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  .ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
לא יהיה בך עקר "מובא בחז"ל (בכורות מד:) אמר רבי יהושע בן לוי, 

 שלא תהא תפילתך עקורה לפני המקום.  - "ועקרה
לבין  "לא יהיה בך עקר ועקרה"לכאורה צריכים להבין, מהו הקשר בין 

 . "שלא תהא תפילתך עקורה"
, כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"אביאור נפלא על כך שמעתי מאת 

על פי מאמר חז"ל (יבמות סד.) א"ר יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים, 
צה שהאבות יתפללו מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, והוא ר

 על כך.
רואים אנו מכך, שמה שהקב"ה עושה את האדם לפעמים עקר, הוא 
משום שהקב"ה רוצה שהאדם יתפלל אליו. כי מטרת העקרות, היא אינה 
סיבה בפני עצמה, אלא היא משום שהקב"ה מצפה לתפילתם של 

 צדיקים. 
תהא שלא ", לבין "לא יהיה בך עקר ועקרה"ולפי זה מובן הקשר בין 

. כי כוונת חז"ל הייתה, שהקב"ה לא יצטרך לעשות בעם "תפילתך עקרה
ישראל אנשים עקורים, בכדי לשמוע את תפילתם, אלא עם ישראל 
יתפללו תפילתם מעומק ליבם להקב"ה,  והקב"ה ישמע מיד תפילתם כבן 

 המתפלל ומודה לאביו.
 (יא, יג)לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם 

מצוה ז' מובא: להגה"ק בעל ה"חפץ חיים" זי"ע  "המצוות הקצר"בספר 
"מצות עשה להתפלל בכל יום להשם יתברך שנאמר (דברים ו, יג) "את 
ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד", ומפי השמועה למדו חז"ל (תענית ב.) 

איזוהי עבודה   –שעבודה זו היא תפילה שנאמר "ולעבדו בכל לבבכם" 
והמצוה היא שיגיד אדם שבחו של הקדוש ברוך  שבלב זו היא תפילה.

הוא, ואחר כך שואל צרכיו, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם יתברך. 
וצריך להתפלל בכוונת הלב שיפנה את לבו מכל המחשבות, ויראה עצמו 
כאילו עומד לפני השכינה, ולא יעשה תפילתו כמי שנושא משא ומשליכו 

ה ומבולבלת, ונוהג בכל מקום ובכל והולך לו, ולא יתפלל במחשבה טרוד
 זמן בזכרים ונקבות". 

•  
כי הראיה הגדולה ביותר למציאות  ,משמע(שמות ג', יג')  הרמב"ןמדברי 

ה' ולהשגחתו הפרטית על כל בריה ובריה, היא התפילה שהאדם מתפלל 
ונותן לו את צרכיו, בכך רואה האדם שיש  וקורא להקב"ה, והקב"ה עונהו

  .ויש אלקים שופטים בארץומשגיח עליו  אלוקים בישראל קרוב אליו
"הנה אנכי  על הפסוק בו שואל משה רבנו את הקב"ה: וזה לשונו הק':

בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי 
 מה שמו מה אמר אליהם":

כי משה אמר לפניו יתברך ואמרו לי מה שמו  ,בזה נה להםווהכו...
 ,שיגיד להם השם שיורה הוראה שלמה על המציאות ועל ההשגחה

כי  ,אין להם צורך לראיה אחרת ,והקב"ה השיבו למה זה ישאלו לשמי
והיא הראיה הגדולה שיש  ,אהיה עמהם בכל צרתם יקראוני ואענם

ויש אלהים שופטים אלהים בישראל קרובים אלינו בכל קראנו אליו 
 ...בארץ

•  
עומד אדם מפשוטי העם ומתדפק על שערי ארמונו של מלך. שומר 
הפתח מציץ עליו מבעל לאשנב צר בשער הגדול, ושואלו לפשר מעשיו 

"את המלך אנכי מבקש לפגוש", עונה האיש.  במקום מוגן ושמור זה.
 משיב לו השומר בתקיפות: "הסתלק מכאן מיד! אין זמנו של המלך פנוי 

 
לכל בני האדם החפצים לחלות את פניו!". "אבל זקוק אני מאד לעזרתו", 

קבוצת חיילים נשלחה לעברו  –התחנן האיש הפשוט. התגובה לא איחרה לבוא 
 כדי להרחיקו מן המקום.

