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  !פני הדור כפני הכלב
 – שלח אלינו מזכה הרבים הרה"ג רבי יהודה ברכה שליט"א אמר הכותב:

נחרצים דברים  ,עיםבומקוראי הגליון הקמח"ס "כנשר יעיר קנו" ו
, שאת חלקם אף אנו כבר הבאנו בגליונות הקודמים מפי ואמיתיים

   הצדיקים נסתרים, אך מפני חשיבותם נביאם שוב:
המאורעות האחרונים באים לבשר לנו שאנו קרבים ליום הגדול והנורא "

שהוא יום קבלת פני משיח צדקנו. וביאור הדברים כך הם: מאחר ואין בן 
ובה הראויה בעם ישראל, דוד רשאי לגאול אותנו כשחסרה עדיין התש

לפיכך הקב"ה מביא לנו את המאורעות הללו, כדי לעורר אותנו לתשובה, 
סנהדרין צז:) רב אמר כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי וכך אמרו חז"ל (

. ובחר הקב"ה בבני ישמעאל להיות המקל אלא בתשובה ומעשים טובים
וגם משום שהם חובטים בעם ישראל, משום שהם זרעו של אברהם אבינו, 

פרקי דרבי "נימולים (מהרח"ו בספר עץ הדעת טוב), וכך אמרו חז"ל ב
שעתידים בני ישמעאל לעשות שמות לעם ישראל באחרית  "אליעזר

ישמע אל" את נאקתם, ולפיכך והימים לפני הגאולה, עד שיזעקו כולם "
נקרא ישמעאל בשם זה, להודיע את מעשיו אשר יהיו באחרית הימים 

  אל).-כולם "שישמע אל" (מלשון ישמעשיזעקו 
אולם לצערנו הרב במקום לעורר את העם לתשובה ולדעת שלא הערוד 
ממית, אלא החטא ממית, והישמעאלים הם שלוחי דרחמנא, יושבים ראשי 
השלטון וחבריהם ומאשימים איש את רעהו בהתפרצות הר הגעש של 

בבירור:  עקבוהאיתיפאדה הנוכחית. ישנם אף שמגדילים ויודעים ל
הם מציתים את רגשותיהם של כי שהעולים להר הבית אשמים בהכל, 

  הערבים! 
שאין ולומר את האמת, אך אלו ואלו טחו עיניהם מראות ולהתבונן 

האשמה כי אם בנו, שעוונותינו הרבים היטו אלה, ובני ישמעאל הם 
שלוחי המקום. וכבר נבאו חז"ל את ההתנהגות המוזרה הזו, וכן אמרו 

נהדין צז.) על דור של ביאת משיח, "פני הדור כפני הכלב", ופירש (ס
החפץ חיים (עה"ת פרשת חוקת עמ' רט): מטבעו של הכלב, כי אם יסקלו 
אותו במקל, מיד הוא מתנפל על המקל לנושכו, ולא על הזורק. כך יהיה 
בעקבתא דמשיחא שבעת שהקב"ה מכה את עם ישראל, במקום לחשוב 

ב"ה) מדוע עושה זאת, חושבים כיצד למגר את על המכה (שהוא הק
  ..השליחים המכים.

   
, כ"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"אאכן, שמעתי השבוע מפי 

: דלפני ביאת המשיח, יעשה זקנו הק' הבאבא סאלי זי"עשאמר בשם 
שיביא את עם ישראל למצב של הקב"ה שיהיה בארץ ישראל פחד נורא, 

כי אין  –אליו בתשובה, ואז יבוא משיח צדקנו לחזור  אין ברירה ויאלצם
  ישראל נגאלין אלא בתשובה! 

  נאמנה!עדות 
עדות נאמנה קבלתי השבוע מאת הרב יצחק יפונה שליט"א  אמר הכותב:

הגאון מבני ברק, שסיפר לי, כי עלה השבוע (ביום שלישי) אל מעונו של 
דודתו והעביר לו שאלה שביקשה ממנו  רבי חיים קנייבסקי שליט"א

"היות והיא שומעת לאחרונה שגרה בארה"ב לשאול את הגר"ח קנייבסקי: 
בשם הרב שהמשיח עומד לבוא, ויש לה משפחה שלימה בארה"ב (נכדים, 

  נינים וכו'), מה עליה לעשות?"
  תאמר לה שתעלה לארץ ישראל!ענה הגר"ח קנייבסקי (מצוטט במדויק): 

