
  

  

תשע"ז -פרשת וארא 

  הקב"ה כולו טוב ורחמים

", (ו, ב'). הנה ידוע ששם אלוקים ים אל משה ויאמר אליו אני ה'וקוידבר אל"
מורה על מידת הדין, ושם ה' מורה על מידת הרחמים, וא"כ יש לתמוה על 

" אלוקיםסתירה בפסוק מיניה וביה לכאורה, שבתחילת הפסוק נאמר "וידבר 
על שהקשה לדבר ולומר ", שדיבר עמו משפט וידבר[וכן דקדק רש"י מלשון "במידת הדין,  - 

שהוא לשון  –'" הובסוף הפסוק נאמר "ויאמר אליו אני ], לעם הזה למה הרעותה
זהו גופא כוונת הכתוב, שגם  - אמנם נראה שאדרבה     במידת הרחמים. –רכה 

"וידבר אלוקים  –מידת הדין היא בשורשה מידת הרחמים, וזהו כוונת הפסוק 
 –נו "אני" והיי –הקב"ה נגלה אליו במידת הדין, ואמר לו "אני ה'"  –אל משה" 

מידת הדין נובעת ממידת הרחמים הנרמז בשם ה', שהקב"ה כולו מלא רחמים 
וכבר פירש ה"חפץ חיים" הקדוש את       ואין אצלו דין שאינו נובע מרחמים.

לא יוצא , שמפי עליון "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב"(איכה ג' ל"ח) הפסוק 
כולו טוב, ולא שייך אצלו שיעשה כי הקב"ה , בלבד רק טוברעות וטובות אלא 

וגם העונשים הקשים לנו הם באמת לטובותינו מתוך אהבת ה' דבר שאינו טוב, 
ואין לנו את הכלים להבין את  אנחנו כאן בפרוזדור לחיי נצחאלא ש אלינו,

, ואנו דומים לאישה שרוחצת את בנה, שהבן בוכה כי הקב"ה כאן בעולם הזה
  ל האמת היא שזהו לטובתו.  אינו מבין שזהו לטובתו, אב

  איך הכל לטובה –אין לנו השגה להבין את הנהגת הקב"ה 

וה"חפץ חיים" הקדוש ביאר את תפיסתינו בהנהגת ה' בעולמו עפ"י משל 
לאדם שהתארח לשבת בקהילה פלונית, והתחיל לשאול את הגבאי חבילות 

א כיבד את מדוע הוא נותן עליה לפלוני ולא לפלוני, ומדוע ל –של קושיות 
פלוני בעליה וכו' וכו', השיב לו הגבאי, אתה נמצא כאן כאורח לשבת אחת 
בלבד, וכבר אתה חושב שתוכל להבין הכל, והרי אינך יודע שבשבוע שעבר 
כיבדתי את פלוני בעליה, ובשבוע הבא אני עתיד לכבד את פלוני, ובעוד 

י אפשר להשיג שבועיים יש לפלוני שמחה ואז הוא יקבל עליה כן הלאה, וא
את כל החשבונות על ידי ביקור קצר בשבת אחת בלא לראות את כל 
המציאות מתחילתה ועד סופה. וכך אמר החפץ חיים, האדם נמצא בעולם 
הזה כאורח רק לשבעים שנה או קצת יותר, והוא כבר רוצה להבין את הנהגת 

ש חשבון הקב"ה עמו ואת כל תהפוכות העולם מסביב, ואינו מבין שלכל דבר י
וסיבה הנעוץ לפעמים בתחילת העולם או בסופו [וכגון בתיקוני נשמות או 
גלגולים וכיוצ"ב], ואי אפשר לנו כבני אדם להשיג את הנהגת הקב"ה בעולם, 

ביום הדין הגדול והנורא, אז יגלה לנו הקב"ה שורש כל  - ורק לעתיד לבוא 
ל הנהגת הקב"ה דבר וסיבתו והשתלשלותו בבריאה, ואז נבין היטב את כ

