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ואברהם זקןואברהם זקן
ומתמלא  התורה  בפרשיות  מסתכל  ומתמלא אתה  התורה  בפרשיות  מסתכל  אתה 
לכל  אבינו  אברהם  זכה  כיצד  לכל התפעלות,  אבינו  אברהם  זכה  כיצד  התפעלות, 
ושומעים  קוראים  שאנו  הגדולות  ושומעים המעלות  קוראים  שאנו  הגדולות  המעלות 
הגיע  חולה  היה  שכאשר  כך  כדי  עד  הגיע עליהם,  חולה  היה  שכאשר  כך  כדי  עד  עליהם, 
עם  יחד  לבקרו!  ובעצמו  בכבודו  עם הקב"ה  יחד  לבקרו!  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה 
חלישות,  הרגשת  ללבך  נכנסת  חלישות, ההתפעמות  הרגשת  ללבך  נכנסת  ההתפעמות 
הגיע  לאן  תראה  ובזוי,  קטן  מרגיש  הגיע אתה  לאן  תראה  ובזוי,  קטן  מרגיש  אתה 
כל  אני  הרי  אני?  היכן  ואני,  אבינו,  כל אברהם  אני  הרי  אני?  היכן  ואני,  אבינו,  אברהם 
גדלות,  לא  השגות,  לא  זה,  מכל  רחוק  גדלות, כך  לא  השגות,  לא  זה,  מכל  רחוק  כך 
ושלא לדבר על כך שאיני מרגיש שום סיפוק ושלא לדבר על כך שאיני מרגיש שום סיפוק 
בעבודת השם, ועכשיו שאני חושב על כך, זה בעבודת השם, ועכשיו שאני חושב על כך, זה 
מחליש אותי עוד יותר, כי אם זהו מצבי אולי מחליש אותי עוד יותר, כי אם זהו מצבי אולי 
ח"ו אין עבודתי רצויה לפני הקב"ה, אולי אני ח"ו אין עבודתי רצויה לפני הקב"ה, אולי אני 

בכלל לא בדרך הנכונה?!בכלל לא בדרך הנכונה?!
את  ברך  והשם  בימים  בא  זקן  את 'ואברהם  ברך  והשם  בימים  בא  זקן  'ואברהם 
נלמדו  ודרושים  דרשות  הרבה  בכל',  נלמדו אברהם  ודרושים  דרשות  הרבה  בכל',  אברהם 
מפסוק זה, ביניהם גם מגדלותו והשגותיו של מפסוק זה, ביניהם גם מגדלותו והשגותיו של 
אברהם אבינו, הגמרא דורשת זקן - זה שקנה אברהם אבינו, הגמרא דורשת זקן - זה שקנה 
זקן'  'ואברהם  זו  ממילה  דווקא  ואולי  זקן' חכמה  'ואברהם  זו  ממילה  דווקא  ואולי  חכמה 
בלשון  נתבונן  אם  כי  חיזוק,  דרך  לקבל  בלשון נוכל  נתבונן  אם  כי  חיזוק,  דרך  לקבל  נוכל 
אברהם  זכה  אמנם  כי  רואים  הרינו  אברהם הפסוק,  זכה  אמנם  כי  רואים  הרינו  הפסוק, 
אבל  חכמה,  שקנה  זה   - זקן  להיות  אבל אבינו  חכמה,  שקנה  זה   - זקן  להיות  אבינו 
מתי, באיזה שלב בחייו הוא זכה לכך? כשהיה מתי, באיזה שלב בחייו הוא זכה לכך? כשהיה 
לגיל  הגיע  שכבר  אחרי  כלומר  'אברהם'  לגיל כבר  הגיע  שכבר  אחרי  כלומר  'אברהם'  כבר 
עדיין  הוא  אז  עד  כי  שנים,  ותשע  עדיין תשעים  הוא  אז  עד  כי  שנים,  ותשע  תשעים 
נקרא 'אברם', והרי אברהם אבינו התחיל את נקרא 'אברם', והרי אברהם אבינו התחיל את 
דרכו בעבודת ד' כבר בהיותו בן שלוש שנים, דרכו בעבודת ד' כבר בהיותו בן שלוש שנים, 
מכך  התפעל  לא  בדורו,  יחיד  שהיה  מכך ולמרות  התפעל  לא  בדורו,  יחיד  שהיה  ולמרות 
זאת  ובכל  נפש,  במסירות  הקב"ה  את  זאת ועבד  ובכל  נפש,  במסירות  הקב"ה  את  ועבד 
כשהיה  זקן,  שהיה  עליו  מעידה  התורה  כשהיה מתי  זקן,  שהיה  עליו  מעידה  התורה  מתי 

כבן מאה!!כבן מאה!!
הרבי רבי זושא זיע"א אמר פעם שאינו מצפה הרבי רבי זושא זיע"א אמר פעם שאינו מצפה 
רבי  כבר  כשהיה  השם  את  שעבד  על  רבי לשכר  כבר  כשהיה  השם  את  שעבד  על  לשכר 
זושא, כיון שעכשיו יש לו כבר תענוג בעבודת זושא, כיון שעכשיו יש לו כבר תענוג בעבודת 
ד', אבל הוא מצפה לשכר על הזמן שעבד את ד', אבל הוא מצפה לשכר על הזמן שעבד את 

השם לפני שנעשה לרבי זושא...השם לפני שנעשה לרבי זושא...
ממנו ניקח לעבוד את ד', שגם אם כרגע איננו ממנו ניקח לעבוד את ד', שגם אם כרגע איננו 
מרגישים שום סיפוק בעבודת השם, גם אם מרגישים שום סיפוק בעבודת השם, גם אם 
כוחות  מול  לבד  עומד  שאתה  מרגיש  כוחות אתה  מול  לבד  עומד  שאתה  מרגיש  אתה 
יגיע,  זה  בסוף  כי  להתייאש,  לך  אל  יגיע, גדולים,  זה  בסוף  כי  להתייאש,  לך  אל  גדולים, 
אולי היום אולי מחר ואולי כשתהיה בן מאה, אולי היום אולי מחר ואולי כשתהיה בן מאה, 

אבל זה יגיע.אבל זה יגיע.
 (עפ"י טיב התורה-חיי שרה) (עפ"י טיב התורה-חיי שרה)
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הראוי  ומן  מנחה,  תפילת  תיקן  שיצחק  הראוי   ומן  מנחה,  תפילת  תיקן  שיצחק  כו:)  (ברכות  כו:)  (ברכות  חז"ל  למדו  הכתוב  חז"למזה  למדו  הכתוב  מזה 
הוא לעורר את הלבבות על ענין כוחה של תפילה זו ועל שגב מעלתה.הוא לעורר את הלבבות על ענין כוחה של תפילה זו ועל שגב מעלתה.

הנה על ענין התפילה בכללה אמרו חכמינו ז"ל כי היא מהדברים העומדים הנה על ענין התפילה בכללה אמרו חכמינו ז"ל כי היא מהדברים העומדים 
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה, וענין זה רואים אנו במיוחד בתפילת ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה, וענין זה רואים אנו במיוחד בתפילת 
במעלתה,  האריכו  ז"ל  חכמינו  כי  אחד  מצד  אנו  רואים  זו  בתפילה  במעלתה, מנחה.  האריכו  ז"ל  חכמינו  כי  אחד  מצד  אנו  רואים  זו  בתפילה  מנחה. 
לכך  מנחה,  תפילת  זו  רצון,  עת  לכך אימתי  מנחה,  תפילת  זו  רצון,  עת  אימתי  עו)  (פרק  עו)   (פרק  בראשית  באגדת  בראשיתכדאיתא  באגדת  כדאיתא 
נאמר נאמר (מלכים א'. יח, לו)(מלכים א'. יח, לו) ויהי בעלות המנחה. וכמו כן אמרו  ויהי בעלות המנחה. וכמו כן אמרו (ברכות ו:) (ברכות ו:) לעולם יהא לעולם יהא 

זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. 
וז"ל הרב בני יששכר ז"ל וז"ל הרב בני יששכר ז"ל (מגיד תעלומה ברכות דף ו:) (מגיד תעלומה ברכות דף ו:) אליהו לא נענה אלא בתפלת אליהו לא נענה אלא בתפלת 
המנחה, אמר דרך שלילה, ולא אמר דרך חיוב, ונראה דלכאורה אין ראיה המנחה, אמר דרך שלילה, ולא אמר דרך חיוב, ונראה דלכאורה אין ראיה 
כלל מאליהו, דהמעשה שהיה כך היה, ואילו התפלל פעם אחר היה גם כן כלל מאליהו, דהמעשה שהיה כך היה, ואילו התפלל פעם אחר היה גם כן 
נענה, נענה, [פירוש: מי אומר ששעת המנחה היא שגרמה לזה, אולי גם אם היה מתפלל בשחרית היה נענה אלא [פירוש: מי אומר ששעת המנחה היא שגרמה לזה, אולי גם אם היה מתפלל בשחרית היה נענה אלא 
גופא דעובדא הכי הוי] גופא דעובדא הכי הוי] אך דמשמיענו הכתוב ויהי בעלו"ת המנחה, והול"ל סתם אך דמשמיענו הכתוב ויהי בעלו"ת המנחה, והול"ל סתם 

ויהי בעלות העולה , משמע דמשמיענו דשעת המנחה גרם, וז"ש שהרי ויהי בעלות העולה , משמע דמשמיענו דשעת המנחה גרם, וז"ש שהרי 
אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה, עכ"ל.אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה, עכ"ל.