  שאלתי: "ואם בעלה לא יסכים לכך"?
  ...הוא יסכים, הוא יסכים, תגידו לו שתיכף משיח בא!קניבסקי: "הגר"ח 

  

  
  

  )יב, ב(והיה ברכה ואעשך לגוי גדול ואברכה ואגדלה שמך 
זהו  "ואברכך"זהו שאומרים אלהי אברהם,  "ואעשך לגוי גדול" :פירש רש"י

שמך זהו שאומרים אלהי יעקב. יכול יהיו  "ואגדלה"שאומרים אלהי יצחק, 
  . , בך חותמין ולא בהם"והיה ברכה"ן, תלמוד לומר חותמין בכול

  מדוע אכן זכה אברהם שיהיו חותמין אך ורק בו? 
הגה"ק רבי מנחם כ"ץ פרוסטין  בספר "משנה שכיר" מובא הסברו הנפלא של

דהנה ידוע דאפילו  ,זי"ע) "חתם סופר"(מגדולי תלמידי ה זצ"ל אבדק"ק צעהלים
אינו בטוח שלא יחטא עוד, כמו שאיתא  ,אדם שהוא גדול בתורה או בעבודה

פ"ה (אבל איתא שם  ".ואל תאמין בעצמך עד יום מותך" )פ"ד מ"ד(במס' אבות 
, והנה אברהם היה מזכה "דומזכה את הרבים אין חטא בא על יה"ד )משנה יח

כיצד,  )במס' סוטה י, ב(ת חסדים שעשה כדאיתא ואת הרבים על ידי הגמיל
אמר להם הודו ושבחו וברכו למי שאמר היה  ,ללאחר שנתן להאורחים לאכו

   ).העולם
, רצה לומר שיכול שכל מי שהוא גדול "יכול יהיו חותמין בכולן" :וזה שאמר

בתורה או בעבודה או בגמ"ח יהיה בטוח שיחתום ויסיים חיותו כמו שהתחיל, 
ת חסדים שכמותך יהיה בטוח ורצה לומר דרק עם גמיל "בך חותמין"לכן אמר 

ת חסדים כזה שע"י שהוא מזכה את ום חיותו כמו שהתחיל, כי על ידי גמילשיסיי
מר דבמי שהוא גדול רק ורצה ל –הרבים אין חטא בא על ידו, 'ולא בהם' 

  .אינו בטוח שיסיים חיותו כמו שהתחיל ,בתורה ובעבודה
   

  גודל מעלת זיכוי הרבים!
י שלום שבדרון המגיד הירושלמי הגאון רב, דרש על גודל מעלת זיכוי הרבים

דומה שיכולים אנו ללמוד מדברי הגמרא במסכת מכות (דף י"א, ע"ב) שם  :זצ"ל
ז): -"אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מאי דכתיב (דברים לג, ו שנינו:

'יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודה'? כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר 
בשל הנידוי שקיבל על עצמו על תנאי (ארון עצמותיו של יהודה היו מגולגלין ב
, עד שעמד משה ובקש עליו רחמים. אמר )אם לא יביא את בנימין אל אביו

רבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודה? יהודה! וזאת ליהודה, שמע ה' "לפניו: 
  !"קול יהודה

עמד ראובן  –והיינו, שכיון שראה ראובן הודאתו של יהודה במעשה תמר 
ועיין בתוס' שם, (מעשי בלהה, ואמר: 'אני הוא שבלבלתי יצועי אבי!' והודה ב

, אשר זאת )שאע"פ שעשה כבר תשובה, אך חסר היה את ההודאה ברבים
עשה ראובן רק לאחר שהודה יהודה ברבים במעשה תמר, ואז הושלמה 

  תשובתו של ראובן.
על יוצא נמצא איפוא, שיהודה גרם וזיכה את ראובן בהשלמת תשובתו, ועל פו

  שכרו רב כל כך, עד שהצליח משה בזכות כך להחזירו למצבו הראוי. –זה 
והדבר הפלא ופלא, וכל המתבונן תמה, על שכאשר יהודה זקוק לזכות כדי שלא 

הוא אינו מזכיר כלל את  –יתגלגלו עצמותיו, ומשה עומד ומבקש עליו רחמים 
לא מזכיר את עצם זכותו הגדולה של יהודה בכך שהודה במעשה תמר, א

אשר בזכות כך הושלמה  –התועלת העקיפה שנבעה ממעשה זה לראובן 
   תשובתו...