ובאמת כשם שהבהמה מוגבלת בשכלה,         עמנו, ונבין שהכל היה לטובתינו.
ולא נתן לה הקב"ה להבין אלא את ענייני העשב והמרעה הנצרכים לה 
לחיותה, כך גם לבני אדם לא נתן הקב"ה שכל להבין אלא מה שנצרך לנו 

ורך לדעת אותם  וכגון להבין, אבל בכל מה שנוגע לעניינים גבוהים שאין לנו צ
מדוע עשה הקב"ה כך ולא כך שאין זה ענייננו כלל, לא נתן לנו הקב"ה 

  מוגבלת בשכלה.האפשרות בשכלינו להשיג זאת, והרי אנו דומים בזה לבהמה 

  כמה רחוקים מהמבט האמיתי על ייסורים שעוברים על בני אדם 

ות אכזריות, ובמקובלים מובא שאותם אנשים שנהרגים על קידוש ה' במית
ראו קודם ביאתם לעולם את הייסורים העתידים לבוא עליהם בשעת מיתתם, 
ומתחילה הם ביקשו שלא לרדת לזה העולם, עד שהראה להם הקב"ה את 
מקומם המיוחד להם למעלה בעבור כך, ואז הם הסכימו מרצון לרדת לעולם 

האמיתי,  והרי לנו בזה דוגמא בעלמא להבחין איך רחוקים אנו מהמבטהזה, 
שהרי בעיני בשר כאן בעולם הזה נדמה שלא היה לטובתם שנהרגו, אבל 

והם עצמם  –לאחר שבאים לעולם הנצח מבינים שאדרבה זה היה לטובתם 
רדב"ז , ריטב"א תענית ל' ע"ב ד"ה כל האוכל(הראשונים ובדומה לזה כתבו         רצו בזה.

שנשמות הצדיקים שסבלו צרות וציפו לישועת ה' בגאולה  ח"ב סי' תתל"ט)
בתחיית הם יקומו העתידה, ולבסוף נהרגו בגלות ולא זכו לראות בישועת ה', 

המתים קודם כל ישראל, וגם בזה אנו רואים שדווקא משום שסבלו צרות 
ולא זכו לראות בישועת ה' שציפו לראות בכל רגע בחייהם,  –וייסורים בחייהם 

לקום קודם כולם בתחיית המתים  –ם עבור זה לשכר גדול מאוד הם זוכי
ולראות בבניין בית המקדש בתפארתו, והמשכיל יבין וילמד מזה לשאר צרות 
העוברים על האדם בעולם הזה, שאע"פ שבעיני בשר הם נראים כייסורים 

  קשים, אבל באמת אין לנו מושג כמה טובה גנוזה בזה לאדם לאחריתו.

  ל חיי העולם הזהמבט היהודי ע

יש לדקדק שלכאורה תוספת הלשון (ו, ד'). "את ארץ מגוריהם אשר גרו בה", 
וכתב המלבי"ם שהדבר בא       "אשר גרו בה" הוא ייתור לשון ומה צורך יש בו.

גרו " שזהו מפני שהם –לתת להם את ארץ כנען  לבאר הטעם שהשי"ת הבטיח
ם בארץ, והיינו שהרגישו עצמכם כגרים ולא עשו עצמם כתושבים קבועי, "בה

 ,קר משכנם וביתם היה בעולם העליון להתהלך לפני ה' תמידומשום שעי
רק לכן הם זכו לגור בארץ ישראל שהיא ארץ קדושה היו כגרים, וולם הזה ובע

"ל וכן אמרו חז      שכדי לגור בה צריך האדם לחיות בה בקדושה ובטהרה. –
אם 'גרים' אתם ", ש"כי גרים ותושבים אתם עמדי(ויקרא כ"ה כ"ג)  על הפסוק

בעולם הזה, והיינו שתזכרו תמיד בין עיניכם שאתם גרים בעולם הזה, אז 
תהיו 'תושבים עמדי' בעולם הבא, והיינו שנזכה להידבק בקב"ה בעולם הנצח, 

ים בעולם אבל אם אין אתם גרים בעולם הזה, אלא עושים עצמכם כתושב
עם ה"חפץ חיים", שפעם וידוע המעשה       הזה, אז תהיו גרים לעולם הבא.