דם בעל לב רחום וחנון שהבחין במתרחש, ניאות להסביר לאיש ההמום עד א
כמה מגוחכת היא משאלתו. "דע לך", אמר לו האיש: "החפץ לשחר את פני 
מלכנו, חייב להגיש תחילה בקשה בכתב לפקידים הממונים. לאחר שיוחלט לדון 
 בבקשה, יוזמן האיש לראיון שבו יהא עליו לעמוד בחקירת שתי וערב על

אישיותו, מעשיו וכו'. כמו כן יהיה עליו לשכנע את פקידי המלך בנחיצות 
הענין. אם יעמוד בכל אלה, ייקבע לו תאריך שבו יוכל להגשים את משאלתו. 
בהגיע היום הנכסף, יצטרך לעבור שבע בדיקות וחקירות בכל שער משערי 

לפני  סוף-הארמון הפנימיים, המובילים אל עבר כס המלכות. אז יזכה סוף
 המלך למשך זמן קצר ביותר, ולשטוח לפניו את בקשתו".

"אם כן", סיים האיש טוב הלב את דבריו, "עליך להבין שהדרך שבה ניסית 
 את פני המלך". להגיע למלך, אין לה כל סיכוי, בדרך זו לעולם לא תוכל לראות

•  
יים סיפור הנ"ל לקוח מן המציאות בעבר הרחוק, ודוגמתו מצויה גם בהווי הח

בימינו אנו. גם כיום כל מי שנזקק לעזרתו של אדם בעל עמדה ציבורית, יהא 
זה שר או שופט, קצין או פרופרסור, מה גדול הוא הקושי להגיע אליהם. גם 

סוף מגיעים אליהם, לא תמיד הם יכולים לעזור, ובמקרים רבים הם -כאשר סוף
 אף אינם רוצים לסייע...

סד הנפלא אשר לו זוכים אנו באשר לאפשרות מה רב ועצום הוא, איפוא, הח
אין כאן לא ארמון ולא שערים, לא להתקבל אצל מלך מלכי המלכים הקב"ה. 

שומרים ולא פקידים. בכל עת שנרצה רשאים אנו לעמוד לפני אבינו מלכנו, 
מלך חנון ורחום שומע תפילה המתאווה לתפילותינו. והוא מלך כל יכול וחפץ 

קשובות אלינו בכל עת. ודבר זה, מקרא מפורש הוא (דברים להושיענו, ואזניו 
"כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כה' אלוקינו בכל קראנו  ד):

 אליו"...
•  

 (ח"ב פי"א): "שם עולם"בספר  הגה"ק בעל ה"חפץ חיים" זי"עכתב  הנ"לבענין 
ך אל נכון "מרוב טרדותינו בהבלי העולם הזה איבדנו את כוח ההרגש להערי

שיש לנו קשר תמידי עם בורא את הזכות העצומה שנפלה בחלקנו בכך 
הלא כל מי שזכה  העולם על ידי קיום מצוותיו, הברכות עליהן והתפילות.

ר אפילו פעם אחת עם מלך בשר ודם והמלך התייחס אליו והאזין לדבריו,  ְלַדּבֵ
עולם, ותמיד יספר אין קץ לשמחתו. חוויית הפגישה הזו לא תימחה מזכרונו ל

 עליה לכולם.
ממשיך ה"חפץ חיים" ואומר: ועתה נתבונן נא, אם כשזכה לדבר לפני מלך 
בשר ודם, שהוא רק תפארת לפי שעה, שאינו יכול להאריך את חיי עצמו יותר 
מכפי שנקצב לו אף לא רגע אחד, קל וחומר באלף אלפים לפני מלך מלכי 

ארץ והוא חי וקיים לנצח, כשאדם המלכים הקב"ה, שהוא אלוקי השמים וה
מקיים איזו מצוות עשה שבתורה שנצטוינו מאתו, והוא מברך על זה ואומר 

ר איש אל רעהו... כמה ראוי ברוך אתה ה' וכו',  ַדּבֵ שהוא מדבר עמו לנוכח ּכְ
 לו לשמוח שמחה עצומה עד מאד..."