עדיין לא היתה מספקת  –וכלומר: שעצם ההודאה של יהודה במעשה תמר 
בכדי להניח את עצמותיו, ורק מה שגרם לראובן דרך אגב להודות, מבלי 

ו הראוי. ולכאורה, זו היה הזכות שעמדה לו להשיבו למצב –שהתכוון לכך כלל 
  מה פשר הדבר?

 –ויתכן לבאר, שאדרבא, כל כמה שנחפש ונבדוק במעשיו הטובים של יהודה 
  תהא זו סיבה דוקא לכך שעצמותיו תהיינה מגולגלות בארון...

  נידוי היתה מחמת –שהרי הסיבה לכך שהתגלגלו עצמותיו של יהודה בארון 
  



 

  
  

מאחר והיה נידוי של אדם צריך היה התרה,  –אשר אף שהיה על תנאי 
  גדול כיהודה.

כך בה במידה  –ומעתה נמצא, שככל שגדולות של יהודה רבה יותר 
נידויו חמור יותר, וקללתו בעינו עומדת אף שהיתה על תנאי! ונמצא, כי 

  הן שגרמו לעצמותיו להתגלגל בארון! –דוקא זכויותיו של יהודה 
הוא לא נתלה  –דה לפיכך, כשביקש משה רבינו ללמד זכות על יהו

במעשיו הטובים שלו עצמו, אלא שמעשים הטובים שגרם לאחרים 
זכותו של ראובן היא העומד לו ליהודה, ולא זכותו  –לעשות! שכן כאן 

העצמית, וזכותו של ראובן יכולה לעמוד ליהודה ולהצילו מהדין שנידון 
  בעקבות נידויו שלו!

אינן יכולות  –האדם עצמו  ללמדך, כי ישנו מצב בו אפילו זכויותיו של
  מועילה להצילו!! –לעמוד לו, ואילו זכות זיכוי הרבים שזיכה אחרים 

   
  מעשה רב! 

בענוותנותו הרבה, היה רבי שלום זצ"ל רואה את עצמו תמיד כמי 
שתפקידו מסתכם במסירת השמועה מדורות קודמים, בחזרה על דברי 

דבקות. את שכרו, אותם ספג אל קרבו בעשרות שנות שימוש ו ורבותי
 –חש כי נוטל הוא בהיותו מזכה את הרבים, ועל ידי התחזקותם שלהם 

  יכול אף הוא ליטול את שכרו...
 – רבה של ירושלים בהקשר לכך, היה מספר את המעשה בא אודות

מלמדנו פרק , מעשה אשר אף הוא הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
  ומעשה שהיה כך היה: בהלכות זיכוי הרבים.

ביום מן הימים, חלף הגאון רבי יוסף חיים ליד יהודי ירושלמי, יהודי ירא 
שמים, אשר מיהר לכבדו ולהדרו בקימה מלא קומתו עם גיוואלדיגע דרך 
ארץ... והנה, אם סבורים אנו כי רבי יוסף חיים מחה, והפטיר בענווה כי 

לא טועים... למעשה, ההיפך הרי שאיננו א –הכבוד מיותר ואינו ראוי לו 
הוא הנכון... רבי יוסף חיים פנה אל אותו יהודי ירושלמי ואמר לו: "גוט! 

  ! טוב ויפה שקמת!"...וטג
אלא שבעוד היהודי משתומם על המחזה, שאינו מתאים כלל ועיקר לרב 

המשיך רבי יוסף חיים  –זוננפלד אשר ענוותנותו הינה מן המפורסמות 
  אומרו:והסביר את דבריו ב

מאחר וסבור אתה שהנני  –"אסביר לך יקירי... הרי נעמדת על רגליך 
בודאי תבקש שכר על  –תלמיד חכם. מעתה, כשתבוא לעולם האמת 

 –קימתך, שהרי קיימת את המצוה: 'מפני שיבה תקום והדרת פני זקן' 
  ו'אין זקן אלא מי שקנה חכמה' (קידושין ל"ב, ע"ב).

ר זקן... ממתי 'ענייר חכם... א'ענייויאמרו: 'א "אלא שבשמים, יטענו כנגדך
?... כך יטענו בשמים, אולם לך לא יהיה 'הרב זוננפלד הוא תלמיד חכם

אכפת כלל ועיקר... אתה תעמוד על זכותך לקבל שכר, ותטען כי כוונתך 
היתה לקיים מצות עשה מדאורייתא, ובמה אשם אתה שהרב זוננפלד 

א כלפי חוץ נראה הוא כתלמיד חכם, אינו תמיד חכם על פי האמת? הל
  וטעית בו וסברת כי הינו חכם וזקן הראוי לכבוד!