הגיע גביר מאמריקה לבקר אצלו, והיה סבור שביתו של גדול הדור יהיה בית 
מפואר כראוי לכבוד התורה, וכשהגיע לביתו השתומם כשראה שהחפץ חיים 

א רק כמה כסאות גר בבית קטן כמו צריף, פשוט מאוד, ואין שם רהיטים אל
ושולחן. שאל הגביר את החפץ חיים למה הוא חי ללא רהיטים, השיב לו 
החפץ חיים "והיכן הרהיטים שלך? אמר לו הגביר עכשיו כשאני הולך בדרך 

אני בדרך, ואמנם אני גר השיב לו החפץ חיים, גם אין כדאי לי להביאם עמי, 
  רהיטים לביתי.בארץ אבל זהו רק בדרך עראי ואין כדאי לי לקנות 

  גאולת ישראל היא רק גאולה רוחנית ולא גאולה גשמית גרידא

התורה הקדימה כאן וכתבה "וידעתם כי אני (ו, ח'). "והבאתי אתכם אל הארץ", 
שהאמונה קודם "והבאתי אתכם אל הארץ", ורמז יש בדבר,  - ה' אלוקיכם" 

הקב"ה ואמר  וזהו מה שהקדיםבקב"ה היא תנאי מוקדם לכניסה לארץ ישראל, 
"והבאתי אתכם אל הארץ", אבל בלא  - "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם", ואז 

האמונה בה' וקבלת עול מלכותו, איננו זוכים לבוא לארץ ישראל. וכן מבואר 
בעבור  ,ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו") מה-קה, מג( גם בתהלים

שנתן לנו הקב"ה את ארץ ", ומבואר שכל מה ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו
ישראל זהו רק כדי שנשמור בה את חוקיו וננצור את תורתו, אבל בלא זה אין 

לפרש הטעם שלשון "והבאתי" אינו  ויש      לנו זכות לשבת בארץ ישראל.
כלול באחד מלשונות הגאולה, מפני שעצם הכניסה לארץ ישראל אין בה 

שראל היא רק גאולה גאולה אם ישראל אינם שומרים את התורה, וגאולת י
 –שיש בה גאולת נפש, ולכן לא נמנו בלשונות הגאולה אלא היציאה ממצרים 

שהתורה היא  - שזהו הכנה למתן תורה, וגם קבלת התורה שזהו עצם הגאולה 
ץ ובלא התורה לא באה גאולתינו ופדות נפשינו, אבל הכניסה לאר חיינו

  בארץ ישראל ללא חיי תורה.אם יגורו  - ישראל גרידא אין בו שום גאולה 
כשיצאו , שכתב ש"שמותלחומש רמב"ן ויסוד הדבר מבואר בהקדמת ה

", ורק ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גוליםישראל 
כשבאו אל הר סיני ועשו משכן ושב הקב"ה להשרות את שכינתו ביניהם, אז 

בריו שהגאולה איננה גאולה גשמית הם נחשבו גאולים, עיי"ש, ומבואר בד
אלא רוחנית, וישראל נחשבו גאולים רק לבסוף כששב הקב"ה להשרות 
שכינתו בישראל, ולכן הדבר פשוט שהכניסה לארץ ישראל איננה גאולה 

