ואכלת 
הם  "ואכלת"  ותירץ:  שאל,  וברכת".  "ושבעת  לומר  היה  די 

ראשי התיבות של המילים ו'א'ל כ'ליך ל'א ת'יתן...

תפס  מהם  אחד  ורק  הנאה  מהפרפרת  התמוגגו  המסובים 
עבור מי כוונו הדברים. 

אלא שבתוך רגע קרא לו ה"באבא סאלי" שייגש אליו. ארז 
עבורו בצלחת ממיטב המאכלים והגיש לו בחיוך: "קח עמך 

לבני הבית, שייהנו גם הם מן הסעודה"...    

"הא-ל הגדול הגיבור והנורא" (י, יז)

לפני  שעבר  ציבור  שליח  על  מספרת  (לג:)  בברכות  הגמרא 
אמר  אבות  בברכת  חנינא.  רבי  התפלל  מניין  באותו  התיבה, 
והיראוי  והעזוז  והאדיר  והנורא  הגיבור  הגדול  "האל  הש"צ: 

החזק והאמיץ והוודאי והנכבד". 

ושאלו:  תפילתו  את  שסיים  עד  חנינא  רבי  לו  המתין 
את  לומר  סיימת  האם  דמרך"?!  שבחי  לכולהו  "סיימתינהו 

כל שבחי אדונך?

עומד על כך הגה"ק בעל "בן איש חי" בספרו "בניהו" (שם) 
ושואל: מאחר ורואים אנו שאין להרבות בשבחי הקב"ה כדי 
אי  כלום  בלא  ופטור  ומאחר  בהם,  למעט  חלילה  נגיע  שלא 
מה  מפני   - השבחים  מן  חלק  רק  נוקטים  אנחנו  ולכן  אפשר 

אנו מרבים בפסוקי דזמרה בתפילת שחרית.

(עירובין  לימדונו  חז"ל  נפלא:  באופן  חי"  איש  ה"בן  מתרץ 
יח:) "מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו". ומאחר והקב"ה 
הרי  מתפללים,  שאנו  פעם  בכל  הרי  כבודו,  הארץ  כל  מלוא 
לכן  שבחו'.  'מקצת  לומר  מותר  ובפניו  הוא.  בפניו  שהשבח 
בכך  ואין  דזמרה,  פסוקי  תפילה  של  במטבע  חז"ל  תיקנו 

פחיתות כבוד.

נתת ליראיך 
נס להתנוסס



"ואכלת ושבעת וברכת" (ח, י)
הקדוש  לפני  השרת  מלאכי  "אמרו 
כתוב  עולם,  של  ריבונו  הוא:  ברוך 
ולא  פנים  ישא  לא  'אשר  בתורתך 
פנים  נושא  אתה  והלא  שוחד'  יקח 
פניו  ה'  'ישא  דכתיב  לישראל, 
אליך'. אמר להם: וכי לא אשא פנים 
בתורה  להם  שכתבתי  לישראל?! 
ה'  את  וברכת  ושבעת  'ואכלת 
עצמם  [על]  מדקדקים  והם  אלוקיך' 

עד כזית ועד כביצה" (ברכות כ:).
מן התורה אדם מתחייב בברכת המזון 
שביעה.  לשיעור  שהגיע  לאחר  רק 
כזית  שבאכילת  ותיקנו  חכמים  באו 

פת מתחייב האדם בברכת המזון.
אמר על כך הרה"ק רבי אורי "השרף" 
לומד  אדם  כאשר  מסטרעליסק: 
'כזית'  ובאכילת  'ואכלת'  על  לעמול 
הרי  'ושבעת',  כבר  מרגיש  הוא 
- הכיצד  'וברכת'  זוכה להשיג  שהוא 

מתפללים ומשבחים את ה' יתברך.
 ***

של  רבא  דהילולא  יומא  לקראת 
כ"ק מרן מהר"א זי"ע מבעלזא (כ"א 
לעניין  מעניין  עובדה  נא  נציגה  אב), 
רבי  של  נעוריו  בשנות  עניין:  באותו 
כ"ק מרן  לאביו  פנה  ה',  אהרן קדוש 
מהרי"ד זי"ע ושאל: משה רבינו אומר 
"ואשב  ט)  ט,  (בפרשתנו  לישראל 
לילה,  וארבעים  יום  ארבעים  בהר 
שתיתי".  לא  ומים  אכלתי  לא  לחם 
שלא  הנביאים  לאדון  הוא  שבח  מה 
כאשר  מים,  שתה  ולא  לחם  אכל 
ששהה  העובדה  עומדת  זה  למול 
במרום ארבעים יום ולמד תורה מפי 

הגבורה.

