
קרוץ  ודם,  בשר  בה  שזכה  העצומה  הזכות 

מחומר, לעשות את רצון וציווי אבינו האב הרחמן 

עצמה  היא  ויתעלה,  יתברך  המלכים  מלכי  מלך 

משמחת ומרוממת את הלב, וגורמת ליהודי תענוג 

נפלא. כמו שפירש הרבי ר' בער המגיד ממעזריטש 

זי"ע את הכתוב )ישעיה סא, י( "שוש אשיש בהשם", 

הדבר  מעצם  ותענוג,  שמחה  לי  ויש  שש  אני 

להתקרב  שזכיתי 

יתברך,  להשם 

ה'  בנועם  לחזות 

בעבודתו;  ולהתענג 

יש  אשיש',  'שוש 

ותענוג  שמחה  לי 

שזכיתי  ממה   -

בה'  שאשיש 

ואתענג מעבודתו.

הרה"ק  ופירש 

בזה  מבארדיטשוב 

את הכתוב )בראשית 

"מאשר  כ(  מט, 

והוא  לחמו  שמנה 

מלך",  מעדני  יתן 

אושר   - 'מאשר' 

תענוג  לנו  שיש  הדבר  בעצם  לנו  היא  ושמחה 

מעבודת ה'. 'שמנה לחמו', לחם נקרא תענוג, מזה 

עצמו שזכינו להתענג מעבודתו יש לנו תענוג.

המצוות,  בקיום  ישראל  לבני  שיש  הזה  ובעונג 

ושמחה  רבה  הנאה  הוא  ברוך  לבורא  הם  גורמים 

ז:(  )ויקרא  בזוה"ק  שאמרו  מה  בבחינת  גדולה, 

'והוא  וזהו  שבשמים'.  לאביהם  מפרנסין  'ישראל 

ד' באהבה  מי שזוכה לעבוד את  יתן מעדני מלך', 

'הוא יתן מעדני מלך',  שלימה ובתענוג מהעבודה, 

שגורם תענוג למעלה וישמח ה' במעשיו!

עוד  הוסיף  זי"ע  מדזיקוב  אליעזר  ר'  הרה"ק 

המשפטים  את  תשמעון  עקב  'והיה  זה:  בענין 

ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלקיך לך את 

אמר  איך  קשה,  לכאורה  החסד'...  ואת  הברית 

בברכות  האדם  יתברך  המצוה  שבזכות  הכתוב 

בזרעו ובכל רכושו, והלא אמרו חז"ל )קידושין לט:( 

'שכר מצווה בהאי עלמא ליכא'?

על  מבואר  אלא 

)אבות  מש"כ  פי 

מצוה  'שכר  פ"ד( 

מצוה', וביאר הרע"ב 

שהאדם  שהשמחה 

עשיית  בעת  שמח 

לו  נחשבת  המצוה, 

למצווה בפני עצמה, 

והוא מקבל שכר גם 

על שמחה של מצוה 

זו. אולם על התענוג 

והשמחה של מצוה, 

האדם  מקבל  שפיר 

הזה!  בעולם  שכר 

כי אמנם על המצוה 

שמצווה  גופה 

ואתחנן  בפרשת  הכתוב  התנה  כבר  הקב"ה, 

'ושמרת את המצוה... היום לעשותם', ופירש רש"י 

השמחה  אבל  שכרם',  לקבל  הבא  לעולם  'ולמחר 

של מצוה שהאדם מוסיף ממנו, שזה אינו מתרי"ג 

ולכן  לעשותם',  'היום  נאמר  לא  זה  על  המצוות, 

מקבל שכר על כך בעולם הזה.

והנה אמרו חז"ל )ב"ד מב, ג( 'אין והיה אלא לשון 

'והיה עקב תשמעון',  שמחה'. זהו שאמר הכתוב, 

אם תשמעון מתוך שמחה את המשפטים האלה, 

בזכות זה תתברכו בשפע רב אף בעולם הזה.

ברוך תהיה מכל העמים )דברים ז, יד(

בדין הוא שישראל יתברכו בכל הברכות, כי קל וחומר הוא, 

אם כל העמים שאינם מקיימים מצוות ומעשים טובים משפיע 

להם ד' שפע, הרי ודאי שישראל קדושים העושים רצונו של 

'ברוך תהיה' - מקל וחומר  מקום, זכאים הם לכל ההשפעות. 

'מכל העמים'.

הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע ]"אבני זכרון"[

וכל מדוי מצרים הרעים לא ישימם בך )ז, טו(.