  שהדבר תלוי במצבינו אם אנו שומרים בה את התורה או לא.  - מוחלטת 

  הציבור מבזים אותם כשעיקר שכרם של מנהיגי ישראל הוא 

צריך להבין פשוטו ). ג"ו, י( ",וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל"
על איזה עניין ציוה הקב"ה את משה ואהרן על בני ישראל. ורש"י  - של מקרא 

". והדבר מפורש יותר ום עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותםיצפירש בזה "
בני סרבנים הן רגזנין הן טרחנין הן, הקב"ה,  "אמר להם(ז, ג') במדרש רבה כאן 

כן תהיו מקבלין עליכם שיהיו מקללין אתכם שיהיו מסקלין אתכם ל מנת ע
שידע כבר בתחילת דרכו  - ומבואר שהקב"ה הכין את משה רבינו      ם".באבני

שישנם בעם ישראל עזי פנים שיקללוהו ויסקלוהו באבנים, ואדעתא דהכי 
ולא לחשוש מרשעים ועזי פנים  –ו להנהיג את ישראל עליו לקבל את מלאכת

וזהו הוראה לדורות לכל מנהיגי ישראל, שכשם שמשה רבינו       שיילחמו בו.
היה מחויב לקבל את שליחות ה' ולהנהיג את ישראל אע"פ שיש ביניהם עזי 

כך גם בכל דור ודור אע"פ שתמיד ישנם אנשי רשע שלוחמים נגד מנהיגי פנים, 
בשם התורה, צריכים מנהיגי ונשיאי ישראל להנהיג את קהל מרעיתם ישראל 

, ולזכור מראש את דבר ה' למשה ואהרן "על מנת כן תהיו ללא פחד ומורא
ובאמת       שיהיו מקללים אתכם ומסקלים אתכם באבנים". - מקבלים עליכם 

עיקר השכר לפרנסי ומנהיגי ישראל הוא דווקא כשמבזים אותם ואינם 
מעשה ברבי (פאה פ"ח ה"ו) כבוד על מעשיהם, וכמבואר בירושלמי מקבלים 

אליעזר שהיה גבאי צדקה ומכניס אורחים, ויום אחד כשחזר לביתו אמרה לו 
אשתו היום באו קבוצת אורחים וכיבדתי אותם, והם בירכו אותך והתפללו 
עליך, השיב לה רבי אליעזר כיון שהם השיבו לי גמול טוב לא יהיה לנו שכר 

[והיינו, שכיון שקיבל הנאה שהתפללו עליו על ידי שהכניס אורחים, רבה על כך, ה

מסופר והוא איבד חלק משכר המצווה בעולם הבא, והדבר מבהיל ממש למתבונן], 
לאחר זמן הגיעה קבוצת אורחים אחרת, ואכלו ושתו בביתו ולאחר ד ששם עו

הוא שמח ואמר "על עזר ו את רבי אליעזר, וכאשר שמע כן רבי אלימכן קילל

  "ל נלב"ע ד' שבט תשכ"וז ויינברגב"ר משה  יחיאל יעקבבי ר הגאון בעל ה"שרידי אש"נתרם לע"נ 
  

   18:45בשעה  - המאמר נאמר בהיכל הישיבה מידי יום רביעי 
  3רחוב ברגמן  –בשכונת בית וגן 

להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום
  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך".לפי החיפוש   "נדרים פלוס",



ומבואר בזה דבר נורא, שדווקא על מה שמקללים       זה יהיה לי שכר טוב".
כשהם  –ומבזים את פרנסי ישראל, על כך הם מקבלים בעיקר את שכרם 

ממשיכים לפעול במסירות נפש ואינם נרתעים מקללות וביזיונות, אבל על 
ם על כך, אין להם פעולותיהם שמוצאות חן בעיני העם וכולם משבחים אות

שכר רב כל כך, ומפני שהנאת הכבוד מנכה לאדם הרבה משכרו המוכן לו 
לעולם הבא, ובפרט בהנאת הכבוד שכידוע אמר הגר"א לתלמידיו שכיון 
     שהיא הנאה הרוחנית מנכים בעבורה הרבה מהשכר המוכן לעולם הבא.

