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 םוסיפורי ליקוטים
 אבכי ת -נפלאים  

 
      "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם" 

 )כו, ג( 
 .אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא )רש"י(

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א, שפעם התארח אצלו 
בשבת הגה"ק רבי מאיר שפירא ראש ישיבת "חכמי לובלין" 
זיע"א, בתום תפילת מוסף הסבו שני הצדיקים ליד שולחן ערוך 

ביקש רבי מאיר שפירא ממארחו שישמיע באזני  לקידוש היום.
הנוכחים דברי תורה. השיב לו ה"חפץ חיים" שאינו לגמרי בקו 
הבריאות, ולכן אינו יכול להיעתר הפעם לבקשתו. גחן רבי מאיר 
לעבר מארחו ואמר על הכתוב "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים 

הוא". ההם" אומר רש"י הקדוש "אין לך אלא כהן שבימיך כמו ש
 ח"חהערתו השנונה של רבי מאיר שפירא עשתה רושם רב על ה

שכידוע היה כהן, וחרף חולשתו פתח בהשמעת דברי תורה 
 המתובלים בדברי אגדה ובאמרות מוסר להנאת כל המסובים.

 

 ( כו, ג) " ךאלוקי"ואמרת אליו הגדתי היום לה' 
כתב רש"י "ואמרת אליו שאינך כפוי טובה", מו"ר הגאון רבי 
אליהו ברוך פינקל זצ"ל מדקדק מדוע לא אמר 'שהנך מכיר 
טובה', למה אמר בלשון השלילה שאינך מכיר טובה. אלא, מבאר 
הגרא"ב זצ"ל, שבאמת אין אפשרות להכיר בטובתו של הקב"ה, 

ה וטובה, וכפי כי הרי מי יכול לרדת לעומקה ופרטיה של כל טוב
שאנו אומרים בתפילת נשמת כל חי "אילו פינו מלא שירה כים" 
וכו' "אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל על אחת מאלף אלפי 
אלפים וריבי רבבות", אם כן כל שבאפשרותנו, הוא רק להיות 

 ( דרשו) בגדר שאיננו כפויי טובה. 
 

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת 
אליו הגדתי היום לה׳ אלקיך כי באתי אל הארץ 

 תינו לתת לנו" )כו, ג(אשר נשבע ה׳ לאבו
 שאינך כפוי טובה )רש״י(.  -״ואמרת אליו״ 

בספר "קב הישר" מביא בשם הספר "חרדים" חידוש גדול 
שלומדים מפסוק זה, וזה לשונו הק׳: ״ומי אשר האיר עליו 
הקב״ה חוט של חסד והצילו מכל הפגעים ר״ל, יהיה לו לזכרון 

זו בלבד אלא כל מי תמיד חסדי ה׳, ולא להיות כפוי טובה. ולא 
אשר משפיע עליו הקב״ה שפע של ברכה שזכה לישב בביתו 
בהשקט ובבטחה ופרנסתו היא סדורה, שצריך ליתן שבח והודיה 
למקום על זאת. ומה מאד מזהיר ׳בספר חרדים׳ שזהו מכלל 
"מצות עשה" של הגדתי היום לה׳ אלקיך כי באתי אל הארץ 

 בה(.שאינך כפוי טו -)שעל כך פירש רש״י 
בספר "יגדיל תורה" מובא: מעשה ביהודי שנושע מצרתו, וחשב 
איך להשיב להקב״ה על טובתו ולעשות לו נחת רוח, כתשלום 
לנס שנעשה עמו. בתחילה חשב להקים גמ״ח לטובת הרבים 
וכיוצא בזה. כשהתלבט ולא ידע מה להחליט הוא בא אל רבו 

פניו את הרה״ק בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים זי״ע ושטח ל
הרעיון, הצדדים החיוביים והשליליים. נענה לו הרבי בחיוך: לו 

אל תעשה דבר! ועם ההרגשה הזאת שאתה  -אתה שומע לי 

חייב לרבש״ע תמשיך כל ימי חייך, תישאר חייב להקב״ה. אל 
תפטור עצמך בעשייה כלשהי מהחובה התמידית להכיר בכל עת 

 בטובתו של הקב״ה!...
 