"בסופו של דבר, ברור שטענתך תתקבל. ומי יהיה הגורם לכך שתקבל 
אקבל בודאי שכר טוב מן השמים, שהרי  –שכר טוב? אני!! ובכן, על כך 

נקבל  –בזכותי קיבל יהודי את שכרו! נמצא איפוא, כי בזכות קימתך זו 
 –שנינו שכר, אתה וגם אני, והוא אשר אמרתי כי טובה היא וראויה!" 

  סיים הגאון הירושלמי...
היה המגיד אומר... אף שאיני אומר מאומה  –"והוא הדבר באשר אלי!" 

בודאי אקבל שכר על  –משלי, אלא רק מוסר ומעביר את דברי רבותי 
  עולמי!אלו יהודים, והיה זה שכרי ב-שבזכותי התחקו אי

   
  "כל" המזכה את הרבים! 
  :מגדולי פולין זצ"ל רבי יעקב נפתלי זילברברגהגאון סיפר  

זכורני, כשחנכו בעיר וירושוב את בית המדרש שהקים מכספו הנדיב רבי 
מרדכי באנוש, דרש לכבוד המאורע רב העיר, רבי יעקב שמחה רהפיש, 

  וכה אמר:
המילה המיותרת מאי ידו". כה את הרבים אין חטא בא על שנינו "כל המז

  "כל"? 
אלא בכל מצוה שאדם עושה, הרבה תלוי אם נתכוון לשמה, אך בזיכוי 
הרבים אפילו לא היתה כוונתו כל כך נקיה מסיגים, הרי בתוך הרבים 
בודאי נמצאין אשי סגולה אשר לבם לשמים, ומכיון שזכות הרבים תלויה 

אין בו שום פניה. וזה  בו גם הוא זוכה ונשכר בעד מעשהו הטוב כאילו
  "כל המזכה" לרבות אף מי שיש פניות בלבו.

  
  

  
  

ובגודל תמימות וצדקות הפטיר הרב באותו מעמד: אם הנדבן ר' מרדכי באנוש 
ננה בלבו איזו ינתכוון כליל לשם שמים, בודאי דבר גדול הוא, אך אפילו אם ק

 פניה, הריהו בכל אופן מ"כל המזכה את הרבים".

   
   :ה"חפץ חיים" ה"משל" של

הינו מעלה גדולה ועצומה, עד שמלמד  –הנה מוצאים אנו, כי זיכוי הרבים 
אכן,  !אין חטא בא על ידו. נפלא ממש –אותנו התנא כי כל המזכה את הרבים 

מי ולטעון, כי הן אמנם חפץ היה לזכות את הרבים, אולם -כאן עלול לקום אי
יעשה ועליו לתקן ולהשלים את  מה יעשה ואף הוא אינו מתוקן די צורכו? מה

  לפני שיגש לעסוק בשלמות זולתו? –עצמו 
ר יש לדעת, כי אין כל אמת בטענה מעין זו. על כך, באולם לאמיתו של ד

  יכולים אנו ללמוד מתוך המעשה הנפלא הבא: 
היה זה בזמן הכנסייה הגדולה בה השתתף ה'חפץ חיים', כאשר קם גדול הדור 

רגשים בדבר חובתו של כל אחד ואחד לעשות למען ונשא דברים נלהבים ונ
ילמד.  –. מי שיכול ללמד ילדים מכריו ומיודעיוכבוד שמים בעירו, בסביבתו, בין 

מי שיכול לקרב רחוקים/קרובים ימסור.  –מי שיכול למסור שיעור למבוגרים 
  כל אחד ואחד יעשה כל אשר לאל ידו.יעשה זאת.  

ות הבוקר, אולם אחר הצהריים שב וביקש כך אמר ה'חפץ חיים' במשאו בשע
  את רשות הדיבור להפתעת הנוכחים, ואמר:

"היום בבוקר, לאחר שעוררתי על אודות חשיבות זיכוי הרבים והעשיה לכבוד 
צדיק הוא, ולפיכך הוא אמנם  –שמים, שמעתי רבנים הטוענים כי ה'חפץ חיים' 

ן זקוקים לתקן את עצמנו, עדיי –יכול לעסוק בזיכוי הרבים... אנו לעומת זאת 
  והיאך נרהיב עוז לעסוק בתיקון זולתנו?
  :ברצוני להפריך באמצעות משל –"כך שמעתי טוענים, ואת הטענה הזו 

 

"משל למה הדבר דומה? לאדם אחד שהיה ממונה מטעם הפריץ על כפר גדול, 
  על הבתים, על השדות ועל הכרמים, וגם על התושבים הרבים.