של רבני ישראל או  וזהו לימוד יסודי שצריך להיות נר לרגליהם ואור לנתיבותם
שבשעה שהם סובלים עלבונות עסקנים הפועלים בצרכי ציבור באמונה, 

, אלא , לא יירתעו ולא יסגו אחורצרי עיןוביזיונות מאנשים מושחתים ו
ביודעם שדווקא  -  אדרבה, הדבר ישמש להם כעידוד להגביר חיילים בפעולתם

ם, ועל מנת כן כרעל פעולות אלו שמלעיזים כנגדם הם מקבלים את עיקר ש
          "שיהיו מקללים אתכם ומסקלים אתכם באבנים". יקבלו את תפקידם

עובדא ב"חפץ חיים" הקדוש שנסע ברכבת יחד עם האדמו"ר מגור כ"ק  והוי
בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל, ובכל תחנה בה נעצרה הרכבת המתינו ברציף מאות 

הם, והנה הרבי מגור ואלפי יהודים שבאו לחזות את פניהם ולהתברך מ
זצוק"ל נעמד בחלון הרכבת ובירך לשלום את קהל האלפים, ואילו ה"חפץ 
חיים" הקדוש נשאר יושב במקומו וסירב לקום ולהביט על הקהל הגדול שבא 
לכבודו. פנה הרבי מגור ל"חפץ חיים" ושאלו מדוע אינו עומד לברך את 

ץ חיים מדברי חפהציבור והרי הקהל הגדול מצפים לראותו. השיב לו ה
שבשמים מנכים לאדם מזכויותיו על הכבוד ודברי  הנ"לירושלמי בפאה ה

שבח שהוא מקבל בחייו, ואינו רוצה שיגרעו משכרו בעולם הבא. השיב לו 
האדמו"ר מגור זצ"ל שלשמח אלפי יהודים ולגרום להם הנאה רבה זהו מצווה 

כר רב מאוד, ואז קם החפץ חיים ממקומו רבה מאוד, ובזה גופא הוא יזכה לש
ואמר "מצוה לשמוע דברי חכמים", ונעמד ליד החלון כדי לשמח את הקהל 

והכרתי כמה וכמה צדיקים זצ"ל שבשעה      שיוכלו לראותו ולהתברך מפיו.
שהיו נותנים צדקה היו מקפידים להודות לעני על שזיכהו במצווה רבה כזאת, 

אלא אדרבה הם היו  מנו דברי תודה וברכהולא היו מסכימים לשמוע מ
מרעיפים על העני ברכות לרוב, וטעמם בצידם, ראשית כדי לתת הרגשה 
טובה לעני, ושנית, כדי שלא ינכו להם משכרם בעולם הבא על ידי ההנאה 

[וכרבי אליעזר שניכו לו משכרו תמורת מה שנהנה מתפילת העניים עליו],  –מברכותיו של העני 

  ו מברכים את העני ולא הסכימו לשמוע שום ברכה ותודה מהעני.ולכן הם הי

  על דעתוומעבירתו תאוות הכבוד מוציאה את האדם מן העולם 

 אלוה עצמו עושה פירש"י "שהיה(ז, ט"ו). "לך אל פרעה הנה יוצא המימה", 
  צרכיו", ע"כ. שם ועושה לנילוס ויוצא ומשכים לנקביו, צריך שאינו ואומר

הגה"צ רבי ראובן מלמד זצ"ל התפלא מאוד על להיטותו של פרעה כדי לקבל 
עוד כבוד, שהרי פרעה היה יושב בכבודו של עולם, שהיה מלך מצרים 
ששלטה על העולם כולו, והיו לו שישים ריבוא יהודים עבדים, ומשה ואהרן 
 גדולי ישראל היו באים אליו לבקש שימלא בקשותיהם, ועושר ואושר היו לו
לרוב, וא"כ לכאורה היה יכול להיות אדם מאושר ורגוע שאין כמוהו, אבל מ"מ 

