
  
והי' עקב תשמעו� את המשפטי� האלה ושמר ה' אלקי� ל� את הברית 

דא� האד� ישמע לכל ואת החסד אשר נשבע לאבתי� (ז, י''ב) צ''ע 
המשפטי� הוא ראוי לזכות להברכות בזכות עצמו, ולמה הוצרכו 

שהתורה האברבנאל תי' להשבועה של האבות, כדי לזכות בכל הברכות. 
הודיעה לנו שמלבד שישמור לה� הברית והחסד שנשבע להאבות, עוד 
ייטב לה� טובות אחרות שיזכו אליה� מצד עצמ� לא מצד האבות. וזהו 

דמלבד שבועת האבות, עוד יאהב הקב''ה  –ואהב� וברכ� והרב�  שכתב
הבני� והבנות,  –מפאת עצמ� ויבר� אות� ברבוי גדול, א� בפרי בטנ� 

דגנ� ותירש� ויצהר�, וכ� בעני� המרעה שגר אלפי�  –וא� בפרי אדמת� 
דהיינו  –ועשתרות צאנ�. ואמרו על האדמה אשר נשבע לאבותי� לתת ל� 

בע אל האבות כי א� ירושת האר�, ואמנ� רבוי ושפע שהקב''ה לא נש
שאר הטובות לא נכללו בשבועה, ולכ� אמר שישמור לה� את הברית 
ואת החסד שנשבע לאבות� שהיא ירושת האר�, ועוד למעלה מירושת 
האר� שעלי' נשבע לאבות, יאהב ויבר� וירבה אות� וכל נכסיה�, וזהו 

נוס  למעלה ממתנת האר� על האדמה אשר נשבע לאבותי�, דהיינו 
  כאשר נשבע לאבותי� לתת ל�.

   
, עפ''י מה שאמרו וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני הייטב לב זצ''ל

לעול� יעסוק אד� בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמתו�  !חז''ל 
שלא לשמה בא לשמה. והקשו בתוס' הלא איתא שכל הלומד שלא לשמה 

רי� הקדושי�, דבאמת מחשבת אד� צרי� נוח לו שלא נברא. ותי' בספ
שתהי' זכה וברורה בלתי לה' לבדו, לא להתפאר או ע''מ לקבל פרס, רק 

אל תאמי� בעצמ� עד יו� מות� ר''ל שלא יאמי� לעצמו  –כבר נאמר 
שמחשבתו הוא זכה וברורה כראוי, ואולי יש לו איזו מחשבה שאינה 

בלב אפילו האד� על ראוי', כי אי� שו� מבי� ומבחי� על המחשבה ש
עצמו בלתי לה' לבדו שהוא חוקר לב ובוח� כליות, וע''כ בכל יו� ידמה 
בעיניו שאתמול לא הי' מחשבתו זכה וברורה, ואולי היתה לצור� עצמו 
להתפאר או ע''מ לקבל פרס, ולכ� צרי� האד� להיות מוסי  והול� יו� 

ו� ידמה בעיניו יו� במחשבה זכה יותר ויותר ביתר שאת, ונגד עבודתו הי
כאילו אתמול הי' ע''מ לקבל פרס, וז''ש לעול� (ידמה בעיניו כי) יעסוק 
שלא לשמה, שמתו� שנדמה בעיניו שהי' שלא לשמה, הוא בא לשמה, כי 

  בכל יו� מוסי  לטהר מחשבתו ועבודתו במחשבה זכה ויותר רצוי'. 
  

לעשות�  –היו� לעשות�  – שזהו כוונת הפסוק בסו� ואתחנ� ולפ''ז י''ל
מעצמות�, כמו שאמרו חז''ל אהוב האמת באשר הוא אמת, ולא מכח 

היו� לעשות� ומחר לקבל שכר�  –שכר ועונש, וזהו כוונת פרש''י ש� 
 –שהיו� תכוו� לעשות� כאמור, ומחר  !(בפשוטו קאי על עול� הבא) 

 ולפ''ז י''ללקבל שכר�.  !ידמה בעיני� שאתמול הי' הכוונה שלא לשמה 
והי' עקב תשמעו� וגו' ושמרת� ועשית� אות�  ! כוונת הפסוקשזהו 

דייקא, מכח עצמות�, והיינו מתו� שנדמה בעיניו שהי' שלא לשמה, הוא 
בא לשמה, ובודאי א� ידמה בעיניו שעבודה שלו היא שלא לשמה, שוב 
כשיבקש איזה דבר, לא יתלה בזכות עצמו, שהרי סבור שאי� לו שו� 

ותיו, ואז תולי� לו בזכות עצמו כמאמר חז''ל זכות, ויתלה בזכות אב
בזכות עצמ�,  –בברכות (י') וז''ש ושמר ה' ל� את הברית, שישמור ל� 

  בזכות עצמ�.    –וכמו שנאמר במדרש ואהב� 
  

פרש''י אע''פ  ! ואתחנ� וגו' בעת ההוא וי''ל עוד עפ''י הפסוק (ג', כ''ג)
י� אלא מתנת חנ�. שיש לצדיקי� לתלות במעשיה� הטובי� אי� מבקש

א� הצדיקי� יכולי� לתלות במעשיה� הטובי�, למה אינ�  צ''ע
, וי''ל ע''פ המסופר על רבינו סעדי' גאו�מבקשי� אלא מתנת חנ�. 