דוקא  כיוון  אליהו  כי  כן  גם  שמבאר  היום'  'סדר  בספר  אנו  רואים  דוקא וכן  כיוון  אליהו  כי  כן  גם  שמבאר  היום'  'סדר  בספר  אנו  רואים  וכן 
לאותה שעה וז"ל: וצריך האדם ליזהר בתפילת המנחה הרבה מאד, כמ"ש לאותה שעה וז"ל: וצריך האדם ליזהר בתפילת המנחה הרבה מאד, כמ"ש 
ז"ל שמצינו שלא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה, והוא בכונה המתין ז"ל שמצינו שלא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה, והוא בכונה המתין 
לאותה שעה, כמו שמפורש בפסוקלאותה שעה, כמו שמפורש בפסוק (מלכים א'. יח, כז)  (מלכים א'. יח, כז) ויהתל בהם אליהו,  ויהתל בהם אליהו,  [כלומר, [כלומר, 
היה מהתל בהם כדי להשהות קרבנו ותפילתו עד שיבוא שעת המנחה ויתפלל ויענה],  היה מהתל בהם כדי להשהות קרבנו ותפילתו עד שיבוא שעת המנחה ויתפלל ויענה],  נראה שאותה נראה שאותה 

שעה ראויה לענייה משעה אחרת, עכ"ל. הרי רואים אנו מכל זה כי שעת שעה ראויה לענייה משעה אחרת, עכ"ל. הרי רואים אנו מכל זה כי שעת 
מנחה היא עת רצון גדול מאוד. מנחה היא עת רצון גדול מאוד. 

התפילות,  כל  משאר  היא  יתירה  זו  בתפילה  הזלזול  ענין  מאידך  התפילות, אך  כל  משאר  היא  יתירה  זו  בתפילה  הזלזול  ענין  מאידך  אך 
היא  זו,  בתפילה  חשיבות  רואים  ואינם  כמעט  ההמונים  כי  יבחן  היא והבוחן  זו,  בתפילה  חשיבות  רואים  ואינם  כמעט  ההמונים  כי  יבחן  והבוחן 
ואפילו  נרגש.  שאינו  כדבר  אצלם  ממש  והיא  בחיפזון,  ידם  על  ואפילו נאמרת  נרגש.  שאינו  כדבר  אצלם  ממש  והיא  בחיפזון,  ידם  על  נאמרת 
בימים הנשגבים יש איזה חולשה בתפילה זו יתר משאר התפילות, דוק בימים הנשגבים יש איזה חולשה בתפילה זו יתר משאר התפילות, דוק 
ותשכח כי ביום הכיפורים נאמרים כל התפילות בהתעוררות יתירה ואילו ותשכח כי ביום הכיפורים נאמרים כל התפילות בהתעוררות יתירה ואילו 
אנו  עומדים  הרי  ערבית  בתפילת  כי  רפיון,  איזו  בה  יש  המנחה  אנו תפילת  עומדים  הרי  ערבית  בתפילת  כי  רפיון,  איזו  בה  יש  המנחה  תפילת 
בתחילת הצום וכוחינו עדיין במתנינו על כן נאמרת היא מתוך התעוררות בתחילת הצום וכוחינו עדיין במתנינו על כן נאמרת היא מתוך התעוררות 
יתירה, גם תפילת שחרית נאמרת מתוך כוונה רצויה, כי היא מיד בבוקרו יתירה, גם תפילת שחרית נאמרת מתוך כוונה רצויה, כי היא מיד בבוקרו 
של יום בבוא האדם עם כוחות מחודשים ובלב פתוח כדבעי ביום נעלה של יום בבוא האדם עם כוחות מחודשים ובלב פתוח כדבעי ביום נעלה 
אנו  ובאמצעה  התפילות  של  'הפני'  בחינת  היא  הרי  מוסף  ותפילת  אנו זה,  ובאמצעה  התפילות  של  'הפני'  בחינת  היא  הרי  מוסף  ותפילת  זה, 
עוסקים בעבודת כהן גדול בזה היום, והיא חשובה עבורינו כאילו עשינו עוסקים בעבודת כהן גדול בזה היום, והיא חשובה עבורינו כאילו עשינו 
העבודה בעצמינו, תפילת נעילה גם היא נאמרת מתוך התעוררות יתירה, העבודה בעצמינו, תפילת נעילה גם היא נאמרת מתוך התעוררות יתירה, 
הלוא עומדים אנו באותה שעה קודם נעילת השערים וכל אחד מנצל את הלוא עומדים אנו באותה שעה קודם נעילת השערים וכל אחד מנצל את 
אלו הדקות ובוקע רקיעים בתחינות ובתחנונים מעומק לבו, אך תפילת אלו הדקות ובוקע רקיעים בתחינות ובתחנונים מעומק לבו, אך תפילת 

אך  ביותר.  בה  ניכרת  הצום  וחולשת  לעצמו  יחוס  איזה  לה  אין  אך המנחה  ביותר.  בה  ניכרת  הצום  וחולשת  לעצמו  יחוס  איזה  לה  אין  המנחה 
דוקא על תפילה זו מוכח ממאמרי חז"ל הנזכרים לעיל כי מעלתה מרובה, דוקא על תפילה זו מוכח ממאמרי חז"ל הנזכרים לעיל כי מעלתה מרובה, 
ואפשר כי זהו טעמו של רפיונה, כי כגודל מעלתה ועמידתה ברומו של ואפשר כי זהו טעמו של רפיונה, כי כגודל מעלתה ועמידתה ברומו של 

עולם, כך מתקיים בה ביותר ענין של בני אדם מזלזלים בה. עולם, כך מתקיים בה ביותר ענין של בני אדם מזלזלים בה. 
לנכון  וראתה  הרפיון,  מזה  תורה  ידעה  כבר  כי  ניווכח  במקרא  לנכון וכשנדייק  וראתה  הרפיון,  מזה  תורה  ידעה  כבר  כי  ניווכח  במקרא  וכשנדייק 
שחרית,  מתפילת  פחות  לא  זו  בתפילה  להתעורר  האדם  את  שחרית, לזרז  מתפילת  פחות  לא  זו  בתפילה  להתעורר  האדם  את  לזרז 
וכשדברה תורה בענין קרבן התמיד של בין הערבים ציוותה לאמר, וכשדברה תורה בענין קרבן התמיד של בין הערבים ציוותה לאמר, (ויקרא (ויקרא 
כח, ח)כח, ח) 'ואת הכבש השני תעשה בין הערבים  'ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכוכמנחת הבקר וכנסכו תעשה'  תעשה' 

וגו', דהנה, זמנו של קרבן התמיד של שחר היה בשעה שהתעוררו הכהנים וגו', דהנה, זמנו של קרבן התמיד של שחר היה בשעה שהתעוררו הכהנים 
עבודת  לעניני  צלול  דעתם  אז  והיה  מחודשים,  בכוחות  והיו  עבודת משנתם,  לעניני  צלול  דעתם  אז  והיה  מחודשים,  בכוחות  והיו  משנתם, 
המקדש, ועשו את העבודה מתוך חשק וחביבות מצוה יתירה, אך בבוא המקדש, ועשו את העבודה מתוך חשק וחביבות מצוה יתירה, אך בבוא 
זמן בין הערבים אחר שכבר עשו את כל העבודה השייך לזה היום, ובאים זמן בין הערבים אחר שכבר עשו את כל העבודה השייך לזה היום, ובאים 
וחלושים  מותשים  היו  כבר  הערביים,  בין  של  בתמיד  להשלימה  וחלושים כעת  מותשים  היו  כבר  הערביים,  בין  של  בתמיד  להשלימה  כעת 
מהעבודות הקשות שבמקדש, והיה בכח היצר להתגבר עליהם ולפתותם מהעבודות הקשות שבמקדש, והיה בכח היצר להתגבר עליהם ולפתותם 
ואמר  הכתוב  זירז  כן  על  שבעבודה,  בחביבות  ולפגום  ברפיון  ואמר לעשותו  הכתוב  זירז  כן  על  שבעבודה,  בחביבות  ולפגום  ברפיון  לעשותו 
לעשותו 'כמנחת הבוקר' ממש, דהיינו לעורר שוב את הלבבות לעשותה לעשותו 'כמנחת הבוקר' ממש, דהיינו לעורר שוב את הלבבות לעשותה 

בדחילו ורחימו כמנחת הבוקר וכנסכו.בדחילו ורחימו כמנחת הבוקר וכנסכו.
זה הדבר מכוון גם על תפילת המנחה, שהרי היא המכוון לתמיד של בין זה הדבר מכוון גם על תפילת המנחה, שהרי היא המכוון לתמיד של בין 
הערבים, ובהגיע האדם לתפילה זו כבר נעשה עיף ומותש מעמל היום, הערבים, ובהגיע האדם לתפילה זו כבר נעשה עיף ומותש מעמל היום, 
ואין כוחו בפיו לומר את התיבות בכוונה רצויה, ולכן גם עליה כוונה תורה ואין כוחו בפיו לומר את התיבות בכוונה רצויה, ולכן גם עליה כוונה תורה 
ואמרה שעל האדם להתעורר בה מחדש 'כמנחת הבוקר' כי כאמור כוחה ואמרה שעל האדם להתעורר בה מחדש 'כמנחת הבוקר' כי כאמור כוחה 

גדולה ונשגבה ביותר. גדולה ונשגבה ביותר. 
וענין מעלת תפילה זו איתא גם כן בספר סדר היום, וז"ל: מפני שאותה וענין מעלת תפילה זו איתא גם כן בספר סדר היום, וז"ל: מפני שאותה 
שעה מתחלת לשלוט מדת הדין, ומי שיכול לשלוט שיתגברו הרחמים על שעה מתחלת לשלוט מדת הדין, ומי שיכול לשלוט שיתגברו הרחמים על 
הדין כחו גדול ומפיקים לו רצונו וחפצו, כיון שהפיק רצון שמים בהתחננו הדין כחו גדול ומפיקים לו רצונו וחפצו, כיון שהפיק רצון שמים בהתחננו 
אליו, ולעורר רחמים בזמן הדין ומתמלאים כל שאלותיו ונענה, לכן צריך אליו, ולעורר רחמים בזמן הדין ומתמלאים כל שאלותיו ונענה, לכן צריך 
לכוין כראוי ולהיותו לאיש לשבר מנעולין, ולבטל כל כחות הטומאה אשר לכוין כראוי ולהיותו לאיש לשבר מנעולין, ולבטל כל כחות הטומאה אשר 