נענה אביו והשיב לו במעשה שבדידו 
היה  מהרי"ד  מרן  עובדא.  הווה 
אהרן  רבי  הרה"ק  של  בנו  אצל  חתן 
מאוד  עד  חביב  זי"ע,  מטשערנוביל 
היה הנכד מבעלזא אצל סבו הרה"ק 
קירוב  למיני  ממנו  וזכה  אהרן,  רבי 

רבים ומופלגים. 
תפילת  לאחר  הימים  באחד 
מקורבים  מספר  הורשו  שחרית 

הרה"ק  במחיצת  להישאר  מצומצם 
מספר  החל  והוא  מטשערנוביל 
מהרי"ד  מרן  סיפר  צדיקים.  סיפורי 
שעות  חלפו,  הבוקר  שעות  לבנו: 
עודנו  והסבא  בעיצומן  הצהריים 
חשנו  לא  צדיקים.  סיפורי  מספר 
ברעב ולא בצמא למרות היותנו ערים 

מאשמורת הבוקר.
מה  והפטיר:  הנוכחים  אחד  נענה 
הפלא שמשה רבינו שהה ארבעים יום 
ולשתות.  לאכול  נזקק  ולא  במרום 
אם אנו מסוגלים לשבת פה ולשכוח 
מצרכי הגוף כששומעים אנו עובדות 
שהכל  הרי   - הק'  מרבינו  מצדיקים 

מובן.
ונענע  מטשערנוביל  הרה"ק  נענה 
אברך.  צודק,  אינך  לשלילה:  בראשו 
בפסוק  השתבח  לא  רבינו  משה  שכן 
אלא  שתה.  ולא  אכל  שלא  בכך 
במרום  היותו  שבעת  כך  על  הצטער 
מאכלים  ואותם  לאכול  ממנו  נמנע 

לא זכו לתיקונם הרוחני...   
 ***

"השרף"  אצל  שררה  רבה  עניות 
באחד  ותלמידיו.  מסטרעליסק 
הדור  מצדיקי  אחד  הגיע  הימים 
לרה"ק מסטרעליסק ושאל בקפידה: 
לרווחתם  דואג  אינו  מר  "מדוע 
הגשמית של תלמידיו? רבי צריך אף 

להשפיע גשמיות". 
התנצל רבי אורי ושאל: "ומה אעשה 
ואוכיח  הבה  בכך?  רוצים  אינם  והם 
ופנו  אורחו  את  "השרף"  נטל  לכם". 
בביהמ"ד:  ששהה  האברכים  לאחד 
"בקש כל שיאווה לבך", אמר "השרף" 
וכל שתשאל  לחסידו, "עת רצון היא 

יינתן לך".
קודש:  בחרדת  ביקש  הנרגש  האברך 
שאמר"  "ברוך  לומר  לזכות  "רצוני 
שאומר  התלהבות  באותה  יום  מדי 

זאת הרבי"...
הרה"ק  של  חסידיו  לומר:  לכשתמצי 
מסטרעליסק השיגו את מדרגותיהם 
אכילתם  על  שעבדו  לאחר  בתפילה 
משם  וטהרה,  בקדושה  שתהא 
הייתה  וזו  להתפלל  יש  כיצד  למדו 

שאיפתם. 

האברך הנרגש ביקש 
בחרדת קודש: "רצוני 

לזכות לומר "ברוך 
שאמר" מדי יום באותה 
התלהבות שאומר זאת 

הרבי"...

כיצד מברכין
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