אלוה מדומה ולשקר על הציבור שהוא כביכול כדי להשיג עוד קצת כבוד 
סבול עינויים עצומים במשך כל הלילה שאינו צריך לנקביו, הסכים פרעה ל

שעות שלא לצאת לנקביו, וויתר על תענוג בני מלכים שקמים ממיטתם בד' 
לנילוס לצאת לנקביו, והכל בהשכמת הבוקר בצנעה ובפחד והשכים ביום, 

וזהו רק משל לכל תאוות העולם הזה     כדי ליהנות מעוד קצת כבוד מדומה.  
שכדי ליהנות מהנאה אחת, מוכן האדם להקריב את כל עולמו  המדומות,

להיות הנצחי ואת כבודו וממונו ושמו הטוב בעולם הזה, ואי אפשר לאדם 
  מאושר אלא אם יילך בדרך התורה.

  חובת האדם לישא אשה בהגיע זמנו

בשל"ה הקדוש (ו, כ"ה). ", ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה"
מה שייכות יש לזה למניין בני תמה מדוע נכתב כאן שאלעזר לקח לו אשה, ו

ופירש בזה בספר "משנה שכיר", שהדבר בא להורות שגם בזמן שישראל    .לוי

נתונים בצרה ובעומק הגלות, אעפ"כ לא ימנע האדם מלישא אשה בהגיע 
ומי יודע מה יילד  - זמנו, ולא יחשוש מהימים הקשים שעוברים על ישראל 

    יום, אלא הוא יעשה את שלו ויקיים את חובתו לישא אשה בלא חשבונות.
שזהו מוסר השכל לאותם שנמנעים מלישא אשה עד שיהא מסודר ף שם והוסי

הלכה אין שום היתר  שעפ"י, ויש לדעת בפרנסה לפרנס את בני ביתו בריווח
מלהתעכב מלישא אשה בעבור סיבות אלו, אלא חובת האדם לישא אשה 
בשעה שבא לפתחו הצעה טובה של אשה טובה ויראת ה' המתאמת לו, ויש לו 

  שיסדר את ענייניו ולא יפסיד מקיום מצווה, עכ"ד.לבטוח בה' 

  זהירות הנדרשת מאדם אחד מקולקל גודל ה

צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא ופירש"י "(ח,' ב'). "ותעל הצפרדע", 
מבואר שצפרדע אחת בלבד עשתה כזה חורבן גדול     ".מתזת נחילים נחילים

השכל לנו מהו גודל כוחו של  כשלא ידעו איך להיזהר ממנה. וזהו מוסר - 
היחיד, שלפעמים אדם יחיד יכול להחריב את העולם, ובעינינו ראינו בדור 
האחרון איך היטלר ימ"ש עמד להחריב את כל העולם, וזהו כוחו של איש 

והדבר רומז לנו בדורינו כמה      אחד שמידותיו הרעות מתפרצים ללא גבולות.
, ואין לנו לחשוב שמשמיע דעות כוזבות צריכים אנו זהירות מאפיקורס אחד

מה יוכל להשפיע אדם יחיד, אלא ראוי ולדעת שאדם יחיד עלול לפעמים 
  להחריב את כל העולם.