התחילו להתעורר הזמן ההוא, עכ"ל.התחילו להתעורר הזמן ההוא, עכ"ל.
אנו  נצרכים  השעה  בזו  שמים  רחמי  לעורר  כדי  כי  הם,  הדברים  כוונת  אנו   נצרכים  השעה  בזו  שמים  רחמי  לעורר  כדי  כי  הם,  הדברים  כוונת   
ליגיעה יתירה, מאחר שבאלו השעות מתגברים הדינים ביותר, אך דוקא ליגיעה יתירה, מאחר שבאלו השעות מתגברים הדינים ביותר, אך דוקא 
תחנונים  תפילתו  העושה  לזה  השמים  מן  יתירה  חיבה  יש  השעה  תחנונים בזו  תפילתו  העושה  לזה  השמים  מן  יתירה  חיבה  יש  השעה  בזו 
ומגביר בכך את מידת הרחמים, כי אין הקב"ה חפץ בדין המתגבר, ומצפה ומגביר בכך את מידת הרחמים, כי אין הקב"ה חפץ בדין המתגבר, ומצפה 
הרצון  אחר  מילא  בתפילתו  המעוררם  וזה  לכובשו,  הרחמים  הרצון שיתעוררו  אחר  מילא  בתפילתו  המעוררם  וזה  לכובשו,  הרחמים  שיתעוררו 
בעדו  מסייעים  הרחמים  אלו  שיהיו  ראוי  כן  ועל  תפילתו,  בכח  בעדו העליון  מסייעים  הרחמים  אלו  שיהיו  ראוי  כן  ועל  תפילתו,  בכח  העליון 
רצונו  ומתקיים  זוכה  וממלא  וההסתרים,  הדינים  כל  מעליו  רצונו ולהמתיק  ומתקיים  זוכה  וממלא  וההסתרים,  הדינים  כל  מעליו  ולהמתיק 

ופועל ישועות וכל טוב. ופועל ישועות וכל טוב. 
לאור האמור, מוטל על כל אדם לראות חשיבות יתירה בתפילת המנחה, לאור האמור, מוטל על כל אדם לראות חשיבות יתירה בתפילת המנחה, 

ולדקדק בה ולעשות על ידה קורת רוח בעליונים ובתחתונים. ולדקדק בה ולעשות על ידה קורת רוח בעליונים ובתחתונים. 

המנחה בתפילת  אלא  נענה  לא  המנחהאליהו  בתפילת  אלא  נענה  לא  אליהו 

א
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בן  כל  שצריך  ברכות  שלש  עוד  בן יש  כל  שצריך  ברכות  שלש  עוד  יש  א.   א.   
גוי,  עשני  שלא  אלו,  והם  לברך,  גוי, ישראל  עשני  שלא  אלו,  והם  לברך,  ישראל 
שעשאהו  למקום  והודאה  שבח  לתת  שעשאהו כדי  למקום  והודאה  שבח  לתת  כדי 
האומות  מכל  בנו  בחר  אשר  ישראל,  האומות מבני  מכל  בנו  בחר  אשר  ישראל,  מבני 
וקרבנו לעבודתו ולקיים מצותיווקרבנו לעבודתו ולקיים מצותיו (סימן מ"ו ס"ד  (סימן מ"ו ס"ד 

ולבוש שם).ולבוש שם).

כמו  ישראל  שעשני  יברך  שלא  יזהר  כמו    ישראל  שעשני  יברך  שלא  יזהר  ב.ב.  
שיש באיזה סדורים ע"י שיבוש הדפוס, כי שיש באיזה סדורים ע"י שיבוש הדפוס, כי 
עשני  שלא  שוב  לברך  יוכל  לא  שבזה  עשני י"א  שלא  שוב  לברך  יוכל  לא  שבזה  י"א 

עבד ולא עשני אשהעבד ולא עשני אשה (מ"ב סקט"ו). (מ"ב סקט"ו).
ג.ג.  ואח"כ שלא עשני עבד, ר"ל עבד כנעני   ואח"כ שלא עשני עבד, ר"ל עבד כנעני 
שאף על פי שהוא טוב מן הגוי שחייב בכל שאף על פי שהוא טוב מן הגוי שחייב בכל 
לה  כדילפינן  בהם  חייבת  שאשה  לה המצוות  כדילפינן  בהם  חייבת  שאשה  המצוות 
לה מאשה, מ"מ הוא מזולזל מאד שאין לו לה מאשה, מ"מ הוא מזולזל מאד שאין לו 
יחס וזכות אבות ואסור בבת ישראל, ושאר יחס וזכות אבות ואסור בבת ישראל, ושאר 

עניני שפלות שיש בועניני שפלות שיש בו (ס"ד ולבוש שם).  (ס"ד ולבוש שם). 
עבד,  עשני  שלא  יאמר  השבוי  אפילו  עבד,    עשני  שלא  יאמר  השבוי  אפילו  ד.ד.  
אלא  מהעבדות,  החירות  על  הברכה  אלא שאין  מהעבדות,  החירות  על  הברכה  שאין 
על שאין העבד חייב אלא במצות שהאשה על שאין העבד חייב אלא במצות שהאשה 

חייבת בהם חייבת בהם (שו"ע הרב ס"ד).(שו"ע הרב ס"ד).
ה.ה.  ואח"כ מברך שלא עשני אשה, שאע"פ   ואח"כ מברך שלא עשני אשה, שאע"פ 
שהיא טובה ומעולה הרבה מן העבד, מ"מ שהיא טובה ומעולה הרבה מן העבד, מ"מ 
שהרי  בישראל  הזכרים  כמו  חשובה  שהרי אינה  בישראל  הזכרים  כמו  חשובה  אינה 
אינה חייבת בכל המצות, שפטורה ממצות אינה חייבת בכל המצות, שפטורה ממצות 
ועושה  המצווה  וגדול  גרמא,  שהזמן  ועושה עשה  המצווה  וגדול  גרמא,  שהזמן  עשה 

ממי שאינו מצווה ועושהממי שאינו מצווה ועושה (ס"ד ולבוש שם).  (ס"ד ולבוש שם). 
ו.ו.  ואשה, במקום שלא עשני אשה מברכת   ואשה, במקום שלא עשני אשה מברכת 
עליה  שמצדיקה  כמו  והיא  כרצונו,  עליה שעשני  שמצדיקה  כמו  והיא  כרצונו,  שעשני 
מה  וי"א  מה   וי"א  שם),  ולבוש  (ס"ד  שם),  ולבוש  (ס"ד  הרעה  על  הדין  הרעהאת  על  הדין  את 

שיש  כרצונו,  שעשני  מברכות  שיש שהנשים  כרצונו,  שעשני  מברכות  שהנשים 
חייבת  שפיר  ע"כ  האשה,  בבריאת  חייבת מעלה  שפיר  ע"כ  האשה,  בבריאת  מעלה 

היא לברך על מעלה שלה היא לברך על מעלה שלה (ט"ז סק"ד).(ט"ז סק"ד).
על  ברכה  השחר  בברכת  מברך  אינו  על כהן  ברכה  השחר  בברכת  מברך  אינו  כהן 
בזה,  נאמרו  רבים  וטעמים  כהן',  בזה, 'שעשני  נאמרו  רבים  וטעמים  כהן',  'שעשני 
ראה בספר 'גם אני אודך' על ברכת כהנים ראה בספר 'גם אני אודך' על ברכת כהנים 

(סימן כ"ט).(סימן כ"ט).

דרך  זו  ברכה  תקנו  למה  מקשים  רבים  דרך    זו  ברכה  תקנו  למה  מקשים  רבים  ז.ז.  
שעשני  דהיינו  חיוב,  דרך  ולא  שעשני שלילי  דהיינו  חיוב,  דרך  ולא  שלילי 
אשה,  עשני  שלא  בברכת  וכן  אשה, ישראל,  עשני  שלא  בברכת  וכן  ישראל, 
ומתרצים לפי שנמנו וגמרו ב"ש וב"ה טוב ומתרצים לפי שנמנו וגמרו ב"ש וב"ה טוב 
לאדם שלא נברא, ע"כ לא תיקנו לברך על לאדם שלא נברא, ע"כ לא תיקנו לברך על 
שלא  לנו  דטוב  האדם,  שנעשה  שלא העשיה  לנו  דטוב  האדם,  שנעשה  העשיה 
נעשה  שלא  על  הפחות  לכל  אלא  נעשה נעשה,  שלא  על  הפחות  לכל  אלא  נעשה, 

עכו"םעכו"ם (ט"ז סק"ד). (ט"ז סק"ד).
אשה,  עשני  שלא  מתחילה  בירך  אם  אשה,    עשני  שלא  מתחילה  בירך  אם  ח.ח.  
י"א דשוב לא יוכל לברך שלא עשני עכו"ם י"א דשוב לא יוכל לברך שלא עשני עכו"ם 
ושלא עשני עבד, כי אשה עדיפה משתיהן, ושלא עשני עבד, כי אשה עדיפה משתיהן, 
מאתים  בכלל  כי  ההודאה  נכלל  מאתים וממילא  בכלל  כי  ההודאה  נכלל  וממילא 

מנהמנה (מ"ב סקט"ז).  (מ"ב סקט"ז). 
יוכל  לא  עבד  עשני  שלא  בירך  אם  וכן  יוכל    לא  עבד  עשני  שלא  בירך  אם  וכן  ט.ט.  
מגוי  עדיף  עבד  כי  גוי,  עשני  שלא  מגוי לברך  עדיף  עבד  כי  גוי,  עשני  שלא  לברך 