שפע� אחת ראו אותו תלמידיו בוכה ומתאונ� ביותר, ושאלו אותו מה זה 
כי ידעו מגודל צדקתו שלא עבר עבירות, והשיב לה� פע� אחת נתארחתי 
אצל אד� אשר לא הכירני ובכ''ז כבדני ביותר, כי היה איש חסד ואוהב 
להכניס אורחי�, לאחר ימי� אחדי� נודע לו מי אני, אז הרבה בכבודי 
ביתר שאת ועשה סעודות גדולות עבורי, וכאשר נפרדתי מאתו בכה 
והתאונ� שאסלח לו על אשר שלא כבדני כראוי בימי� הראשוני� בעת 

יי�, ומאז נתתי אל לבי, שהלא בכל יו� אני משיג יותר שלא ידע אותי עד
מגדולתו של הקב''ה ממה שהשגתי אתמול, נמצא שבעבודתי של אתמול 
עדיי� לא הכרתי אותו, לפיכ� אני שב ומתודה אליו שימחול לי על כ�, 
ודרכו הוא דר� הצדיקי�, ומחמת זה אי� תולי� במעשי� טובי� שלה�, 

  לה� עבודת� של אתמול חסרה.  שלפי השגת� של היו� נראה

, שהנה שני פסוקי� הסמוכי� זל''ז ולפ''ז יש ליישב קושיא המפורסת
היו�  –סותרי� זה את זה, בפסוק האחרו� שבפרשת ואתחנ� נאמר 

דהיינו שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומיד  –לעשות� ומחר לקבל שכר� 
עול� הזה. והיה עקב תשמעו�, ומבטיח כל מי� שכר שב !אחריו נאמר 
שאדרבה מי שאינו מאמי� בעצמו, וחושב תמיד שעבודתו  ולדברינו י''ל

חושב  –היו� לעשות�, ומחר  –היא שלא לשמה, וזהו מרומז במלות אלו 
לקבל שכר�, הוא זוכה לכל  !שעבודתו של אתמול היא שלא לשמה 

הברכות שנאמרו בפרשת עקב, שבודאי אד� כזה לבסו  (עקב) זוכה 
  ה. לעשות לשמ

  
למה לא נאמר בתורה אחר  (ח', י') יש להעיר ב) ואכלת ושבעת וברכת

השמרו לכ� פ� יפתה לבבכ�, כמ''ש אחר ואכלת ושבעת  –מלת ושבעת 
שאי� אד� מורד אלא מתו� שביעה.  –בפרשת ואתחנ�, וכדאיתא בספרי 
שע''י ברכת המזו� האד� מכיר כח  הפרי צדיק תי' (פרשת כי תבוא)

נראה שזהו א שוב לא יביא המאכל לידי קטרוג לפני ה'. הנות�, וממיל
למע� תזכור כי מאתו ית' היו  –וברכת את ה' אלקי�  – כוונת הספרי ש�

  אלה ל�. 
  

שהנה הרה''ק מקוצק זצ''ל הי' וי''ל עוד עפ''י דברי החידושי הרי''מ, 
התפלא, מדוע אי� אד� נעשה ירא שמי� מאמירת ברכת המזו�, כי ע''י 

מזו� הביא אברה� אבינו אנשי� תחת כנפי השכינה, כדאיתא ברכת ה
במדרש (בב''ר, מ''ט, ד') הא כיצד אברה� הי' מקבל את העוברי� 

ברכו, א''ל מה נאמר, א''ל  !ושבי�, משהיו אוכלי� ושותי� אמר לה� 
עצמו  החידושי הרי''מ זצ''לברו� קל עול� שאכלנו משלו.  –אמרו 
א שמי� מהאכילה עצמה, הלא נאמר , אי� לא נעשה אד� ירהתפלא

  (ישעי', א', ג') ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. 
  

כל הזהיר בברכת המזו� מזונותיו מצויי� לו כל  –איתא בספר החינו� 
יש מי שאומר איתא בשו''ע (או''ח סי' קפ''ח, סעי� ג') ימיו בכבוד. 