כאחד  "וביותר כשיזכור אז שהוא גוש עפר וזוכה לדבר עם אלוקי השמים
מצבא המרום אשר במרום. הלא ראוי שדמוע תדמע עיני מרוב שמחה ולהכנע 

הגידה נא אחי והתבונן לפניו ולקבל על נפשו לקיים תורתו בכל נפשו ומאודו. 
בנפשך, אם עלה לך דבר זה ברעיונך פעם אחת בשבוע או פעם אחת בחודש, 

קיום המצוה או על כל פנים פעם אחת בשנה, להיות כל כך שמח וטוב לב מ
 ל?!!" "כמו זה האיש הנ



 
 

 
 

המביע את גודל כוחה של  ב"ילקוט לקח טוב"המובא נחתום בסיפור 
 תפילה: 

חלה אדם במחלה אנושה והרופאים קבעו שאין מזור  בעיר פוזנא
למחלתו. באותו זמן נקלע לעיר רופאו של המלך, ואחרי שבדק את 
החולה לפי בקשת בני משפחתו, הצדיק את מסקנת הרופאים. כאשר 

, מה היה הגה"ק רבי עקיבא אייגר זי"ענשאל על ידי המרא דאתרא 
מלך היתה מחלה זו, עושה אילו חלה המלך במחלה זו, השיב שאכן ל

 והוא נרפא על ידי תרופה שרק למלאכים יש האפשרות להשיגה.
וסיפר להם שבלב המדבר שוכן עוף מסוים שכאשר מבשלים את בשרו 
ומאכילים את החולה מן המרק, הוא מבריא. וכאשר חלה המלך, נשלחו 
גדודי חיילים אל המדבר כדי לחפש את העוף הנדיר הזה. כאשר מצאוהו 

ותו והביאו אותו אל הארמון, בשלוהו והאכילו את המלך מן המרק צדו א
והוא הבריא. אולם הוסיף הרופא ואמר, לא מצאתי עניין לספר זאת לכם, 

 כיון שאין אפשרות להשיג עוף כזה אלא למלכים.
כששמע הגרעק"א את הדברים, הסתגר בחדרו והתפלל אל ה' שיושיע 

שמע רעש מוזר על גג הבית. את החולה האומלל. תוך כדי התפילה, נ
יצאו וראו והנה העוף הנ"ל נחת על הגג. שחטוהו בשלוהו והאכילו את 
החולה מן המרק, והוא הבריא. הגרעק"א ביקש שישאירו למזכרת כמה 

 נוצות מהעוף, כדי לזכור מה גדול כוחה של תפילה.
 מלכים צריכים להפעיל גדודי חיילים ולטרוח טרחה גדולה. לבני המסקנה:

מלכים, בניו של מקום, יש אלוקים קרובים אליהם אשר לא קצרה ידו 
 מהושיע...  

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר 
 נתן לך (ח, י)

על כוחה וסגולתה של ברכת  בהגדת "באר החיים"סיפור מרטיט מובא 
 המזון:

רבי מאיר  הגה"צכמה שנים טרם פרצה מלחמת העולם השניה, הגיע 
לבחון ילדים צעירי צאן  שפירא זצוק"ל ראש ישיבת חכמי לובלין

, והיה מקובל בימים ההם, שאם היו הילדים בפולין בתלמוד תורה
משיבים כהוגן היה הבוחן מעניק להם מתנה, אך היות שהגר"מ שפירא 
לא הביא אתו מאומה, לכן אמר להם שבמקום מתנה יאמר לפניהם דבר 

, ובזאת חזר על לשונו של ה"באר ה אותם כל ימי חייהםשתלו נפלא מאד
 כתב:היטב" (סימן קפה סק"א) ש

"מצאתי, למה אין אות 'ף' בברכת המזון, לפי שכל מי שבירך ברכת 
המזון בכוונה, אין שולט בו לא אף ולא קצף, ומזונותיו מצויין לו 

 (ספר החינוך ועטרת זקנים). בריוח ובכבוד כל ימיו" 
ים היה תלמיד אחד שהדברים נכנסו בעומק לבו, ובאותה בין המקשיב

 שעה קיבל על עצמו לברך תמיד ברכת המזון בכוונה ובקול מתוך סידור.
עברו ימים והרשעים הגרמנים ימ"ש כבשו את מדינת פולין, וברשעותם 
היו מעבידים את ישראל בפרך והורגים אותם במיתות קשות ואכזריות. 

צווים על כל יהודי העיר אנשים נשים וטף בבואם אל העיירות היו מ
היו כגון הילדים והנשים, לעמוד בשורה, ואלו שלא היו מוכשרים לעבודה 

נשלחים למוות רח"ל, ואילו הגברים ובעלי כוח היו ניצולים ונשלחים אל 
 המחנות לעבודת פרך.