דחייב בקצת מצות דחייב בקצת מצות (מ"ב סקט"ז).(מ"ב סקט"ז).
י.י.  אבל הרבה אחרונים חולקין בכל זה וכן   אבל הרבה אחרונים חולקין בכל זה וכן 
הסכים הא"ר ודה"ח דיוכל לברךהסכים הא"ר ודה"ח דיוכל לברך (מ"ב סקט"ז).  (מ"ב סקט"ז). 
עבד  עשני  שלא  תחילה  בירך  אם  עבד דאף  עשני  שלא  תחילה  בירך  אם  דאף 
שהגוי  ואף  גוי,  עשני  שלא  לברך  שהגוי יחזור  ואף  גוי,  עשני  שלא  לברך  יחזור 
גרוע מהעבד, לפי שיש מעלה בגוי שאינה גרוע מהעבד, לפי שיש מעלה בגוי שאינה 
זרעו  שאין  יחוס  לו  אין  שהעבד  זרעו בעבד,  שאין  יחוס  לו  אין  שהעבד  בעבד, 

מיוחס אחריו אלא אחרי האם כמו בבהמה, מיוחס אחריו אלא אחרי האם כמו בבהמה, 
עם  החמור  עם  פה  לכם  שבו  עם שנאמר  החמור  עם  פה  לכם  שבו  שנאמר 
הנכרי  וגם  בנכרי,  משא"כ  לחמור,  הנכרי הדומה  וגם  בנכרי,  משא"כ  לחמור,  הדומה 
כישראל  ולהיות  מעצמו  להתגייר  כישראל יכול  ולהיות  מעצמו  להתגייר  יכול 

גמור, מה שאין כן בעבד.גמור, מה שאין כן בעבד.
וכן אם בירך תחילה שלא עשני אשה יחזור וכן אם בירך תחילה שלא עשני אשה יחזור 
אינה  שהאשה  ועבד,  גוי  עשני  שלא  אינה לברך  שהאשה  ועבד,  גוי  עשני  שלא  לברך 
נכרי  כמו  המצות  בכל  להתחייב  נכרי יכולה  כמו  המצות  בכל  להתחייב  יכולה 
ליתן  וצריך  רבו,  שישחררו  ועבד  ליתן שיתגייר  וצריך  רבו,  שישחררו  ועבד  שיתגייר 
חלקו  שם  שלא  הוא  ברוך  למקום  חלקו הודאה  שם  שלא  הוא  ברוך  למקום  הודאה 
כמעולה שבהם, אלא זכה לעבוד ה' ולהיות כמעולה שבהם, אלא זכה לעבוד ה' ולהיות 

קרוב אליו יותר מכולם קרוב אליו יותר מכולם (שו"ע הרב ס"ה).(שו"ע הרב ס"ה).
יא.יא.  ברכות אלו מעיקרן על תחלת היצירה   ברכות אלו מעיקרן על תחלת היצירה 
מסדרין  אנו  זה  שמטעם  ונראה  מסדרין נתקנו,  אנו  זה  שמטעם  ונראה  נתקנו, 
מפני  בינה,  לשכוי  אחר  מיד  בתחילה  מפני אותן  בינה,  לשכוי  אחר  מיד  בתחילה  אותן 
ולשכוי  נשמה  ואל-הי  יצר  אשר  ולשכוי שברכת  נשמה  ואל-הי  יצר  אשר  שברכת 
סמכו  לפיכך  היצירה,  על  נתקנו  כולם  סמכו בינה  לפיכך  היצירה,  על  נתקנו  כולם  בינה 
להם ג"כ אלו השלוש שנתקנו על זה, ומכאן להם ג"כ אלו השלוש שנתקנו על זה, ומכאן 

ואילך מתחילין בברכות של הנאה ואילך מתחילין בברכות של הנאה (לבוש).(לבוש).
כפופים  זוקף  ברכת  וברך  קדם  אם  כפופים    זוקף  ברכת  וברך  קדם  אם  יב.יב.  
יברכנה,  לא  אסורים,  מתיר  שברך  יברכנה, קודם  לא  אסורים,  מתיר  שברך  קודם 
והטעם הוא, דברכת מתיר אסורים נתחייב והטעם הוא, דברכת מתיר אסורים נתחייב 
שנזקף  הודאה  שנתן  וכיון  כשיושב,  שנזקף מיד  הודאה  שנתן  וכיון  כשיושב,  מיד 
לגמרי, הרי זה בכלל מתיר אסוריםלגמרי, הרי זה בכלל מתיר אסורים (ס"ה מ"ב  (ס"ה מ"ב 

סק"כ). סק"כ). 

מסקי  ולמעשה  בזה,  חולקים  ויש  מסקי    ולמעשה  בזה,  חולקים  ויש  יג.יג.  
וכתב  יברך,  שלא  בזה  להקל  וכתב האחרונים  יברך,  שלא  בזה  להקל  האחרונים 
הפמ"ג דטוב שיראה שישמע אח"כ מאחר הפמ"ג דטוב שיראה שישמע אח"כ מאחר 
לצאת,  ויכוין  אסורים  מתיר  של  לצאת, הברכה  ויכוין  אסורים  מתיר  של  הברכה 

ויוצא ממה נפשךויוצא ממה נפשך (מ"ב סק"כ).  (מ"ב סק"כ). 
כוונתו  היתה  בא"י  שאמר  בשעה  אם  כוונתו    היתה  בא"י  שאמר  בשעה  אם  יד.יד.  
נזכר  שסיים  וקודם  כפופים,  זוקף  נזכר לברך  שסיים  וקודם  כפופים,  זוקף  לברך 
זוקף  יסיים  אסורים,  מתיר  בירך  זוקף שלא  יסיים  אסורים,  מתיר  בירך  שלא 
כפופים, דזה היה כוונתו בשעה שאמר שם כפופים, דזה היה כוונתו בשעה שאמר שם 
מתיר  לברך  יוכל  לא  דאז  גב  על  אף  מתיר השם,  לברך  לא יוכל  דאז  גב  על  אף  השם, 

אסוריםאסורים (מ"ב סק"כ). (מ"ב סק"כ).
טו.טו.  וכ"ש בשאר ברכות שאם טעה, יסיים   וכ"ש בשאר ברכות שאם טעה, יסיים 
השם,  שהזכיר  בשעה  שחשב  כמו  השם, הברכה  שהזכיר  בשעה  שחשב  כמו  הברכה 
בשם  סק"כ  (מ"ב  בשם   סק"כ  (מ"ב  הברכה  סדר  על  יקפיד  הברכהולא  סדר  על  יקפיד  ולא 

הח"א).  הח"א).  

טז.טז.  אם בשעה שהגיע לברכת פוקח עורים   אם בשעה שהגיע לברכת פוקח עורים 
בלשונו  ונכשל  עורים,  פוקח  לסיים  בלשונו רצה  ונכשל  עורים,  פוקח  לסיים  רצה 
דיבור  כדי  ובתוך  ערומים,  מלביש  דיבור וסיים  כדי  ובתוך  ערומים,  מלביש  וסיים 
בזה  דיצא  י"א  עורים,  פוקח  וסיים  בזה נזכר  דיצא  י"א  עורים,  פוקח  וסיים  נזכר 
סיומו  עקר  בזה  כי  עורים  פוקח  ברכת  סיומו ידי  עקר  בזה  כי  עורים  פוקח  ברכת  ידי 

הראשון, ויש מסתפקין בזההראשון, ויש מסתפקין בזה (מ"ב סק"כ). (מ"ב סק"כ).
יז.יז.  אבל אם בשעה שאמר בא"י אמ"ה חשב   אבל אם בשעה שאמר בא"י אמ"ה חשב 
שסיים  ואחר  ערומים,  מלביש  לסיים  שסיים ג"כ  ואחר  ערומים,  מלביש  לסיים  ג"כ 
מלביש ערומים נזכר בתוך כדי דיבור ואמר מלביש ערומים נזכר בתוך כדי דיבור ואמר 
פוקח עורים, לכו"ע יצא ידי ברכת מלביש פוקח עורים, לכו"ע יצא ידי ברכת מלביש 
אין  כי  עורים,  פוקח  ומברך  וחוזר  אין ערומים,  כי  עורים,  פוקח  ומברך  וחוזר  ערומים, 

הסדר מעכבהסדר מעכב (מ"ב סק"כ). (מ"ב סק"כ).
יח.יח.  וכן ה"ה בכל ברכת השחר, לבד מברכת   וכן ה"ה בכל ברכת השחר, לבד מברכת 
הקדים  אם  כפופים,  וזוקף  אסורים  הקדים מתיר  אם  כפופים,  וזוקף  אסורים  מתיר 
ברכת זוקף כפופים ובתוך כדי דיבור סיים ברכת זוקף כפופים ובתוך כדי דיבור סיים 
מתיר אסורים, דאף דלא יצא בזה רק ברכה מתיר אסורים, דאף דלא יצא בזה רק ברכה 
אחת והיא ברכה ראשונה של זוקף כפופים, אחת והיא ברכה ראשונה של זוקף כפופים, 
אפ"ה לא יברך שוב מתיר אסוריםאפ"ה לא יברך שוב מתיר אסורים (מ"ב סק"כ). (מ"ב סק"כ).