בברכתו.  דבעל הבית ע� בניו ואשתו צרי� לבר� בקול ר� כדי שיצאו
יש שכתבו דטוב לעול� לבר� בקול ר�, כי הקול  – המשנה ברורה כתב

מעשה באחד שמת, ונתגלה  – איתא בספר חסידי�מעורר הכוונה. 
בחלו� לאחד מקרוביו, ואמר לו בכל יו� דני� אותי על שלא הייתי 

  מדקדק לבר� כל הברכות בכוונת הלב. 
  

לדעתי ראוי  –מר� הגאו� ר' אלעזר מנח� מ� ש� זצ''ל כתב במכתביו 
לקבל קבלה קטנה, הייתי מציע לומר ברכת המזו� מתו� סידור, שבודאי 

ומעשה בנער אחד שישב אצל מר� זצ''ל בסוכה,  ! תהי' יותר כוונה בזה
בזמ� שהוא ביר� ברכת המזו� מתו� סידור, והנה הסידור הי' קרוע 

פלת ''הרחמ�'' שבסו� ברכת המזו�, ונכנס מר� זצ''ל איזה קרע בת
מה כל הטירחא  –לביתו להביא סידור אחר, וביר� מתוכו. כאשר נשאל 

כאשר יש לי קבלה לבר� מתו�  –השיב  –בשביל ''הרחמ�'' אחד 
  הסידור, הוא ג� בשביל ''הרחמ�'' אחד. (תורת� שעשועי)

  
ברכה רביעית של ברכת ג) יש להסמי� בכא� ברכת הטוב והמיטב שהוא 

הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי  איתא בברכות (מ''ח) ! המזו�
ביתר, דאמר רב מתנא אותו היו� (ט''ו באב) שניתנו הרוגי ביתר 

שלא הסריחו (שבע שני�).  !לקבורה, תיקנו ביבנה הטוב והמטיב. הטוב 
לומר כ קפ''ט) פי' הערו� השלח� (סי'שניתנו לקבורה.  !והמטיב 

דאפילו בעת שליטת הדי� החזק כמו בהרוגי ביתר, מ''מ הקב''ה עושה 
עמנו נסי� ונפלאות, דאי� ל� נסי� גדולי� מאלו הרוגי ביתר, שהיו 
מונחי� רבות בשני� על פני האר� ולא הסריחו, ואח''כ ניתנו לקבורה, 
וזהו סימ� שהקב''ה לא יעזוב אותנו לעול�, א  בעת שאנו חוטאי� 

כדכתיב יסור יסרני קה ולמות לא נתנני, ועל כי עיקרי הצרות ה� לפניו, 
העניות, כמ''ש איוב (ל''ו, כ''א) כי על זה בחרת מעוני, וכדאיתא בב''ב 
(קט''ז) קשה עניות יותר מחמשי� מכות, ולכ� כדי שלא נדאוג שח''ו נהי' 
חסרי לח�, לכ� תיקנו ברכת הטוב והמטיב, וכמו שתיקנו בברכה זו הוא 

טיב הוא ייטיב, וכל טוב לעול� אל יחסרנו, ולכ� שיי� זה לברכת ה
 .� –הטוב והמטיב לכל  – ולפ''ז נראה לי לפרש נוסח הברכההמזו

שלכאורה צ''ע הא הברכה נתקנה רק על הרוגי ביתר, וא''כ לכאורה מלת 

  

 
פרשת 
  עקב

  תשע''ז



דזה שניתנו הרוגי ביתר לקבורה הוא חיזוק לנו  ולדברינו י''ל''לכל'' מיותר. 
 ה' יטשנו לנצח, וא  בגלות משגיח עלינו תמיד. שלא 

  
הרוגי ביתר, שלא  ! דכמו שהקב''ה עושה נסי� בשביל המתי�  וי''ל עוד

הסריחו וניתנו לקבורה, על אחת כמה וכמה שיעשה נסי� לנו, דהיינו בשביל 
  החיי�, וית� לנו פרנסתנו בריוח בלי שו� דאגה וצער, אכי''ר. 

  
הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר,  ד) איתא בברכות (מ''ח)

דאמר רב מתנא אותו היו� (ט''ו באב) שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו 
שניתנו  !שלא הסריחו (שבע שני�). והמטיב  !ביבנה הטוב והמטיב. הטוב 

למה לא תיקנו מיד ברכת ''הטוב'' על הנס הגדול שלא  יש להעירלקבורה. 
(תענית, ד', ה''ה) כר� גדול הי' לאדריינוס י הירושלמי וי''ל עפ''הסריחו. 

הרשע, י''ח מיל על י''ח מיל, כמ� טיבריא לציפורי, והקיפו גדר מהרוגי ביתר 
מלא קומא (שהיו עומדי� בקומת�, א''נ שהיו צבורי� מלא קומה) ופישוט 
ידי�, ולא גזר עליה� שיקברו עד שעמד מל� אחר, וגזר עליה� שיקברו. 