  במעלת וחובת אמירת מאה ברכות בכוונה

 - לה נפלאה להשיג יראת שמים, והוא ראוי לדעת סגו(ט, כ'). ", הירא את דבר ה'"
ה מפורש במה שדרשו חז"ל על הפסוק , ודבר זעל ידי אמירת מאה ברכות

ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' "(דברים י' י"ב) 
חייב "אל תקרי 'מה' אלא 'מאה', מכאן ש(מנחות מ"ג ע"ב) ", ודרשו חז"ל אלהיך

", ומשמע מזה שהדרך לבוא ליראת שמים אדם לברך מאה ברכות בכל יום
"ועתה  - כות, וזהו כוונת הפסוק לפי הדרש הוא על ידי אמירת מאה בר

ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה", והיינו שעל ידי אמירת  'מאה'ישראל 
הביאור בזה הוא, שהרי תכלית מאה ו     מאה ברכות זוכים ליראת שמים.
"ברוך אתה ה' אלוקינו",  –היום מאה פעמים ברכות בכל יום הוא לומר במשך 

כשאדם מברך כן מאה פעמים ביום, ובכל פעם הוא מכוון את שם ה' "אדון ו
ושם אלוקים "תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות  – )"ה"והיה הווה ויהי( "הכל

כל צעד ושעל שהקב"ה הוא כולם", אז הוא לא מסיח דעת מהקב"ה, וזוכר ב
ימי השובבי"ם  -ובימים אלו       .בואלוקינו שמנהיג אותנו וכל מעשינו תלויים 

, וח"ו מקובל מתלמידי הקדוש האריז"ל להיזהר מאוד באמירת הברכות בכוונה
  לא לזרוק הברכות מפיו בלא כוונה, וזהו תיקון גדול מאוד בימים אלו.

והגה"צ רבי אליהו דסלר זצ"ל אמר, שמאחר שהקב"ה הזהירנו בתורתו 
והלכתי  ,בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקריואם ") כח-ויקרא כו, כז(הקדושה 

"קרי",  –והיינו שאם אנו נעבוד את הקב"ה בדרך מקרה  - " עמכם בחמת קרי
אז הקב"ה ישפוך עלינו ח"ו את אפו וחמתו, א"כ צריך זהירות רבה מאוד לברך 

ובדרך מקרה, עלולים  –את הברכות בכוונה, ומפני שאם מברכים שלא בכוונה 
והמקובלים ביארו שסגולה       ב"ה ינהג עמנו בחמת קרי.ח"ו להסתכן שהק

נפלאה לאדם להינצל מכל צרה היא לקבל על עצמו מאה ברכות בכל יום, 
 נפשות מאה יום בכל מתים וכמו שמצינו בדוד המלך ע"ה שכאשר היו

וכן יום ואז נעצרה המגיפה,  בכל ברכות מאה לברך דוד תיקן מישראל,
שהיה מזקן אחד צדיק ומקובל שעלה מארץ תימן, שמעתי לפני שנים רבות 

מקובל אצלם בארץ תימן בכל עת צרה שיש לברך מאה ברכות בכוונה, והם אכן 
ובעוונותינו הרבים היום לא נזהרים בזה כל . בדרך זו ראו ישועות גדולות

במיוחד ו    ד בימים אלו.הצורך, וצריך להתחזק מאוד לברך בכוונה ובמיוח
(עי' משנ"ב סי' מ"ו סקי"ד), בשבת קודש שחסר י"ג ברכות כדי להשלים למספר מאה 

להשלים את חשבון מאה ברכות ע"י אכילת מיני פירות ומגדים יש להיזהר ו
מרן הגרי"ז זצ"ל דקדק מלשון , ווצריך מאוד להיזהר בזה (וכמבואר בגמ' מנחות מ"ג:),

שצריך למנות בשבת על כל ברכה איזה מספר ות תפילה הי"ז) (פ"ז מהלכרמב"ם ה
  היא כדי להגיע למאה ברכות.

  ד' שבט – לקט עובדות על הגאון הנודע בעל ה"שרידי אש" לרגל יום היא"צ
הגאון בעל ה"שרידי אש" היה אדם שונה ומיוחד, היה עילוי ובעל הנה א.ה.  