בהגדה של פסח טורחים התנאים להגדיל את מספר המכות 

של המצריים, לכאורה מה נפקא מינה לנו בזה? אלא ש'כל מדוי 

מצרים הרעים לא ישימם בך', וככל שיגדל מספר מכות מצרים, 

כך יגדל מספר המכות והייסורים שלא יושמו על ישראל!

הגאון מווילנא זי"ע

ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך )ח, י(.

אחר  מברך  שאתה  הברכה  מן   - 'וברכת'  מן  תשבע  שבוע 

האכילה...

הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע ]"שמע שלמה"[

וזכרת את ד' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל )ח, 

יח(.

ופרנסתו,  אדם  של  הרווח  כל  כי  שנאמין  מזהירנו,  הכתוב 

הכל בהשגחה ובעזרת ד', וזהו ממנין תרי"ג המצוות.

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע ]"יסוד העבודה"[

ממרים הייתם עם ד' מיום דעתי אתכם )ט, כד(.

איך  חיים",  ה"דברי  זי"ע  מצאנז  חיים  רבי  להרה"ק  שאלו 

הגדול,  האוהב-ישראל  רבנו,  משה  הדבר:  את  להבין  אפשר 

יקטרג על עמו, עם ד'?

אתכם".  דעתי  "מיום  הכתוב:  המשך  את  ראו  הרבי:  השיב 

אמר משה רבנו: ואני אשם בכל זה...

"מקור חיים"

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
והיה עקב תשמעון... ושמר ה' אלקיך לך את הברית 

ואת החסד )דברים ז, יב(. 
זהו  מצוה,  בעד  שכר  נותן  שהקב"ה  מה  באמת 
הוא  והשכר,  העיקרי  התענוג  שבתענוגים.  הפחות 
לו נחת  ד', לעשות  גופא, הזכות לקיים רצון  המצוה 
העולמות.  כל  ואת  הבורא  את  כביכול  ולשמח  רוח 
כמו שאמר התנא )אבות ד, ב( 'שכר מצוה - מצוה', גוף 
המצוה הוא התענוג והשכר בעד המצוה. וזהו: 'והיה 
עקב' - זהו העקב, הסוף והתכלית של הדבר, 'אשר 
תשמעון' - עצם קיום המצוה. אבל 'ושמר ה' אלקיך 
לך  ויטיב  והברית,  לך את החסד  - מה שישמור  לך' 
עיקר  כי  שבתענוגים,  הפחות  הוא  שכר,  לך  וישלם 

התענוג הוא עשיית רצון בוראו.
"קדושת לוי" 
להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע,
 פרשת עקב

ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי

בס"ד. גליון צ"ה • פרשת עקב • אבות פרק ה' • דף היומי: סנהדרין כז •

7:35  ............ הנרות:  הדלקת 

7:56 ......................... שקיעה: 

5:56  ................... החמה:  נץ 

8:50  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:26  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:36

1:30  .............. גדולה:  מנחה 

7:55  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:45

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:07

זמנים לשב"ק פרשת עקב

ליקוטים יקרים



"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" )שמות 

יא, ז(. פירש רבנו: לא טוב להיות חרוץ ושנון, אחד 

כן  כמו הלב  "כלב לשונו",  ואחד בלב; אלא  בפה 

יהיה הלשון, היינו פיו וליבו שווים )"פנים מאירים"(.

אחד  ואיש  כנסת,  בית  לאיזה  פעם  הגיע  רבנו 

לו  השיב  לא  רבנו  אבל  גדולים.  בזינות  לו  עשה 

דבר. כאשר שב רבנו לביתו, קרא למשמשו ומילא 

ומתנות,  ממתקים  מיני  כל  של  גדולה  חבילה  לו 

שיילך למסור אותם לאיש שעשה לו את הבזיונות. 

תמהו החסידים ושאלו את רבם: בשלמא מה 

על  מעביר  בזה  היה  כלום,  לו  ענה  לא  שהרבי 

מידותיו, אבל למה שלח לו מתנות ומעדנים כאילו 

רבנו, כשיש  גדולה? הסביר להם  לו טובה  עשה 

גוזרים  לפעמים  בשמים,  יהודי  איזה  על  קיטרוג 

עליו להסתלק מן העולם. אבל באים מליצי היושר 

וממליצים עליו זכותים, ואומרים שדי לו אם יחלה, 

מליצי  עוד  באים  אח"כ  מיתה.  במקום  יהיה  וזה 

יושר, ואומרים שגם זה יותר מדאי בשבילו, ודי אם 

לו,  הראוי  עונשו  יקבל את  ובזה  גדול  בזיון  יקבל 

אם יקבל את הביזיון באהבה ולא יענה כלום.