 ךאלוקיוענית ואמרת לפני ה׳  ..."ואמרת אליו
 ( ה-כו, ג) י אבד אבי" ארמ

. שאל הרה״ק בעל ( רש"י) לשון הרמת קול  -״וענית ואמרת״ 
פירש רש״י  ( פסוק ג) ה"בית ישראל" מגור זי״ע הרי מקודם 

שאינך כפוי טובה, א״כ מהו הפשט הנכון? אלא ענה  -״ואמרת״ 
וביאר: שניהם אמת והאחד משלים את השני. דהיינו, כי דרך 

מהקב״ה, צועקים ומבקשים בכל פה,  העולם כשבאים לבקש
אולם להודות ולומר תודה מסתפקים לומר בשפה רפה ובחצי 
פה. ומכאן נלמד כי גם בהכרת טובה צריך להיות בהרמת קול, 
להודות להלל ולשבח להקב״ה על כל הטובה שעשה לנו, וכמו כן 

 על טובה שעשה לו, בהרמת קול... לחברוצריך להודות 
 

 ול עצום ורב" )כו, ה("ויהי שם לגוי גד
פעם היה מלמד שלימד את בניו של איזה עשיר, וראשם היה 
סתום, ולא הבינו את לימודם, רק ילד אחד מהמשפחה הבין 
קצת יותר מאחיו, וקלט זעיר שם זעיר שם מדברי החומש. 
בשבת קודש כשבחן העשיר את ילדיו, ראה שכולם אינם יודעים 

 ך בטענה למלמד שבניו אינםמאומה, ורק אחד יודע ומבין. הל
יודעים כלום. אמר לו המלמד, הרי אני עושה כל מה שביכולתי, 
ומה אעשה איפוא אם ראשם אינו קולט את הלימוד, והא לך 
ראיה שאני משתדל ומנסה ללמד אותם, שהרי אחד מבניך כן 
יודע, וזוכר את תלמידו, הרי שלימדתי אותם כמו שצריך. נענה 

אין ראיה, שהרי הוא בעל כשרון ועילוי, ולא העשיר ואמר, ממנו 
היית צריך ללמדו. אמר אז המלמד בדרך הלצה, הנה אמרו חז"ל 

מלמד שהיו ישראל  -על הפסוק שלפנינו "ויהי שם לגוי  (ספרי)
מצוינים שם" ויש לומר דהכי פירושו, אם הילד יודע כמו "גוי", 

אם יודע  אזי "מלמד", היינו שהוא אשם בחוסר ידיעתו. ואילו
מעט כ"ישראל", אזי "מצוינים שם", אין זה בזכות המלמד כלל, 

 אלא בשל היותו עילוי מצוין ובעל כשרון. 
 )במשנת הפרשה(

 

ם הזה ויתן לנו את הארץ "ויבאנו אל המקו
 ( כו, ט) הזאת 

רבים מדקדקים בפסוק זה שנראה כמהפך את סדר הדברים, כי 
הארץ ניתנה לישראל עוד קודם בואם אליה! והנה על הפסוק 

( שמות יט, ד) "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
תירגם ודרש יונתן בן עוזיאל שהקב"ה לקח את עם ישראל 
בערב פסח מצרים כעל כנפי נשרים אל מקום המקדש, ושם 
עשו את הפסח, ובאותו לילה החזירם למצרים. ולפי זה אכן 
התקיים קודם "ויביאנו אל המקום הזה" ממש, אל בית המקדש, 

ו בפסח מצרים, ואחר כך "ויתן לנו את הארץ הזאת" כשנכנסנ
 לארץ וקיבלנו נחלות... 

 ( נפתלי שבע רצון)
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 אבכי ת -נפלאים  

 
 "ושמחת בכל הטוב" )כו, יא( 

"אין טוב אלא תורה שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות 
ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא 

מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת  יחשב בעיניהם
 )אור החיים( .כל הטובות שבעולם"

סיפר הגאון רבי ישראל גנס שליט"א מו"צ שכונת מטרסדורף  
בירושלים ומראשי ישיבת קול תורה: כשלמדנו בישיבת 
סלבודקה היינו הולכים מידי פעם בליל שבת לטיש בויזניץ 

הה בישיבה ראש להתענג בעונג השבת. באחת הפעמים ש
הישיבה הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל וכשראה קבוצה של 
כחמישה עשר בחורים מתכוננת ללכת למקום כלשהו, שאלני, 
לאן מועדות פנינו, כשאמרתי שהולכים לטיש, שאל מה נקבל 
שם? אמרתי שהבחורים החסידיים יקבלו חיזוק בתורה ויראת 

שבת. הוא הביט בי שמים ואילו אני עצמי הולך לשם עונג 
בפליאה ואמר: הבחורים שהולכים לקבל חיזוק מהרבי זה מובן, 
הם רוצים שתהיה להם יראת שמים לכל השבוע. אבל אתה 
 אומר עונג שבת? וכי יש עונג שבת יותר גדול מללמוד דף גמרא! 