כל אותה עת עמד הבחור הנזכר רועד מפחד, בידעו שאם יספר בן כמה 
שנים הוא באמת, יהא אחת דתו למיתה, אולם אז נזכר בדברי הגר"מ 
שפירא "שכל מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו לא אף ולא 

ף", והתפלל שלא יאונה לו כל רע בזכות שהוא מקפיד לברך ברכת קצ
ן כאשר בחן אותו הרשע התייצב הבחור לפניו כשהוא ואכהמזון בכוונה, 

עומד על קצות אצבעות רגליו כדי שֵיראה גבוה יותר בקומת גופו, ואכן 
טעה בו הרשע וסבר שהוא גדול יותר בשנים, ולכן שלחו לעמוד בין 
החיים, בעמדו שם פגע בו יהודי אחד שייעץ לו, שאם ישאלו אותו אם יש 

שהוא מומחח במלאכת בישול ולכן יתנו לו בידו איזו אומנות, יענה 
לעבוד במטבח מקום אשר יש שם אכילה ושתיה, אולם הבחור גילה 
באזניו שהוא אינו יודע דבר וחצי דבר בעניני בישול, השיב לו היהודי 
שיגיד כן לרשע והוא ידאג לסייע לו, ואכן עשה כאשר ציוה עליו האיש, 

לחו לעבוד במטבח של ולשמחתו קיבל המפקד הרשע את דבריו וש
המחנה ואכן עי"ז לא חסר לו מזונו, וראה עין בעין איך נתקיימה בו 

 ההבטחה השניה "ומזונותיו מצויין לו בריוח ובכבוד כל ימיו".
כעבור זמן מה הגיע אחד המפקדים הרשעים לסייר במטבח, משהבחין 

ע בבחור הצעיר תמה בפניו על מעשיו, ולא הסכים להאמין לו שהוא יוד
לעבוד במטבח, וכדי להענישו הושיט לו כמה מזלגות וגזר עליו לחפור 
בהם בור עמוק באדמה, והזהיר אותו, שרע ומר יהיה סופו אם בתוך 
שעה או שעתיים לא יסיים את מלאכת החפירה, והנה בדרך הטבע לא 

למלאות את בקשתו בתוך זמן קצר כזה, בפרט שלא היו היה במציאות 
 עברה עגלה מלאה  ,מה עשה הקב"ה כאשר הלך לדרכובידו כלי חפירה, 

 

 
 

פירות וירקות לצד המטבח, ובגלל מהירות נסיעתה נפלו מהם הרבה לצד 
עברו שם קבוצת גוים  ,והנה .הבחור, שמיהר להתכופף וזכה בהם מן ההפקר

שבויים שחפצו גם הם לטעום מן הירקות הטריים, לפיכך התחננו לפניו שיתן 
 תןוהתנה עמהם, שאם יסייעו בעדו לחפור את הבור אזי ילהם מהם, נענה 

תוך זמן קצר סיימו לחפור כולם חפרו יחדיו את הבור ולהם מן הירקות, ואכן 
. ויהי כאשר חזר הקצין נדהם והשתומם לראות את מראה עיניו, כולואת 

 ובהתפעלותו אמר "ידעתי שה' אוהב את היהודים, אך לא ידעתי עד כמה..."
לו הפעם השניה שניצל מן המות לחיים, וכך עבר את מאורעות  זו היתה

המלחמה בניסי ניסים, ובסיומה עלה לארץ ישראל ובנה את ביתו על אדני 
התורה והיראה, והכניס את צאצאיו לחופה מתוך הרחבה, ותמיד היו מזונותיו 

     מצויין לו בהרחבה. 
 ואכלת ושבעת וברכת את ה׳ אלקיך (ח, י) 

 במשל:  -היה מסביר את גודל ענין ברכת המזון כדרכו  מדובנא זי״עהמגיד 
מעשה באלמן, שהיה לו בן יחיד מאשתו, והיה חביב עליו עד מאד. לימים נשא 
אשה שנייה, אלמנה אף היא, שהיתה לה בת מנישואיה הראשונים. היה הבעל 

נו חושד באשה, שהיא מבכרת את בתה ודואגת לה לכל צרכיה, ומזניחה את ב
במאכלו ובבגדיו. והיתה האשה חושדת בבעלה, שהוא מאיר פניו לבנו ומפנקו 

 ומבכרו על פני בתה. 
לאמיתו של דבר צדקו שניהם, שכן אף בלא יודעין האדם קרוב אצל עצמו 

 ובשרו, משום כך שררה מתיחות בביתם ושלום הבית הופר. 
לזו. הקימו בני הזוג לימים גדלו הבן והבת, וההורים נדברו ביניהם להשיאם זה 