כי  תבינו,  בוודאי  עכשיו  לחסידיו:  רבנו  ואמר 

אבל  אח"כ,  מתרפא  שהייתי  הגם  נחליתי,  באם 

ועל  עלי  עוברים  היו  ועגמת-נפש  ייסורים  כמה 

הלא  אבריא  כשאני  וגם  ולמקורבים,  ביתי  אנשי 

ואיש  לגמרי.  אתרפא  ולא  קשות  צלקות  יישאר 

זה שעשה לי את הביזיונות, הלא הציל אותי שלא 

אסתלק מן העולם ושלא אחלה, כמה שכר מגיע 

אור"  )"יהי  האלו  ומעדנים  מתנות  לכן שלחתי  לו! 

בשם הרה"ק ה"ברכת אברהם" מסלונים זצ"ל(.

לזכר עולם יהיה צדיק

ברכת המזון בכוונה
בפרשת השבוע "ואכלת ושבעת וברכת את 
ד' אלוקיך". וכתב הזוהר הק' )זהר חדש רות(: 
גדול כוחה של ברכת המזון, שהוא מוסיף כח 
במעשה  ברכה  ומוסיף  מעלה,  של  בפמליה 
חיים  לרבי  קדושה'  וב'שערי  אדם.  של  ידיו 
ויטאל כתב: אל תהיה כפוי טובה לגזול את ה' 
מלברך לו ברכת המזון בשמחה יתרה, ובשכר 
זה יפתח לך את אוצרו הטוב ותתפרנס מידו 

הרחבה תמיד.
ה"בית חדש" )ב"ח( בשו"ע או"ח סימן קפה 
כתב: למה אין אות ף' בברכת המזון, לפי שכל 
מי שמברך ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו 

לא אף, ולא שצף, ולא קצף.
על  שאכלו  "שלושה  שנינו:  אבות  בפרקי 
שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו 
עובדיה  רבי  ומוסיף  מתים".  מזבחי  אכלו 
יוצאים ידי חובת  ברטנורא, כי בברכת המזון 
פוסקים  יש  לעומתו  תורה.  דברי  אמירת 

שסברו, שצריך ללמוד בעת הסעודה ממש.
זו  שאין  זי"ע  הרי"ם"  ה"חידושי  אמר 
באדם  מדבר  מברטנורא  ר"ע  אלא  מחלוקת, 
שאוכל לפני ה', ובסוף הסעודה מברך ברכת 
ונותן הודיה  ויודע לפני מי הוא מברך,  המזון 
למי שנתן לו המזון - אין לך דבר-תורה גדול 

מזה.

הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע
כ"ב באב תקמ"א, 236 שנים להסתלקותו

מרגניתא דרבי מאיר

שומעים חרפתם ואינם משיבים

כ"ד במנחם-אב: יום זה הוא יום שמחה כמובא 

התורה,  כדיני  לדון  חזרו  שבו  תענית,  במגילת 

בימי  יוון.  מלכות  על  גברו  שהחשמונאים  לאחר 

דעת  לפי  הגויים  כדיני  דנים  היו  יוון  מלכות 

הצדוקים בענין ירושת הבת וכו'.

כ"ז במנחם-אב ת"ח: ביום זה נפטר הגה"ק רבי 

יהושע מקראקא זי"ע, בעל 'מגיני שלמה' ושו"ת 

'פני יהושע'. ה'מגיני שלמה' היה נכד רש"י, ועמל 

על  וקרא  רש"י,  על  תוספות  קושיות  את  ליישב 

שמו את ספרו 'מגיני שלמה', כי בא להגן על רבנו 

שלמה יצחקי מהקושיות. רש"י נגלה אליו בחלום, 

בעולם  לך  וטוב  הזה  בעולם  "אשריך  לו:  ואמר 

גיבורים  מפי  אותי  מציל  שאתה  בשביל  הבא. 

כל  עם  הבא  לעולם  אותך  לקבל  אבוא  וחריפים, 

תלמידי!" ואכן חצי שעה לפני הסתלקות ה'מגיני 

שלמה', כשגדולי קראקא עמדו ליד מיטתו, עמד 

קדושיו  וכל  אלי  בא  שרש"י  מקום,  "פנו  וקרא: 

עמו, וקיבלני בשמחה להראות לי דרך החיים, כי 

עמדתי לימינו לתרץ קושיות התוספות עליו!"