מח גדול מאוד, ועד יומו האחרון היה לו קשר הדוק עם כמה מגדולי ישראל, 
ורבינו החזו"א זצ"ל העיד עליו שהוא איש אמת, והגאון רבי יחזקאל סרנא 

ל מהשואה [ולאחר שניצזצ"ל מסר לו לאחר מותו את קברו שקנה לעצמו בחייו, 

הגיע לשוויץ לתלמידו החביב עליו והמופלג הר"ר שאול וינגורט זצ"ל, ואז נזדמן לידו "חבורה" 
במקרה נזדמנה שכתב רבינו בחוברת "קול התורה", והוא נהנה מאוד וכתב מיד מכתב לרבינו: "

ד לידי חוברת "קול תורה" שיצאה בלונדון, בה נדפסו חדושי תורה להשתעשע דמר, ותיכף ומי
עברתי עליה, ושמחתי לראות כי לא אלמן ישראל, גם בדורנו מצעירים לימים גדולי תורה 
שוחים בים התלמוד לארכו ולרחבו, וצוללים במים אדירים, ומעלים פנינים ומרגליות טובים, 

" וכו', ומאז החל להתכתב ולהשתעשע עם משמחים לב ונפש, ואמרתי: אשרי יולדתו ויהי ה' עמו

ינו עליו שאע"פ שהיה לו תואר "דוקטור" ואף היה לו קשר עם אלו וצי ,רבינו]
, אבל היה נזהר בענייני כדרכינוודלא (רח"ל) שלמדו באוניברסיטאות בגרמניה 

הכלל לציית לדברי מרנן הגרח"ע והגרי"ז זצ"ל, והוי מרגלא בפומיה 
לארץ  שמחויבים אנו לשמוע בקול גדולי הדור, וכשרצה לנסוע עם הסמינר

לתל אביב, אסר עליו הגרח"ע להקים מוסד חרדי בארץ ישראל  -ישראל 
שלומדים בו גם לימודי חול, והוא קיבל על עצמו את הוראת הגרח"ע, וכן 

הוראת מרן הגרי"ז בהיכל שלמה אף שהזמינו אותו הוא קיבל על עצמו את 
  שאסר לבוא לשם.

זצ"ל שעמד עמהם בקשר ולהלן הבאנו עובדות שאירעו עמו ועם גדולי עולם 
  רצוף.  

] בשמחה הגדולה הנודעת בחתונת בתו של כ"ק האדמו"ר בעל מנחת א
אלעזר ממונקאטש זי"ע, באו גדולים ורבנים מכל רחבי הארץ, וכאשר נכנס 
ה"שרידי אש", הושיבו האדמו"ר על ידו בחביבות מופלגת וכיבדו גם לזימון, 

בד ביותר אצלי ולכן אני מכבד ואמר "כולכם מכובדים אצלי אבל הוא המכו
  אותו בברכת המזון".

] פעם אחת הגיע בעל ה"שרידי אש" לאדמו"ר ממונקאטש ודיברו בלימוד ב
שעות רבות, עד שנכנסה הרבנית אשת האדמו"ר ממונקאטש וביקשה מהם 
שיסורו לטעום ארוחת צהרים. אולם האדמו"ר השיב לה מדברי הגמ' ביומא 

", [וכאומר, אל לך להפסיקנו מלימוד אלא בפלך אין חכמה לאשהס"ו ע"ב "
התורה, התעסקי בעבודתך בפלך ולא בלימוד], וכנגדו השיב ה"שרידי אש" 
שצריכים אנו לכבדה ולשמוע בקולה, ולבסוף הסכים האדמו"ר עמו והלכו 

  לסעוד ארוחת צהרים.
 ווסרמן זצ"לרבי אלחנן ראה בעיניו איך בירכו פעם על הגה"ק ש סיפר] ג

"ברוך שחלק" בשם ומלכות, ורבי אלחנן התעלף כפשוטו ממש מרוב ברכת 
  ך ברכה לבטלה.נגרם לאחרים לבר שמחמתועל  -צער 