בית נאמן בישראל ודאגו האחד לרעהו. והוריהם דאגו לשניהם והרעיפו אליהם 
שהיו קודם לכן סיבה  -אהבה, ומני אז שרר השלום במעונם. ואדרבה, ילדיהם 

 היו עתה הסיבה להידוק הקשר ולאחווה. -לפירוד הלבבות ביניהם 
שמה, גשמיות ורוחניות. והנמשל: הקב״ה ברא את האדם כשילוב של גוף ונ

אבל בין בני זוג אלו שוררת מתיחות מתמדת, כי הנשמה אוהבת את בני 
טיפוחיה, וחפצה להתעלות ולהזדכך בתורה ובמצוותיה, ואילו הגוף אוהב את 
מנעמי העולם ואת חמדותיו. אבל קיימת דרך אחת להשכין ביניהם שלום 

רצונותיו ניתנים לו מאת  ואחווה, והיא, אם ידע האדם, שכל מזונו וסיפוק
הקב״ה, ויודה לו על מזונו תחילה וסוף, יהיה המזון גורם להכרת הטוב ולעבודת 

 הבורא, או אז ישמחו בו שניהם כאחד! 
 -ועל כך באה ההודאה, על הטובה המושלמת והכפולה שבנתינת המזון 
 ״ובהכרה בכך ״שאתה זן, ומפרנס אותנו תמיד בכל יום, ובכל עת ובכל שעה!

•  
: בפרקי אבות (ג, ג) שנינו זי״ע "חידושי הרי״ם"הרה״ק בעל הוכבר סח 

״שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי 
מתים״. ומפרש רבי עובדיה מברטנורא זי״ע חידוש גדול וכותב: כך שמעתי, כי 

אילו אמרו עליו בברכת המזון שמברכין על השולחן יוצאים ידי חובה ונחשב כ
 דברי תורה. 

לעומתו, יש מן הפוסקים שקבעו כי צריך ללמוד בעת הסעודה ממש ואין 
 יוצאים בברכת המזון. 

המשיך בעל החידושי הרי״ם ואמר, שאינם חולקין, אלא רבי  -ונראה לי ליישב 
מדבר באדם שאוכל לפני ה', ובסוף הסעודה מברך ברכת  עובדיה מברטנורא

שאין לך  -המזון ויודע לפני מי הוא מברך, ונותן הודיה למי שנתן לו המזון 
        דבר תורה גדול מזה!...

 שבעה דנחמתא
ד״ה ר״ח אב) שאנו נוהגין על פי הפסיקתא  ע"א כתבו התום׳ במגילה (לא

ב, ואחר תשעה באב שבעה דנחמתא. להפטיר ג' דפורענותא קודם תשעה בא
  :וסדר זה מתחיל בפרשת פנחס וסימנך: דש״ח נו״ע אר״ק שד״ש

״דברי ירמיהו״, ״שמעו דבר ה'״, ״חזון ישעיהו״, ״נחמו עמי״, ״ותאמר ציון״, 
״עניה סוערה״, ״אנכי אנכי״, ״רני עקרה״, ״קומי אורי״, ״שוש אשיש״, ״דרשו״, 

 ״שובה ישראל״. 
טעם לסדר שבעה דנחמתא,  :(סדר הפרשיות וההפטרות) "םאבודרהה"וכתב 

, "נחמו נחמו עמי" - אמרו במדרש כי תקנו לומר בתחילת הפטרות הנחמות
 כלומר שהקב״ה אומר לנביאים נחמו נחמו עמי, נחמו את בניי. 

, כלומר איני מתפייסת "ותאמר ציון עזבני ה'"על זה משיבה כנסת ישראל, 
 מנחמת הנביאים, וחפצים בנחמת הקב״ה בעצמו. 

, כלומר הנביאים חוזרים ואומרים "עניה סוערה לא רוחמה"בשבת שלישית, 
 לפני הקב״ה, הנה כנסת ישראל לא נתפייסה בתנחומים שלנו.

 . "אנכי אנכי הוא מנחמכם"בשבת רביעית חוזר הקב״ה ואומר, 
 . "ני עקרה לא ילדהר"לפיכך אומר הקב״ה, 

 . "קומי אורי כי בא אורך"ובשבת שישית אומר הקב״ה, 
, כלומר: עתה שהקב״ה "שוש אשיש בה'"בשבת שביעית משיבה כנסת ישראל 

 בעצמו מנחמני, יש לי לשוש ולשמוח תגל נפשי באלקי וגו'...
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