קורא הדורות

הרה"ק רבי מאיר 'הגדול' מפרמישלאן זי"ע, מראשוני תלמידי מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב 

זי"ע, מקורו טהור מגזע רם ונשגב. על משפחה זו העידו, שמימי בית שני לא פסקו מהם - דור אחר 

דור - קדושי עליון.

הורי רבנו - הרה"ק רבי יעקב והרבנית בת שבע ע"ה, היו אנשי קודש, והותירו אחריהם בנים קדושים.

עקב  בשוקי פרעמיסלא.  סוחר  והיה  נסתר,  כצדיק  רבנו  התנהג  נישואיו,  לאחר  הראשונות  בשנים 

של  בביתו  מלמד  שימש  מסויימת  תקופה  הנאמן'.  'מאיר  הגויים:  בפי  נתכנה  רגילה,  הבלתי  ישרותו 

המקובל האלקי רבי שבתי מראשקוב, מבני חבורת מרן הבעל שם טוב.

נכדו של רבי מאיר, הרה"ק רבי מאיר השני מפרמישלאן זצוק"ל, סיפר מעשה נפלא שאירע לזקנו 

בטרם נתגלה: באחד הימים, החליט רבנו לעזוב את המסחר ולעסוק בתורה כל היום. כך נהג זמן רב, 

עד שנשאר ביתו ריקם ללא פת לחם. יום אחד, בא לשוק איכר גוי, וביקש למכור לרבנו כוורת של דבש. 

הרבה סוחרים בשוק קפצו על המציאה, ואולם אותו גוי באחת, כי לא ימכור רק ל'מאיר הנאמן'. הואיל 

ולא מצאו בשוק, הלך לביתו והציע את הכוורת לרבנית. שלחה הרבנית לשאלו בבית-המדרש אם תקנה 

את הכוורת, והשיב לה: הן. לוותה עשרים רייניש, ושילמה לגוי.

כאשר חזר רבנו מבית-המדרש, החל להוציא את הדבש מהכוורת, אך נדהם לגלות, כי שולי הכוורת 

היו כפולים, וכי כמות הדבש היתה פחותה ביותר. לא איבד רבנו את בטחונו בה', אמר "גם זו לטובה", 

והחל מפרק את הכוורת, כדי למכור לפחות את לוחות העץ. אולם, לפתע גילה, כי בתוך מסגרת העץ, 

טמונים היו זהובים רבים. לא רצה רבנו ליהנות מכסף זה, שמא של הערל הוא. חיכה שיבוא הערל שנית, 

וכשהגיע הגוי, החל רבי מאיר לחקרו בדבר הכוורת. סיפר האיכר לפי תומו: הלכתי ביער ומצאתי כוורת 

בתוך עץ, אין זו כוורת שלי. כרתתי את העץ עם הכוורת, וזה אשר מכרתי.

סיים הרה"ק רבי מאיר השני: "שרים גדולים צברו את הכסף עבור זקני הקדוש, וכל זאת בעבור מידת 

הביטחון הגדולה שהיתה לו!" )"פנים מאירים"(.

כאשר שמע רבנו על גודל קדושתו ועבודתו הנשגבה של הבעש"ט, החל להסתופף בצילו ונתקרב 

אליו ביותר. לאחר-מכן היה רבנו מראשוני מפיצי החסידות בגאליציה, וחסידים רבים החלו לנהור אליו. 

ניסו לנצח את הסטרא-אחרא ולקרב את הגאולה, אלא  ויחד  הבעש"ט אף צירף פעם אליו את רבנו, 

שעדיין לא הגיעה העת )'דברים ערבים' בשם הרה"ק ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש(.

רבנו השאיר אחריו את בנו הרה"ק רבי אהרן לייב, שמילא את מקומו בפרמישלאן, את בנו הרה"ק 

רבי דוד שהיה לאדמו"ר בקאלוש, ובן נוסף רבי פסח, שנקרא רבי פסח חסיד. מסופר, שכאשר ביקר 

פעם הבעש"ט בבית רבנו, ובנו רבי אהרן לייב היה עדיין נער קטן, שאל הבעש"ט את הילד: מי אני? 

השיב רבי אהרן לייב: אתם האר"י הקדוש! ונענה לו הבעש"ט: "כן תחיה!", ואכן נתקיים בו "לא ימושו 

מפיך ומפי זרעך"... )"מעשה יחיאל" פר' בראשית(.

מתולדותיו

למען דעת