 )לתתך עליון(
 

"השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את 
 עמך" )כו, טו( 

רת עלינו עשה אתה מה שעליך לעשות שאמרת "עשינו מה שגז
'אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם'" )רש"י(. ויש לדקדק 
מה טעם הביא רש"י את הבטחת התורה מפרשת בחוקותי. 
מעשה באב שבתנאים של בנו סירב לחתום על התחייבותו 
לנדוניה, בטענה שהאב אינו מכזב לבניו ורוצה בטובתם וממילא 

מילתו. הנוכחים במקום לא ההינו לומר לו שאינו ודאי שיעמוד ב
נאמן ולפגוע בו. בין הנוכחים היה הגה"ק רבי אלחנן וסרמן 
שנענה ואמר: בתפילות הימים הנוראים אנו מבקשים "זכרנו 
לחיים מלך חפץ בחיים", והנה, הקב"ה אבינו הרחמן אמור 
להיענות לבקשתנו ולהיעתר לה. מדוע מבקשים גם "וכתבנו 

שאינה דומה הבטחה  -החיים"? אין זאת הדגיש הגר"א  בספר
כתובה להבטחה בעל פה. )המעשה מספר "טללי אורות"(. 
מעתה נראה לומר בביאור הדברים כך: רש"י הדגיש שהבטחת 
הקב"ה כתובה בתורה ומהבטחה כתובה אין לשנות ולחזור 

 בדיבורו, מה שאין כן בהבטחה שאינה כתובה. 
 )במחשבה תחילה(

 

 ( כו, טו) "השקיפה ממעון קדשך מן השמים" 
״כל השקפה שבמקרא לרעה,  ( מובא ברש״י יח, טז) אמרו חז״ל 

פך חוץ מהשקיפה ממעון קדשך, שגדול כח מתנות עניים שהו
מדת הרוגז לרחמים״. פירש הרה״ק רבי ישראל מטשורטקוב 

אם ישקיפו משמים ויבדקו את מעשינו אם  -זי״ע: ״כל השקפה״ 
ימצאו תמיד כי הם חסרים ופגומים,  -טובים המה. ״לרעה״ 

אינה כראוי זה תמיד  ההכוונאף אם  -״מלבד במתנות עניים״ 
טוב, שהרי העני מתפרנס על ידו... כן מובא בשם ה"בעל שם 
טוב" הק׳ זי"ע דאע״פ דלימוד התורה ועבודת ה׳ צריכים להיות 

 מדקדקיםרצויה, מ״מ בגמילות חסדים אין  הובכוונלשם שמים 
כל כך, שהרי סוף סוף נהנה השני ממעשי חסד שלו, ומה לו 

 שם שמים או לא...לפלוני אם נעשה הדבר ל
 

"ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה... וענו כל 
 ( כז, טו) העם ואמרו אמן 

"אשר יעשה",  -מה נשתנה 'ארור' זה, שנאמר בו לשון עתיד 
"ארור מקלה", "ארור  - ההוומשאר ה'ארורים' שנאמר בהם לשון 

 ושיןדיק) מסיג", "ארור משגה", וכן כולם? אך כבר אמרו חז"ל
כל העבירות "אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה", שב( לט:

שמחשבה לעשותה מצטרפת למעשה.  -חוץ מעבודה זרה 
לפיכך בכל ה'ארורים' אין האדם נעשה ארור עד שיעשה בפועל 

מיד כשהאדם חושב לעשותה  -את העבירה, אך בעבודה זרה 
הרי הוא כבר "ארור". ולכן 'ארור' זה נכתב בלשון עתיד, כי אף 

עבד עבודה זרה, הרי המחשבה על העתיד גרמה לו להיות שלא 
 ( רבי שמשון מאוסטרופולי) ארור! 