‰חיינו ב‚˘ם ˜ל רם וני˘‡
גשמים,  שואלים  אנו  אין  עדיין  חשון  ז'  ועד  עצרת  גשמים, משמיני  שואלים  אנו  אין  עדיין  חשון  ז'  ועד  עצרת  משמיני 
אלא רק מזכירין גבורות גשמים בברכת תחיית המתים, דרך אלא רק מזכירין גבורות גשמים בברכת תחיית המתים, דרך 
שבז'  עד  הגשם'.  ומוריד  הרוח  'משיב  שהוא  למקום,  שבז' שבח  עד  הגשם'.  ומוריד  הרוח  'משיב  שהוא  למקום,  שבח 
(מעולי (מעולי  שבישראל  'האחרון  להגיע  הספיק  שכבר  לאחר  שבישראל חשון,  'האחרון  להגיע  הספיק  שכבר  לאחר  חשון, 
הרגלים) הרגלים) לנהר פרת', אזי מתחילים גם לשאול, כלומר, להתפלל לנהר פרת', אזי מתחילים גם לשאול, כלומר, להתפלל 

ולבקש על הגשמים בלשון 'ותן – טל ומטר לברכה'.ולבקש על הגשמים בלשון 'ותן – טל ומטר לברכה'.
שם  צריכים  ואין  מרובים  שם  שהמים  לארץ  בחוץ  שם אמנם  צריכים  ואין  מרובים  שם  שהמים  לארץ  בחוץ  אמנם 
למטר כל כך, מתחילים לשאול ולבקש על הגשמים שישים למטר כל כך, מתחילים לשאול ולבקש על הגשמים שישים 
לפי  רק  תקופות  שמחשבין  ומפני  תשרי.  תקופת  לאחר  לפי יום  רק  תקופות  שמחשבין  ומפני  תשרי.  תקופת  לאחר  יום 
קבוע  יום  לארץ  בחוץ  גשמים'  ל'שאלת  אין  החמה,  קבוע שנות  יום  לארץ  בחוץ  גשמים'  ל'שאלת  אין  החמה,  שנות 
בלוח שלנו הבנוי על חדשי הלבנה, אבל יש לה יום קבוע בלוח בלוח שלנו הבנוי על חדשי הלבנה, אבל יש לה יום קבוע בלוח 
של העמים המונים את ימי וחודשי השנה לפי שנות החמה, של העמים המונים את ימי וחודשי השנה לפי שנות החמה, 
כסלו  י"ז  ביום  זה  יום  תחול  שהשנה  זה,  חשבון  שלפי  כסלו נמצא  י"ז  ביום  זה  יום  תחול  שהשנה  זה,  חשבון  שלפי  נמצא 
לברכה'  ומטר  טל  'ותן  ייאמר  האמור  כשמהתאריך  לברכה' תשע"ח,  ומטר  טל  'ותן  ייאמר  האמור  כשמהתאריך  תשע"ח, 

בכל תפוצות ישראל.בכל תפוצות ישראל.
תענה אמוניםתענה אמונים

ומשעה שמתחילין לבקש על הגשמים נצפה ונאמין בהשי"ת ומשעה שמתחילין לבקש על הגשמים נצפה ונאמין בהשי"ת 
להוריק  הטוב  אוצרו  את  לנו  לפתוח  מבוקשנו  את  להוריק שימלא  הטוב  אוצרו  את  לנו  לפתוח  מבוקשנו  את  שימלא 
אותנו  יחון  ובצדקו  האדמה,  פני  על  וברכה  חיים  גשמי  פני האדמה, ובצדקו יחון אותנו עלינו  על  עלינו גשמי חיים וברכה 
חשרת מים. מספרים מעשה שהיה בעיר הקודש צפת, ביהודי חשרת מים. מספרים מעשה שהיה בעיר הקודש צפת, ביהודי 
הקודש  בעיר  להתיישב  ובא  לארץ  מחוץ  שעלה  ותמים  הקודש ישר  בעיר  להתיישב  ובא  לארץ  מחוץ  שעלה  ותמים  ישר 

תושבי צפת ת"ו, צפת ת"ו,  כל  את  ראה  ימים  כמה  תושבי לאחר  כל  את  ראה  ימים  כמה  לאחר 
גגותיהם  על  עומדים  גגותיהם צפת  על  עומדים  צפת 

זאת  "כל  האיש:  אותם  שאל  הגגות,  על  זפת  ומורחים 
למה?" כי לא ידע והבין למה להם כל זאת, אמרו לו: "אינך 
יודע כי מחר הוא ז' חשון שהוא יום שאילת גשמים, וביום 
זה מתחילין לומר בתפילת שמונה עשרה 'ותן טל ומטר 
את  זיפתו  בהשם  בטחונם  מרוב  צפת  ותושבי  לברכה'", 

הגגות, שלא יכנס ויחדור הגשם אל תוך בתיהם.הגגות, שלא יכנס ויחדור הגשם אל תוך בתיהם.
חשון  ז'  שקודם  שנה,  בכל  מנהגם  הוא  שכן  לו  הסבירו  חשון אף  ז'  שקודם  שנה,  בכל  מנהגם  הוא  שכן  לו  הסבירו  אף 
הם  שמקווים  הגשמים,  מפני  גגותיהם  את  מתקנים  הם הם  שמקווים  הגשמים,  מפני  גגותיהם  את  מתקנים  הם 
שירדו, ואכן כשיצאו מבית הכנסת אחר תפילת ערבית, אחר שירדו, ואכן כשיצאו מבית הכנסת אחר תפילת ערבית, אחר 
גשמים  ירדו  לברכה'  ומטר  טל  'ותן  ראשונה  פעם  גשמים שהזכירו  ירדו  לברכה'  ומטר  טל  'ותן  ראשונה  פעם  שהזכירו 
עזים לשמחת כל יושבי העיר, או אז הבין וראה עד כמה גדול עזים לשמחת כל יושבי העיר, או אז הבין וראה עד כמה גדול 

כח האמונה.כח האמונה.
תענוג התורה מביאה לתענוג הנשפע מהגשםתענוג התורה מביאה לתענוג הנשפע מהגשם

הסגולה  את  לנו  הורתה  כבר  שהתורה  לשכוח  לנו  אל  הסגולה ברם,  את  לנו  הורתה  כבר  שהתורה  לשכוח  לנו  אל  ברם, 
ג), ,  כו,  ג)(ויקרא  כו,  (ויקרא  דכתיב  ברכה,  לגשמי  זוכין  כיצד  ביותר  דכתיב הטובה  ברכה,  לגשמי  זוכין  כיצד  ביותר  הטובה 
"אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם, ונתתי "אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם, ונתתי 
פריו".  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם,  פריו". גשמיכם  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם,  גשמיכם 
להרה"ק  ישראל"  "אוהב  בספה"ק  בזה  מבאר  נפלא  להרה"ק ביאור  ישראל"  "אוהב  בספה"ק  בזה  מבאר  נפלא  ביאור 
מאפטא זי"ע. הוא מקשה מה שייכות וקשר ישנם בין התורה מאפטא זי"ע. הוא מקשה מה שייכות וקשר ישנם בין התורה 
זוכים  בחוקותיו  הולכים  שאם  מדה  כנגד  המדה  ומהי  זוכים למטר,  בחוקותיו  הולכים  שאם  מדה  כנגד  המדה  ומהי  למטר, 

לרביבי גשם?לרביבי גשם?
ומתרץ על פי דברי רש"יומתרץ על פי דברי רש"י (שם) (שם): "הא מה אני מקיים אם בחקותי : "הא מה אני מקיים אם בחקותי 
זי"ע  מאפטא  הרה"ק  מבאר  בתורה!",  עמלים  שתהיו  זי"ע תלכו?  מאפטא  הרה"ק  מבאר  בתורה!",  עמלים  שתהיו  תלכו? 
מהו הכוונה בדברי רש"י "שתהיו עמלים בתורה": והיינו הגם מהו הכוונה בדברי רש"י "שתהיו עמלים בתורה": והיינו הגם 
שהאדם יודע כל התורה כולה, וסוד מצותיה. עם כל זה צריך שהאדם יודע כל התורה כולה, וסוד מצותיה. עם כל זה צריך 
בו  בו "והגית  ח) "והגית  א,  (יהושע  ח)   א,  (יהושע  שכתוב  וכמו  בהתורה.  ויגע  עמל  שכתובלהיות  וכמו  בהתורה.  ויגע  עמל  להיות 
יומם ולילה". כי בכל מה שלומד יותר בעמל ויגיעה. אז מוצא יומם ולילה". כי בכל מה שלומד יותר בעמל ויגיעה. אז מוצא 
חז"ל  שאמרו  וכמו  שישיג,  חדש  ֵׂשֶכל  ותוספות  תענוג  חז"ליותר  שאמרו  וכמו  שישיג,  חדש  ֵׂשֶכל  ותוספות  תענוג  יותר 
(עירובין נד:),(עירובין נד:), "דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם  "דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם 

- באהבתה תשגה תמיד". וזהו מצוה בפני עצמה להיות עמל - באהבתה תשגה תמיד". וזהו מצוה בפני עצמה להיות עמל 
ויגע בתורה ולהוסיף בכל עת תענוג יותר.ויגע בתורה ולהוסיף בכל עת תענוג יותר.

ולזה מבטיח לנו השי"ת: "אם בחקותי תלכו", היינו אם תהיו ולזה מבטיח לנו השי"ת: "אם בחקותי תלכו", היינו אם תהיו 
בעתם"  גשמיכם  "ונתתי  אז  תענוג,  להוסיף  בתורה  בעתם" עמלים  גשמיכם  "ונתתי  אז  תענוג,  להוסיף  בתורה  עמלים 
שהוא גם כן תוספות תענוג, ויהיו גשמי ברכה, וכמאמר חז"ל שהוא גם כן תוספות תענוג, ויהיו גשמי ברכה, וכמאמר חז"ל 
שאר  וכן  שאר ,  וכן  הגשם],  הגשם] [ע"י  לעולם [ע"י  באה  ורפואה  לעולם  באה  לעולםשברכה  באה  ורפואה  לעולם  באה  שברכה 
ושפע  חיות  ושפע הוא  חיות  הוא  [הגשם]  [הגשם]   כי  חז"ל  מאמר  ידוע  כיכי  חז"ל  מאמר  ידוע  כי  [טובים]. [טובים].  דברים דברים 
עליון הקודש אך שנתגשם בזה העולם להוליך ריח וטעם לכל עליון הקודש אך שנתגשם בזה העולם להוליך ריח וטעם לכל 
העשבים והפירות ולכל המאכלים וליתן תוספות תענוג. ובזה העשבים והפירות ולכל המאכלים וליתן תוספות תענוג. ובזה 