הודיע הפריץ לממונה כי בדעתו לבוא ולבקר בכפרו,  –ימים "והנה, ביום מן ה
וכמובן, הממונה עשה כל אשר ביכולתו בכדי לארח את אדונו על הצד היותר 

  טוב, ולהשביע את רצונו במידה הגדולה ביותר האפשרית...
מיהר  ה"במהלך הביקור, ביקש הפריץ מהממונה כי יכין לו כוס תה. כמובן, הל

הבחין  –הפריץ, אולם משהגיש לאדונו את כוס המשקה  למלא את בקשתו של
  בבירור בהבעה של חוסר שביעות רצון בולטת... 

רטן הפריץ, והממונה הסביר  –'מה פשר החול בו אני מבחין בכוס התה?' 
בשפל קול כי לצערו, איכות המים בכפר אינה מן המשופרות, והצינורות 

  סובלים מהמפגע הלזה... –רמים מלאים בחול, והתוצאה היא כי כל המים הזו
"כך הסביר הממונה, אולם הפריץ לא השתכנע. 'היה עליך לסנן את המים, ולא 

הבהיר, ולא נחה דעתו עד שהבטיח  –לעשות שימוש במים מעורבים בחול!' 
  הממונה כי מהיום ואילך יסנן את כל המים מהחול המעורב בהם.

השמועה כי שריפה נוראה  והנה, חלפו ימים, ולאזניו של הפריץ הגיעה
כילתה את כולו, וזאת מבלי שהתושבים אפילו ניסו  –שהשתוללה בכפר 

לכבותה. בזעם רב הופיע הפריץ למחרת היום בביתו של הממונה, ובצעקות 
פנה אליו וקרא: 'פושע! מדוע לא דאגת לכיבוי השריפה? כיצד הנחת לממוני 

  כך לרדת לטמיון?'.
פשית כאשר נענה והשיב לאדונו: 'אדוני יה הבעה ט"על פניו של הממונה, פשט

הפריץ הנכבד, צר לי על שלא יכולתי לכבות את השריפה, אך לא היו ברשותי 
כבר הספיקה הדליקה לכלות את כל הכפר,  –מים נקיים! עד שסיננתי את המים 

  ולא היה בידי לעשות מאומה!'...
שוטה שכמוך! כסיל : 'ץ, לא יכול היה לכבוש את זעמו"כאשר שמע זאת הפרי

צריך מים נקיים, אבל בשביל  –שבכסילים! האינך מבין? בכדי לשתות תה 
לכבוד שריפה? לשם כך אפשר להשתמש בכל מים שהם!! כששריפה משתוללת 

  ומכבים!"... –לא בודקים את איכות המים... לוקחים מים מכל הבא ליד  –
, שכן בימים כתיקונם, זהו המשל שאמר ה'חפץ חיים', והנמשל ברור מאליו

אזי יש מקום  –כאשר מבקשים להרוות את צמאון העם, ולהרביץ תורה לעדרים 
אמנם לבחון את איכות מוסרי התורה, מחזקי הדת, בכדי שאיכותם של מי 

  ן.תהתורה תהיה מעולה ככל שני
, בהם משתוללת שריפה בחוצות ומכלה כל ימי עיקבתא דמשיחאאולם בימינו 

ימים מעין אלו אין אפשרות להקפיד על איכות מוסרי התורה! חלקה טובה? ב
 –בימים אלו זקוקים אנו לכל מי שיכול לעשות לכבוד שמים, בין אם מושלם הוא 

  ובין אם רחוק מן השלמות!
ואף יכולים  –ללמדנו, כי בדורנו, מחוייבים הכל להיות ממזכי הרבים, מחוייבים 

, כפי שמובטחים הם על ידי התנא לזכות לעצמם ולאחרים גדולות ונצורות
  במשנתנו שלא יהא חטא בא על ידם לעולם!

  
  והפצת הגליון  הדפסת 

  מינצר ז"ל לע"נ משה אריה אליהו בן הר"ר יעקב
 נלב"ע י"ד חשון תשמ"א

  להיות ממזכי הרבים? יםהאם גם אתם רוצ
להיות  יםיכול םעבור הוצאת הגליון "פנינים", את כםבתרומה של

   054-8455798לו: ! צלצשותפים לזיכוי הרבים הגדול