 

 ר מכה רעהו בסתר" )כז, כד("ארו
ביאר רש"י: "על לשון הרע הוא אומר" ידוע הסיפור על הגאון 

זצ"ל, מהתקופה בה ערך גלות, שפעם נסע עם בעל  המווילנ
עגלה גוי, והחמור, בהנהגת בעליו, נכנס לשדה פרטי שבצד הדרך 
ואכל מהתבואה שבה. הגוי, שראה לפתע את בעל השדה 

יבת מקום, בעל השדה ניגש אל מתקרב נמלט והתחבא בסב
הגאון שישב בעגלה והפליא בו את מכותיו, הגאון לא גילה שהגוי 
הוא זה שגנב משום שלא רצה לדבר לשון הרע על בעל העגלה 
הגוי, שהיה אשם בנזק שגרם החמור. הרי הדברים מבהילים! כל 

לא היתה מצילה אותו מדינה  המווילנתורתו העצומה של הגאון 
אם רק היה אומר שלוש מילים: "זה לא אני"! ובסך  של גיהנום

הכל לגאון היתה סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו 
של בעל השדה, ומה גם שמדובר על גוי. מה נענה אנן, יושבים 
סתם כך בארוחת ערב ומדברים דברי גנאי על הזולת! הרי אנחנו 

על יהודי! לא נמצאים בחשש שיכו אותנו, ובכל זאת מדברים! ו
  נורא נוראות! 

 )יחי ראובן(
 

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי 
  ( כח, ב) " ךאלוקיתשמע בקול ה' 

וקשה הלשון והשיגוך, דנראה כמיותר. ונראה דהנה יש שהקב"ה 
משפיע טובה לאדם, אך היות שהדבר נראה כרע בעיני האדם, 
על כן הוא בורח מזה והטוב אינו משיג אותו. ועל זה התפלל דוד 
המלך ואמר, אך טוב וחסד ירדפוני, שהחסד ירדוף אותי, כי 

ד אלא הוא בורח לפעמים אין לאדם דעת לרדוף אחר הטוב וחס
ומונע ידו מהם, לזה התפלל שהם ירדפוהו וישיגוהו. וזה שאמר 
הכתוב, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, שירדפו אחריך 
וישיגוך אף אם תברח מהם, כי חפץ הקב"ה להטיב לך ושתזכה 

 ( דגל מחנה אפרים)  בברכות. 
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     "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" 

 )כח, ו(
מביא על כך רש"י במקום בשם חז"ל: "שתהא יציאתך מן העולם 
בלא חטא כביאתך לעולם". וצריכים אנו להבין כיצד מברכים 
אדם לזכות בכזה דבר. הלא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, 

מה  –ואם ישמור עצמו מן החטא לא יזדקק לברכה, ואם לא 
יד ימינך".  תועיל לו הברכה? חז"ל אומרים במדרש "ה' צלך על

דהיינו, שכל מה שהאדם עושה הקב"ה עושה אחריו, בדיוק כמו 
שהצל של האדם מחקה את תנועותיו. ממילא יהודי שרוצה 
שהקב"ה יחון עליו וילמד עליו זכות וכתוצאה מזה יכתבהו לשנה 
טובה, צריך גם הוא ללמד זכות על אחרים. משל לכפרי אחד בור 

שהגיע  -יים, ה"בן איש חי" המשיל הגה"ק רבי יוסף ח -וגס 
לאחותו שגרה בעיר הגדולה לביקור. ככפרי, הוא לא טרח 
שהחולצה תהיה במכנסיים והשיער יהיה מסורק, ומראהו היה 
מרושל ומוזנח. לאחר שאכל ושתה, הגיעה העת לישון. "אתה 
רואה את החדר האחרון משמאל?" מראה לו אחותו, "זה החדר 

יך משהו, תרגיש חופשי". הבחור שלך. לך לישון ואם אתה צר
נכנס לחדר, והפלא ופלא... מיד כשהוא פותח את הדלת, בקיר 
מולו נפתחת דלת נוספת. הוא נכנס לחדר ומולו נכנס בחור 
נוסף. אבל הבחור הזה נראה נורא, שיער מבולגן, לבוש מרושל, 
ומראה מוזנח... הכפרי שלנו כועס ושואל בקול חד, כשכף ידו 

ורת שאלה: "מי אתה? מה אתה עושה בחדר מסתובבת בצ
שלי?" להפתעתו הרבה, החוצפן אולי לא אומר בקול את 
מחשבתו, אבל עושה לו את אותה התנועה ביד, וגם עם 
השפתיים. ממש מרגיש בעל הבית... הבחור מנופף לאיום 
באצבעו ואומר: "תשמע חביבי, אני מזהיר אותך, אל תתעסק 