הוא ממש מדה כנגד מדה.הוא ממש מדה כנגד מדה.
יתאווה לתורה כמו הדגים הצמאים לגשםיתאווה לתורה כמו הדגים הצמאים לגשם

בנוסף לזה, ידוע שהתורה נמשלה לגשם, וכך מצאנו מפורש בנוסף לזה, ידוע שהתורה נמשלה לגשם, וכך מצאנו מפורש 
כיון  במים,  גדלין  הללו  דגים  "מה  כיון :  במים,  גדלין  הללו  דגים  "מה  ג):  צז,  רבה  (בראשית  ג)  צז,  רבה  (בראשית  במדרשבמדרש 
שיורדת טפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון כמי שלא שיורדת טפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון כמי שלא 
בתורה,  במים  גדלין  ישראל  הן  כך  מימיהון,  מים  טעם  בתורה, טעמו  במים  גדלין  ישראל  הן  כך  מימיהון,  מים  טעם  טעמו 
אותו  מקבלין  הן  התורה  מן  חדש  דבר  שומעין  שהן  אותו כיון  מקבלין  הן  התורה  מן  חדש  דבר  שומעין  שהן  כיון 

בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהון".בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהון".
רואים  שאנו  מה  מאוד  נפלא  זה  דבר  שאכן  תאמר  רואים והאמת  שאנו  מה  מאוד  נפלא  זה  דבר  שאכן  תאמר  והאמת 
ולגמוע  לשתות  הים  דגי  ועולים  באים  גשמים  ירידת  ולגמוע בעת  לשתות  הים  דגי  ועולים  באים  גשמים  ירידת  בעת 
בן  לכל  האומר  בדבר  יש  ברור  ורמז  החדשות,  הטיפות  בן את  לכל  האומר  בדבר  יש  ברור  ורמז  החדשות,  הטיפות  את 
תורה השוחה ומתעמק במעמקי ים התלמוד שגם הוא יהיה תורה השוחה ומתעמק במעמקי ים התלמוד שגם הוא יהיה 
רץ לשתות כל דבר חידוש, למרות שכל בר אוריין נמצא בתוך רץ לשתות כל דבר חידוש, למרות שכל בר אוריין נמצא בתוך 
בעיניו  יראה  מקום  מכל  תורה,  דהיינו  מים  לו  חסר  ולא  בעיניו הים  יראה  מקום  מכל  תורה,  דהיינו  מים  לו  חסר  ולא  הים 
זאת  ובכל  הים  במעמקי  נמצאים  הם  שגם  הדגים  מן  זאת וילמד  ובכל  הים  במעמקי  נמצאים  הם  שגם  הדגים  מן  וילמד 
הם עולים על פני הים כדי לשתות את אותם טיפות מעטות הם עולים על פני הים כדי לשתות את אותם טיפות מעטות 
היורדות להם בעת הגשמים, כמו כן יעשה אדם להיות תאב היורדות להם בעת הגשמים, כמו כן יעשה אדם להיות תאב 
ורעב עבור כל ענין חדש ודבר חידוש, וכמו שאומרת הגמרא ורעב עבור כל ענין חדש ודבר חידוש, וכמו שאומרת הגמרא 
(חגיגה ג.) (חגיגה ג.) דליכא בית המדרש בלא חידוש, על כן ירוץ לעולם לבי דליכא בית המדרש בלא חידוש, על כן ירוץ לעולם לבי 

מדרשא כדי לזכות לקנות עוד ועוד דברי תורה.מדרשא כדי לזכות לקנות עוד ועוד דברי תורה.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˘י„וך ‰‚ון!
ציוה  כאשר  רק  השידוך  אל  ניגש  ע"ה  אבינו  ע"היצחק  אבינו  יצחק 
לו אביו על כך, והמתין לזיווגו עד שהיה בן ארבעים 
לו  ידאג  שבוודאי  אביו  על  וסמך  כ).  כה,  (להלן  שנה 
בדבר זה, שהרי זו אחת מן המצוות שמצווה האב על 
הבן, "להשיאו אשה" (קידושין כט.). ולכן לא היה הולך 
אליעזר  את  אביו  ששלח  עד  לעצמו,  שידוך  לחפש 

עבדו להביא השידוך אליו. 
גם יעקב אבינו ע"היעקב אבינו ע"ה הלך לחפש השידוך רק כששלחו 
אותו אביו ואמו לקחת לו שידוך, אף שכבר היה אז 

בן שלוש ושישים שנה.
אבל עשיועשיו לעומתם, לא המתין עד שיחפש לו אביו 
את זיווגו, אלא הלך מעצמו ולקח לו אשה, בלא שום 
ציווי ובלא שום ברכה לא מאביו ולא מאמו. כאשר 
הכתוב מעיד בו (כו, לד): "ויהי עשיו בן ארבעים שנה, 
ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי, ואת בשמת 
כזה,  שבשידוך  התוצאה  כמובן   – החתי".  אילון  בת 
מבוארת מיד בפסוק שלאחריו (שם לה): "ותהיין מרת 
הלך  לא  עצמה  זו  ומסיבה  ולרבקה".  ליצחק  רוח 
השידוך,  אל  ניגש  בטרם  ואמו  אביו  בעצת  לשאול 
זה  ששידוך  היטב  ידע  כי  ברכתם,  את  ביקש  ולא 
את  כשלקח  מכן  לאחר  גם  בעיניהם...  חן  ימצא  לא 
יצחק  לזה  שברכו  מצינו  לא  ישמעאל  בת  מחלת 

אביו, ולא שלחו לזה.
למדנו כאן דרכי חיים, בחיפוש השידוך ההגון והנכון. למדנו כאן דרכי חיים, בחיפוש השידוך ההגון והנכון. 
ע"ה,  אבותינו  ויעקב  יצחק  של  בדרכם  ע"ה, כשמהלכים  אבותינו  ויעקב  יצחק  של  בדרכם  כשמהלכים 
לפני  השידוך  אל  ניגשים  ואין  לבד...  מחפשים  לפני אין  השידוך  אל  ניגשים  ואין  לבד...  מחפשים  אין 
זוכים  ובכך  אם,  וברכת  אב  ברכת  לכך  זוכים שמקבלים  ובכך  אם,  וברכת  אב  ברכת  לכך  שמקבלים 
וטוב,  הגון  שידוך  מהרה  למצוא  דשמיא  וטוב, לסייעתא  הגון  שידוך  מהרה  למצוא  דשמיא  לסייעתא 
שידוכים  ומיד  תיכף  ויעקב  יצחק  שמצאו  שידוכים כדרך  ומיד  תיכף  ויעקב  יצחק  שמצאו  כדרך 
הגונים וטובים, שהעמידו מהם את כל בית ישראל. הגונים וטובים, שהעמידו מהם את כל בית ישראל. 

לקחת  לבו,  בשרירות  שהלך  הרשע,  עשיו  ואילו 
פי תאוות לבו הרע,  על  ולבחור לעצמו את נשותיו, 
סופו שמצא נשים רעות שלא היה בהם כי אם צער 
ומורת רוח להוריו, עד כדי כך שאמרה רבקה אימנו רבקה אימנו 

ע"הע"ה על כך (כז, מו): "קצתי בחיי, למה לי חיים".
[מתוך שיחת 'טיב השידוכים' לבחורים, י"ט אדר תשס"ח]

• ~ • ~ •
סיפר בנו של הרב ר' משה בלוי זצ"ל,הרב ר' משה בלוי זצ"ל, מזיכרונות ימי 

ילדותו.
ירושלים,  מבני  חשוב  יהודי  איש  לביתם  נכנס  פעם 
וביקש לדבר עם אביהם הגדול. הם התיישבו יחדיו 
ומאוד  תמרורים  בכי  לבכות  החל  והיהודי  לשולחן, 
התקשה לדבר, ור' משה בטוב לבו הרגיע אותו ודיבר 
כלל,  שיחתם  נושא  את  שמעו  לא  [הבנים  לבו.  על 
רק שמעו את האיש בוכה ואת אביהם המרגיע אותו 
משה  ור'  לדרכו,  לצאת  האיש  קם  לבסוף  כסדר]. 
ליווה אותו בצאתו, כשאינו מפסיק לנחמו, ואמר לו 

בקול, אל תדאג כלום, בעזרת השם הכל יסתדר על 
הצד היותר טוב!

משה  ר'  אמר  לדרכו,  האיש  צאת  עם  תיכף  והנה 
לטובה  דחופה  בעסקנות  עתה  לגשת  מוכרח  שהוא 

אותו יהודי יקר שיצא זה עתה מן הבית!
כעבור שעתיים חזר ר' משה הביתה, כשפניו מאירים 
וזורחים, הוא היה בשמחה גדולה, וציוה לקרוא אליו 
והנה  שעתיים.  לפני  אצלו  שהיה  היהודי  את  תיכף 
הצלחתו  את  לפניו  משה  ר'  וסיפר  האיש  משנכנס 
הגדולה בשתדלנותו, התמלא היהודי שמחה גדולה, 
והשתדלותו  טרחתו  על  מאוד  משה  לר'  לו  והודה 

עבורו.
לאחר שהלך, סיפר ר' משה לבניו דברים כהווייתן.