... והליצן ממול מחקה אותו איתי. זה לא ייגמר בטוב!"
בנונשלנטיות, כאילו הוא יודע מה תהיה התנועה הבאה. אתם 
כמובן צוחקים על הטיפש שמימיו לא ראה מראה. אבל מיודענו 
החליט שלפני שהוא נלחם חזיתית, הוא יברר עם אחותו מי זה 
הטרדן שבא להציק לו. הוא הולך ומספר לה את הסיפור, והיא 

וב של האח ה'מוצלח' שלה לא יקלוט בצורה הבינה שראש הכר
ואני  אתורגילה. אז היא אמרה לו "עזוב! למה לריב? לך תתפייס 

מבטיחה לך שיהיה בסדר"... שמע האח בקולה וחזר לחדר. 
"ערב טוב"... הוא פונה לבחור בחיוך רחב. והבחור פתאום נהיה 

יים בנאדם, ענה לו בחיוך. הכפרי התלהב ושאל אותו בתנועות יד
? הכל בסדר? חסר לך משהו?" והשני אתךושפתיים: "מה קורה 

גם הוא התעניין אם הוא צריך משהו... פלאי הבריאה... משראו 
שניהם שהכל בסדר והם לא צריכים כלום, פנו יחד לישון... אם 
נלמד זכות האחד על רעהו, "כמים הפנים לפנים כן לב האדם 

... והחשוב אתךשמח לאדם", גם הוא יחייך אליך מהמראה וי
ילמד עליך  -ה' צילך על יד ימינך  -מכל: אבא האוהב שבשמים 

זכות ויכתוב אותך לשנה טובה ומתוקה, שהרי כל מה שאתה 
עושה, עושה גם הצל שלך... כך נוכל לפרש את הכתוב בו פתחנו: 
"ברוך אתה בבואך", אם בבואך לדון את הזולת על מעשה 

ת ומשתדל להסתכל עליו בצורה שעשה, אתה דן אותו לכף זכו
חיובית ו"ברוכה", אזי כאשר תעזוב את העולם ידונו אותו לכף 

 )במחשבה תחילה( זכות, "וברוך אתה בצאתך". 

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
 ממך" )כח, י( 

ההבטחה "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" 
זיע"א כפשוטה וכמשמעה.  המווילנקדוש נתקיימה אצל הגאון ה

על מאמציו  הבווילנבשעתו נכלא הגר"א יחד עם ראשי הקהל 
להציל צעיר מציפורני השמד ואף חוייב שבועה. משהוכנס הגאון 
לבית המשפט הנכרי כשהוא עטוף בטלית ומעוטר תפילין 
כדרכו תמיד, נהפכו האויבים לאוהבים, השופטים קבלו אותו 

 ות ותוך שעות אחדות שוחרר מכלאו.בסבר פנים יפ
 

"שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמורך 
  ( כח, לא) ולא ישוב לך" גזול מלפניך 

זי"ע,  ( מבוטשאטש) שמעתי בשם הגה"ק בעל "דעת קדושים" 
דהנה כמה בני אדם יושבים בתענית ואינם משימין על לבם 

שבעוד  –עיקרו של תענית, ויותר טוב ומועיל עצת הראב"ד 
מסוגל מכמה הנאתו מהמאכל אשר לפניו ימשיך ידו, וזה יותר 

וי בתענית נכנע קצת קשיות ערפו, הן אמת בעוד ששר ותתעני
אבל כשאח"כ ישב לאכול ולשתות שוב ישוב אליו היצה"ר 

, משא"כ אם מכניע אפו בעודנו הנאת הגשמיות לפניו הכבתחיל
ומושך ידו, לא ישיב אליו. הוא אשר רמז כאן עצה נכונה: "שורך 
טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו" שתמשיך ידך בעודנו טבוח 

"גזול  –וכל להיות בטוח כי "חמורך" גשמיותך לעיניך, ואז ת
  מלפניך ולא ישוב לך". 

  ( ערוגת הבושם)
 

 ( כח, לא) "שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו 
מה קללה היא זו, הלא דין ידוע הוא שאסור לישראל לאכול 
משחיטת עכו"ם, ואין זה חידוש שיתחדש בשעת הקללות! 
אמנם שיטת ה'כסף משנה' היא, וכן נקט ה'כרתי ופלטי' שאם 
הישראל עומד על גבו של העכו"ם ששוחט ורואהו שוחט, מותר 

ניך" לו לאכול מן השחיטה. זה שחידש הפסוק: "שורך טבוח לעי
"ולא תאכל ממנו" מפני  -אפילו שתעמוד על גבו של העכו"ם  -

 שהעכו"ם האויב יגזול אותו ממך ויקדים לאוכלו לפניך. 
 ( מקרא מפורש)

 

"ובאו עליך כל הקללות... כי לא שמעת בקול 
... והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד ךאלוקיה' 

 ךאלוקיעולם: תחת אשר לא עבדת את ה' 
 ( מז-מהכח, ) בשמחה 

כמה תמיהות יש לתמוה כאן: א. הובאו בפסוקים כאן שני 
טעמים לקללות: "כי לא שמעת" ו"אשר לא עבדת... בשמחה". 
איזה מהם הוא הטעם האמיתי לקללות? ב. אם טעם אחד הם, 

 ךאלוקימדוע התורה לא כתבה בקיצור 'כי לא שמעת בקול ה' 
 ים הנ"ל מבואר לעובדו בשמחה' וכיו"ב? ג. מדוע בין שני הטעמ
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שהקללות יהיו "בך לאות ובזרעך עד עולם", היה צריך לכתוב 
זאת בתוך הקללות? ד. מדוע בטעם הראשון נאמר "כי לא 

"תחת אשר לא עבדת". מה ההבדל? ונראה  -שמעת", ובשני 
ליישב הפסוקים באבחה אחת: אמנם אדם החוטא צפוי 

ולם", אם לעונשים, אך מדוע הקללות ידבקו גם "בזרעך עד ע
מה אשם הבן? לכך בא הכתוב כמיישב: הקללות  -האב חטא 

"ובאו עליך כל הקללות" הן כעונש "כי לא  -הבאות על החוטא 
". אך הקללות שיהיו "בזרעך עד עולם" ךאלוקישמעת בקול ה' 

הם לא עונש על חטאי החוטא, אלא הם מציאות שתהיה "תחת 
. בשמחה ובטוב לבב לא עבדך.. ( תמורת, חלף. לא עונש) אשר 

מרוב כל", שכן ידוע שאדם העובד את ה' ביגון ועצב, בניו אחריו 
יפרקו מעליהם את עול המצוות, והואיל ותהיה מקולל ותהיה 

בניך יסברו שעבודת ה' היא  -בעצב ובחוסר כל וכך תעבוד את ה' 
  עול ויבקשו לפרקו מעליהם. 

 ( מפי השמועה)
שעבודת ה' מתוך עצבות מדירה רגלי  -הוכחה נפלאה לדבר זה 

הבנים מקיום מצוות ה', ועבודת ה' משמחה מטיבה עמם, נוכל 
שבליל  ( או"ח תקנט, ב) ללמוד מהדין הבא: פסק השולחן ערוך 

תשעה באב אין אומרים "ובא לציון", אלא מתחיל מ"ואתה 
בשם הטור  קדוש". ואחד הטעמים שהביא לכך ה'משנה ברורה'

הוא: מפני שתשעה באב "אסור בדברי תורה ולא שייך לומר 'ולא 
ימושו מפיך'". וקשה: הלא בתשעה באב מותר לעסוק בדברי 
תורה כגון אגדות החורבן, איוב וכדו', וא"כ ניתן לומר "לא ימושו 
מפיך" על דברי התורה הללו! אלא מכאן מוכח שתורה שנלמדת 

 שאינם משמחים את הלב  שלא בשמחה, שכן אלו דברים
לא שייך בה "לא ימושו  ( ומשום כך מותר ללמוד בהם בת"ב)

מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך", שכן תורה שלא בשמחה אינה 
יכולה להוות הבטחה שהבנים יקיימו את התורה, ולכן מתחילים 

 ( בורנשטיין, ר"י קרית מלך "ישהג' ר)רק מ"ואתה קדוש"! 
 