בתו  עבור  הגון'  'שידוך  הגון'   'שידוך  חיפש  זה  וחשוב  יקר  יהודי 
מעמדו  את  שיהלום  שידוך  והמושלמת,  המופלגת 
חיפש  הוא  כזו,  מוצלחת  לבת  ושיתאים  החשוב, 
וחיפש ולא הסכים להתפשר עד שימצא את הטוב 

ביותר!
בידו  עלה  שמו  יתברך  הזיווגים  מזווג  בעזרת  והנה 
למצוא בחור אחד מופלג ומושלם בכל מידה נכונה, 
מאוד  ורצה  עבורו,  מאוד  שהתאים  טובים,  בן  עילוי 
בשידוך זה. – אך, אבי הבחור כראותו שהאיש חפץ 
מאוד בבנו, החליט לדרוש על כך סכום עצום ומופרז 
לא  השורה  מן  ירושלמי  יהודי  והאיש  ומתן,  למוהר 
כך  ועל  כזה.  עצום  מסכום  החצי  את  גם  בידו  היה 
הגיע הנה להתייעץ בדבר, ועל זה היה בוכה כל כך, 

שאין ביכולתו לעמוד בסכומים אדירים שכאלו.
ענין  בשתדלנות  עצמי  להכניס  ליהודי,  לו  הבטחתי 
הבחור  אבי  בית  אל  תיכף  יצאתי  ואכן  זה,  שידוך 
זו,  מדוכה  על  ישבנו  תמימות  כשעתיים  המדובר, 
כשמתחילה לא אבה לשמוע כלום ועמד על הסכום 
שדרש. אך לאחר שריככתי את לבו, והסברתי לפניו 
כמה נאה וכמה יאה שידוך זה גם בשבילו וגם בשביל 
בנו, ענבי הגפן בענבי הגפן, ואין זה מן הראוי להפליג 
בדרישת סכומים עצומים שכאלו, הסכים בסופו של 
שהעמדנו  עד  משם  זזתי  ולא  בענין,  להתפשר  דבר 

אותו שידוך על הסכומים הרגילים והמקובלים. 
השידוך  ויצא  הצלחת,  נשברה  ערב  באותו  ואכן 
עמהם  ומשמח  שמח  בעצמו  משה  כשר'  לפועל, 

בשמחת חתן וכלה. 
[מתוך שיחה אודות הצדקה של הרה"ק מצאנז זצוק"ל]

• ~ • ~ •
עוזר  חיים  רבי  רשכבה"ג  הצדיק  עוזר הגאון  חיים  רבי  רשכבה"ג  הצדיק  הגאון  של  בתו 
זצ"ל,זצ"ל, רב אב"ד וילנאוילנא רבתי, חלתה ל"ע במחלה קשה 
ביותר, הרופאים והפרופסורים הגדולים לא הצליחו 

להעלות מזור ותרופה למחלתה.
חיים  החפץ  בעל  חייםמרן  החפץ  בעל  מרן  אל  עוזר  חיים  רבי  אפוא  הלך 

"כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אשה לבני ליצחק""כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אשה לבני ליצחק" (כד, ד) (כד, ד)
'סיפור מטלטל''סיפור מטלטל'

למרות החולשה התאמצתי לצאת לחתונה של ידידי וצעדתי למרות החולשה התאמצתי לצאת לחתונה של ידידי וצעדתי 
לתחנת האוטובוס השכונתי שיסיע אותי לתחנת האוטובוס לתחנת האוטובוס השכונתי שיסיע אותי לתחנת האוטובוס 
השכונתית,  לתחנה  הגעתי  ברק.  לבני  הישיר  עירוני  השכונתית, הבין  לתחנה  הגעתי  ברק.  לבני  הישיר  עירוני  הבין 
חיפוש  שערכתי  לאחר  אך  לנסיעות,  הכסף  את  חיפוש וחפשתי  שערכתי  לאחר  אך  לנסיעות,  הכסף  את  וחפשתי 
בבגדי  בבית  הארנק  את  השארתי  כי  הסתבר  הכיסים  בבגדי בכל  בבית  הארנק  את  השארתי  כי  הסתבר  הכיסים  בכל 

יום חול...יום חול...
חזרה  ובדרכי  שוב,  מלצאת  מיואש  לבית  חזרה  חזרה צעדתי  ובדרכי  שוב,  מלצאת  מיואש  לבית  חזרה  צעדתי 
"למה  צעד:  כל  על  איתו  בשיחתי  כדרכי  ה'  את  "למה שאלתי  צעד:  כל  על  איתו  בשיחתי  כדרכי  ה'  את  שאלתי 
כל  התאמצתי  הרי  בבית?  הכסף  את  לשכוח  צריך  כל הייתי  התאמצתי  הרי  בבית?  הכסף  את  לשכוח  צריך  הייתי 
לצאת  ממני  דורש  זה  מאמץ  כמה  יודע  ואתה  להתארגן  לצאת כך  ממני  דורש  זה  מאמץ  כמה  יודע  ואתה  להתארגן  כך 
חזרה  אותי  מחזיר  אתה  ועכשיו  יצאתי  החולשה  חזרה ולמרות  אותי  מחזיר  אתה  ועכשיו  יצאתי  החולשה  ולמרות 

הביתה כלעומת שבאתי?!"הביתה כלעומת שבאתי?!"
בינתיים כבר הגעתי לבניין ואיך שהגעתי למעלית עוד לפני בינתיים כבר הגעתי לבניין ואיך שהגעתי למעלית עוד לפני 
מאליהם,  הדלתות  נפתחו  הכפתור  על  ללחוץ  מאליהם, שהספקתי  הדלתות  נפתחו  הכפתור  על  ללחוץ  שהספקתי 
מפתח המעלית יצאו שכניי לבושים בחגיגיות, אמרתי לשכן מפתח המעלית יצאו שכניי לבושים בחגיגיות, אמרתי לשכן 
מזל טוב ושאלתי איזה שמחה יש בביתו? הוא השיב שהוא מזל טוב ושאלתי איזה שמחה יש בביתו? הוא השיב שהוא 

בדרך לבני ברק להשתתף בשמחה משפחתית...בדרך לבני ברק להשתתף בשמחה משפחתית...
והלה  לנסיעה  להצטרף  אפשרות  ישנה  אם  שאלתי  והלה תיכף  לנסיעה  להצטרף  אפשרות  ישנה  אם  שאלתי  תיכף 

הסכים בשמחה...הסכים בשמחה...
הודיתי לה' על הטרמפ הישיר אבל עדיין שאלתי אותו שאלה הודיתי לה' על הטרמפ הישיר אבל עדיין שאלתי אותו שאלה 
אחת נוספת: "אם רצית להייטיב איתי ולסדר לי טרמפ ישיר אחת נוספת: "אם רצית להייטיב איתי ולסדר לי טרמפ ישיר 
שיחסוך ממני את טלטולי הדרך, אז בשביל מה הייתי צריך שיחסוך ממני את טלטולי הדרך, אז בשביל מה הייתי צריך 
מהבית  יציאתי  את  לתאם  יכולת  הלוא  לתחנה?  עד  מהבית ללכת  יציאתי  את  לתאם  יכולת  הלוא  לתחנה?  עד  ללכת 
בדיוק בזמן שהשכן יצא וכך לא הייתי צריך לצעוד בכלל עד בדיוק בזמן שהשכן יצא וכך לא הייתי צריך לצעוד בכלל עד 

לתחנה ולעבור את עוגמת הנפש העברתי..." לתחנה ולעבור את עוגמת הנפש העברתי..." 
כלומר  הסיפור...  בשביל  היה  שזה  חשבתי  רגע  אחרי  כלומר אבל  הסיפור...  בשביל  היה  שזה  חשבתי  רגע  אחרי  אבל 

שיהיה לי סיפור השגחה פרטית לפרסם ברבים...שיהיה לי סיפור השגחה פרטית לפרסם ברבים...

בעל המעשה: ק.ג.בעל המעשה: ק.ג.

הזמנתי  הביקור  ובסיום  הוריי  של  עבודתם  במקום  הזמנתי ביקרתי  הביקור  ובסיום  הוריי  של  עבודתם  במקום  ביקרתי 
גמר  עבודת  לערוך  מנת  על  הוריי  לבית  אותי  שיסיע  גמר מונית  עבודת  לערוך  מנת  על  הוריי  לבית  אותי  שיסיע  מונית 
הביתה  אותי  יסיעו  שהם  התעקשה  אמא  מבחן.  הביתה לקראת  אותי  יסיעו  שהם  התעקשה  אמא  מבחן.  לקראת 
נצחה  אמא  אחר,  לכיוון  לנסוע  צריכים  היו  שהם  נצחה למרות  אמא  אחר,  לכיוון  לנסוע  צריכים  היו  שהם  למרות 

וביטלתי את המונית למרות שלא רציתי להטריח אותם...וביטלתי את המונית למרות שלא רציתי להטריח אותם...
מצאתי  הדלת  את  כשפתחתי  בביתם,  אותי  הורידו  מצאתי הם  הדלת  את  כשפתחתי  בביתם,  אותי  הורידו  הם 
שעדיין  להוריי  התקשרתי  חשמל,  הפסקת  עקב  חשוך  שעדיין בית  להוריי  התקשרתי  חשמל,  הפסקת  עקב  חשוך  בית 
שלא  הקצר  את  וסידרו  לבית  שבו  הם  מקום,  בקרבת  שלא היו  הקצר  את  וסידרו  לבית  שבו  הם  מקום,  בקרבת  היו 

הצלחתי לסדר לבדי...הצלחתי לסדר לבדי...
היה  הדבר  בזמן  החשמל  הפסקת  את  מגלים  היו  לא  היה ואילו  הדבר  בזמן  החשמל  הפסקת  את  מגלים  היו  לא  ואילו 

מסיב להם נזקים רבים...מסיב להם נזקים רבים...