שר לא נסתה כף רגלה הצג "הרכה בך והענגה א
 ( כח, נו) על הארץ" 

כ' לגבי מצות עונג שבת, "כשם שיש עונג  ( סימן תיב) היראים 
באכילה כך יש עונג בהנאת גופו, ומצוה לאדם לענג עצמו 

-נסתה כף-בהנאת גופו שגם היא נקראת עונג דכתיב "אשר לא
 ןיבעני ןמענייהארץ, מהתענג, ומרך", ע"כ. דבר -רגלה הצג על

לתלמיד התרומת הדשן עמ' ) "עונג שבת" נמצא ב"לקט יושר" 
שכתב "יש לתקן תענוגיו שילך כמה פעמים לשוק בערב  ( 121

שבת לקנות צרכי שבת, שזהו נכון יותר מלקנות בבת אחת כל 
הצורך לשבת, משום שכשהוא מרבה לקנות הרבה פעמים הוא 
קונה ומרבה יותר בתענוגים, או שמא ימצא בפעם אחרת דבר 
 שהוא מתענג בו יותר אז שכרו הרבה מאוד". ומרן הח"ח זצ"ל

כתב "שמעתי בשם גדול אחד, שאמר, לפי ( שם עולם ח"א פ"ד)
מה שידוע מחז"ל דמי ששומר שבת בעולם הזה אז גם שם 
אפילו אם נתחייב חס ושלום עונש גהינום עבור עונותיו אינו 
נענש ביום השבת, דנחשב לאיש ההוא זמן שבת מעת שהתחיל 

 , ועל בערב שבת להתעסק בצרכי שבת, ומגינה עליו זכות השבת
 

 צרכי שבת וייטב לו בזה ובבא.  ןבענייכן מאד צריך להשתדל 
ודומיא דמוצאי שבת, דעד שישלימו ישראל סדריהם אינם 
נענשים בגהינום אף שכבר הוא לילה, מטעם דנמשכת קדושת 

וכדאיתא בסימן רצ"ה בטור או"ח והגר"א ) שבת עד זמן זה,
שבת  , כן הוא בערב שבת מעת שמתחיל להתעסק בצרכי(שם

( בסק ,)סי' רנ מתנוצץ עליו קדושת שבת, ע"כ. ובשערי תשובה
כתב "עיין באה"ט בשם כוונות האר"י ז"ל, הזיעה שאדם מזיע 
בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העונות כמו הדמעות ולכן צריך 

 ( קב ונקי)  לטרוח הרבה בשביל כבוד שבת". 
 

"והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם 
כן ישיש ה' עליכם להאביד  ולהרבות אתכם

 ( כח, סג) אתכם ולהשמיד אתכם" 
לרבינו  רמז נאה בפרשתנו עובר מדור לדור, ויש המייחסים אותו

ם יכלה' ע שש רשאכ היהתוכחה נאמר ו. בן עזראאברהם אב
יד באהם ליכלה' ע יששי ןכ ם,כתת אוברהלם וכתיב איטהל
 ם וגו'.כתיד אמשהלם וכתא

)תהלים  על כך מתפללים אנו בשיר של יום ליום שני
. על הזמנים 'תאוביר ה' צעב ינואר ןכ נועמש רשאכ' מח(

, אך שמענו שש ה' להטיב לנו רק כאשר הטובים עליהם נאמר
וחשנו בעצמנו! ובכל  ראינו ישיש..." 'כן את הסיפא המוכיח

א ד הועם ולעו ינוקלים אקלא הי זמצב, נאמנים אנו ומכריזים "כ
 ת"!מו-לע נוגהני

 

"ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות 
 ואזנים לשמע עד היום הזה" )כט, ג(

יום אחד בנוסעי ברחוב חזון איש בבני ברק ראיתי יהודי מכובד 
מרים ידו, עצרתי לו, הוא התיישב מאחור. לא עברה דקה ואותו 

ם פה... 'הדבר היה נוסע העיר לי: 'למה המזגן לא מספיק חזק? ח
נראה לי מאוד מוזר. עולה יהודי, עושים לו טובה וכבר יש לו 
טענות?! בכל זאת אמרתי לו בנועם: "אנא עבור קדימה, פה 
המזגן טוב, אתה תרגיש אותו'. עבר מקום. ושוב העיר לי: 'עדיין 
המזגן לא טוב, זה לא מקרר'... המשכתי בנסיעה, ואז הוא שאל 

ה אתה'? השבתי לו: 'סליחה, מה כוונתך, אני אותי: "איזו חבר
 אדם פרטי"...

אוי ויי, קרא היהודי, הרמתי יד להשיג מונית, הרכב היה בצבע 
לבן והייתי בטוח כי זו מונית"... שנזכה לדון את חברנו לכף זכות 

 )אמונה שלמה( תמיד...
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