בעל המעשה: נ.ל.בעל המעשה: נ.ל.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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החולנית.  בתו  לרפואת  וישועה  ברכה  וביקש  זצוק"לזצוק"ל, 
את מבוקשו נאנח אנחה עמוקה  כששמע החפץ חיים 
והוסיף  בדבר!  לך  לעזור  יכול  אינני  ואמר:  וכואבת, 
חולייה  בסיבת  עולם,  של  מכבשונו  מסתרים  לגלות 
היית  חיים,  החפץ  אמר  בצעירותך,  הנה   – הקשה. 
השידוך  את  ביטלת  מכן  ולאחר  אחת,  לריבה  משודך 
ועזבת אותה לנפשה. והנה היא הצטערה ונפגעה מאוד 
ההכרח  מן  עליך!  קשה  וקפידא  טינה  מלא  ולבה  מכך, 
קודם לפייסה ולבקש את מחילתה, ורק לאחר שתענה 
נוכל  לך,  וסולחת  מוחלת  שהיא  מלא  בפה  ותאמר 

לבקש ולהעתיר בעבור רפואת בתך!
ר' חיים עוזר נחרד בדבר, ותיכף על אתר יצא בנסיעה 
לבה  על  לדבר  והחל  נערה,  אותה  של  לביתה  דחופה 
כמה  הסביר  הוא  בדבר,  לו  ותסלח  שתמחול  הרבה 
פעמים שהוא נאלץ לעזוב את השידוך באותה עת, ולא 
לשמוע  רצתה  לא  האשה  אך  אחרת.  ברירה  לו  היתה 
כלום, היא היתה כאובה וכעוסה מאוד, וכמה שהתחנן 
בפניה והסביר לה שחיי בתו תלויים ועומדים במחילתה 
זו, לא הסכימה למחול לו, ואמרה כמה פעמים שאיננה 

מסוגלת לסלוח בדבר זה!
לבבו,  מעומק  וגנח  נאנח  מביתו,  עוזר  חיים  ר'  כשיצא 
זה],  [זהו  דאס!  איז  דאס  בוכים:  בקול  למלווהו  ואמר 

כבר נגזרה גזירה, רחמנא ליצלן!
ואכן לא חלפו ימים רבים ובתו הצדקנית נפטרה והלכה 
לעולמה, ואלפים מבני ישראל בראשות כל גדולי ווילנא 
יצאו ללוותה לבית עולמה, ולהשתתף בצערו של אביה 

הגדול.
צריכים  הגדולים  והצדיקים  הדור  גדולי  שאף  צריכים ללמדנו,  הגדולים  והצדיקים  הדור  גדולי  שאף  ללמדנו, 
הטהורה  שכוונתו  ספק  שום  ואין  בדבר,  מאוד  הטהורה זהירות  שכוונתו  ספק  שום  ואין  בדבר,  מאוד  זהירות 
שום  ללא  שמים,  לשם  כולה  היתה  השידוך  שום בעזיבת  ללא  שמים,  לשם  כולה  היתה  השידוך  בעזיבת 
אלו  בעניינים  זה,  כל  עם   – כלשהיא.  נגיעה  של  אלו סרך  בעניינים  זה,  כל  עם   – כלשהיא.  נגיעה  של  סרך 
ומקפיד  מצטער  שחבירו  כל  הרי  לחבירו,  אדם  ומקפיד שבין  מצטער  שחבירו  כל  הרי  לחבירו,  אדם  שבין 
בדבר, הרי זה מסוכן מאוד, ויש לעשות הכל כדי לפייס בדבר, הרי זה מסוכן מאוד, ויש לעשות הכל כדי לפייס 

ולרצות את חבירו בכל לב!ולרצות את חבירו בכל לב!
[מתוך שיחה אודות הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל]

• ~ • ~ •
בריאותית  בעיה  לו  שהיתה  ישיבה  בחור  פעם  היה 
השידוכים,  בענין  גדולה  שאלה  מזה  ונעשה  קטנה, 
קרוזר  זונדל  רבי  קרוזר הגה"צ  זונדל  רבי  הגה"צ  מחו'  מורנו  אל  אותו  שלחתי 

זצוק"ל. זצוק"ל. 

כששמע את הבעיה, אמר לו רבי זונדל: הרי צריך אתה 
אשר  דאגות,  מלא  הזה  העולם  שכן  בשמחה!  להיות 
בלא  בעולם  איש  לך  ואין  יום,  מדי  ומתחדשים  צצים 
דאגות ובעיות, ואתה 'נפטר' מכל אותם דאגות בבעיה 

הקטנה שיש לך...
נפלאה  שידוך  הצעת  אליו  הגיעה  מה  זמן  לאחר 
הבעיה  מן  המדוברת  וכששמעה  ביותר,  לו  שהתאימה 
של הבחור לא הפריע לה הדבר למרבה הפלא, אדרבה 
חסדים'  'גמילות  חסדים'   'גמילות  מצות  לעשות  אזכה  בכך  הרי  אמרה, 

כל ימי חיי!
לשמש  נקראתי  מנישואיהם  כשנתיים  לאחר  והנה 
לבנם  הזוג  בני  שערכו  הבן'  'פדיון  בשמחת  כהן  בתור 
בכורם שנולד למזל טוב, וברוך השם זרחה להם שמש 

ההצלחה והברכה לאורך ימים ושנים.
[שיחת  יארצייט מוהר"ר זונדל זצוק"ל, קובץ 500235]

• ~ • ~ •
הכרתי יהודי רווק וגלמוד, בגיל תשעים ושלוש (!)תשעים ושלוש (!) הוא 

עדיין היה בחור ולא התחתן! 
כששאלתי אותו בהזדמנות אחת, מדוע לא התחתן כל 
ימי חייו? – ענה לי בחכמה, שכל זאת משום רגע אחד רגע אחד 

בלבד! 
והסביר כוונתו, בכל שידוך שהוצע בפני חשבתי תמיד 
בכל  ולכן  תגובתם...  תהיה  ומה  החברים,  יאמרו  מה 
פן  עמו  הסכמתי  לא  קטן  פגם  איזה  שמצאתי  שידוך 

יגלו החברים פגם זה ויזלזלו בי. 
והרי כל הך חששא של תגובת חברים אינו כי אם לרגע 
אחד כששומעים הדבר, אך תיכף לאחר מכן משלימים 
עם הדבר שזהו השידוך ושמחים עם החתן כלה כראי....

נמצא מחמת 'רגע אחד' לא נישאתי כל ימי חיי...
 [קובץ 578235]

• ~ • ~ •
הרבנית הצדקנית אשת חבר של הרה"צ רבי יצחק דוד אשת חבר של הרה"צ רבי יצחק דוד 
גוטפראב זצ"לגוטפראב זצ"ל, מנקיי הדעת שבירושלים, נוהגת היתה 
והוצעה  השידוכים,  לגיל  צאצאיה  שהגיעו  בעת  לומר, 
בפניהם 'שידוך הגון','שידוך הגון', הבה נזדרז נא לגמור את השידוך 
טובים  כך  כל  לא  דברים  לשמוע  נספיק  בטרם  מהר... 

על הצד השני... 
משום שמדרך העולם עד שלא נגמר השידוך מבררים 
חיסרון...  איזה  לשמוע  ניתן  היכן  ומנסים  ומבררים, 
דהו  מאן  יימצא  ותמיד  בעולם,  מושלם  אדם  אין  והרי 
ובכך  המדוברת,  או  המדובר  של  בערכו  יפחית  שקצת 
נדחים שידוכים רבים וטובים ויורדים מן הפרק. ושלא 
רבות  בפגישות  השידוך  לבחון  שנוהגים  באותם  לדבר 
ודיבורים  דברים  שברוב  הצדדים,  שני  בין  וארוכות 
כמעט לא יתכן שלא ייאמר איזה דבר שאינו מושלם... 
ולפעמים מחמת טעות קטנה יורדים שידוכים מצוינים. 
אין לנו לגשת את השידוך, כי אם מתוך אמונה שלמה אין לנו לגשת את השידוך, כי אם מתוך אמונה שלמה 
בדברי חכמים, שהורו לנו מתוך פרשא דידן כיצד נעשה בדברי חכמים, שהורו לנו מתוך פרשא דידן כיצד נעשה 
משום  רב  "אמר  משום :  רב  "אמר  (יח:):  קטן  מועד  בגמרא  קטן השידוך,  מועד  בגמרא  השידוך, 
ומן  הנביאים  ומן  התורה  מן  אצטרובילי,  בן  ראובן  ומן רבי  הנביאים  ומן  התורה  מן  אצטרובילי,  בן  ראובן  רבי 
נ),  (כד,  דכתיב  התורה  מן  לאיש.  אשה  מה'  נ), הכתובים  (כד,  דכתיב  התורה  מן  לאיש.  אשה  מה'  הכתובים 
הנביאים  מן  הדבר.  יצא  מה'  ויאמרו  ובתואל  לבן  הנביאים ויען  מן  הדבר.  יצא  מה'  ויאמרו  ובתואל  לבן  ויען 
דכתיבדכתיב (שופטים יד, ד), ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא. מן , ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא. מן 
הכתובים דכתיב הכתובים דכתיב (משלי יט, יד), בית והון נחלת אבות ומה' , בית והון נחלת אבות ומה' 

אשה משכלת".אשה משכלת".
[מתוך שיחה מיוחדת לבחורים העומדים לשידוכים]
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אתה צריך הרי זונדל: רבי לו אמר הבעיה את כששמע

ל‰‡י ‚בר‡ י˜יר‡,
‡ו‰ב ˙ור‰ ולומ„י‰‡ו‰ב ˙ור‰ ולומ„י‰

‰רב פנחס ‰ופמן ˘ליט"‡‰רב פנחס ‰ופמן ˘ליט"‡
י„י„ נ‡מן לרבינו ˘ליט"‡י„י„ נ‡מן לרבינו ˘ליט"‡

• ~ •• ~ •
לר‚ל ‰יכנס נכ„ולר‚ל ‰יכנס נכ„ו

‰ב‰"ח ‰ב‰"ח ‡בי‚„ור‡בי‚„ור נ"י נ"י
בן לח˙נובן לח˙נו

‰ר‰"‚ רבי ‰ר‰"‚ רבי זלמן ‚וטמןזלמן ‚וטמן ˘ליט"‡ ˘ליט"‡
לעול ˙ור‰ ומˆוו˙לעול ˙ור‰ ומˆוו˙

• ~ •• ~ •
י‰"ר ˘ירו‰ נח˙ „˜„ו˘‰ מכל יו"חי‰"ר ˘ירו‰ נח˙ „˜„ו˘‰ מכל יו"ח

לל
ברכ˙ מזל טוב

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