דלכתחילה ה� לא חשבו זה לנס שהמתי� לא הסריחו, שאדרבה  י''ל ולפ''ז
 �הי' בזיו� לה� שהקיפו גדר מה� מלא קומה ופישוט ידי�, רק אחר שנית

שלא הסריחו, דרק עי''ז יכלו  –לה� רשות לקבר� הבינו למפרע הנס הגדול 
שלא הסריחו.  –לקבר� אח''כ, ולכ� כשקברו� ברכו על שניה�. הטוב 

המל� הטוב  ! ולפ''ז יש לפרש נוסח הברכהשניתנו לקבורה.  –והמטיב 
שקאי רק על הרוגי ביתר.  והמטיב לכל, שלכאורה לא מוב� מלת ''לכל''

דהרוגי ביתר הי' חיזוק לכל, דא� אחד נמצא בצרה רח''ל שאל  ולדברינו י''ל
  יתייאש שתמיד יש תקוה, ואדרבה לבסו  הכל יהי' לטובה אכי''ר. 

  
 – קוה אל ה' וגו' וקוה אל ה' עפ''י הפסוק בתהלי� (כ''ז, י''ד)וי''ל עוד 

שא� ח''ו לא תתקבל  –וי''ל עפ''י פרש''י למה נאמר בלשו� כפול.  צ''ע
 תפלת� אל תתייאש רק חזור וקוה אל ה'! 

  
, שחלוק התקוה בה' מהתקוה בבני אד�, וי''ל עוד עפ''י פי' המלבי''�

ה, רק תכלית הקווי הוא שימצא שבתקות בבני אד� אי� התכלית לעצמ
מבוקשו, ולא יהא צרי� לקוות עוד, אבל הקווי לה' היא תכלית לעצמה, עד 
שתכלית הקווי הוא שיחזק לבו ויחזור ויקוה, וע''ז נאמר קוה חזק וקוה אל 

  ה'. 
  

 (ט, כ''ב) ה) ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה מקציפי� היית� את ה'
, הנה יש זצ''ל (אגרא דכלה) פירש בדר� רמז הרה''ק ר' צבי אלימל� מדינוב

אנשי� אשר רוצי� להתנהג בדרכי החסידות, ורואי� הנהגת הצדיקי� אשר 
אש אהבת הבורא בוער בקרב�, ועי''ז מתראה על איבריה� תנועות משונות, 
 �והתנשאות האברי� לזה בביטול הרגשותיה� וכל תאוות עול� הזה, כי אי

אכילה ושתי' ותאוות הגופניות, והנה אנשי� לה� התייחסות ע� העול� ב
פחותי הדעת כשרואי� תנועת הצדיקי� סבורי� שעיקר החסידות הוא 
התנועות הללו, ופרישה ממאכל ומשתה, ובאמת עיני� לה� ולא יראו, כי 
לב� חסר וריק מאהבת הבורא ית''ש, ועושי� כמו הצדיקי� כל תנועותיה� 

לשו� התלהבות, דהיינו מה שאתה  ! הובתבער'' וה� דמיונות שוא. וז''ש
לשו� התנשאות האיברי�.  – ובמס''העשית� תנועות כמו התלהבות. 

ג� בזה מתנהגי� את עצמ� כמו הצדיקי� שקוברי�  – ובקברות התאוה
, כי אי� הנהגה מקציפי� היית� את ה' –תאות� ואוכלי� מעט, על כל אלה 

משא''כ הרוצי� להיות כמו זו רק לצדיקי� אשר עושי� כל אלה מאהבת ה', 
 הצדיקי� ועושי� כמעשיה� הוא רק דמיו� שוא. 

  
וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' דוד האגער זצ''ל אדמו''ר הראשו� 

עפ''י הגמ' בנדרי�  מזבאלטוב (יומא דהילולא כ''א אב, יהי זכרו ברו�)
מבניה�, (פ''א) מפני מה אי� מצויי� תלמידי חכמי� לצאת תלמידי חכמי� 

זה שנאמר אי� מברכי� לא קאי על תלמידי  –שאי� מברכי� בתורה תחלה 
חכמי� עצמ�, אלא על בניה�, דהיינו שה� אי� מברכי� בתורה תחלה, 
שהנה ידוע שא''א לקנות שלימות בעול� הזה א� לא שיסג  את עצמו תחלה 

לקנות בסיגופי� ותעניתי�, ויעברו עליו כל המקרי� שבעול� הזה, ואז יכול 
וכבר הקשה האור החיי� על הגמ' שלימות ולעבוד את השי''ת כראוי, 

הזהרו בבני עניי� שמה� תצא תורה, דהא יש כמה תלמידי  בנדרי� (פ''א)
שה� נוהגי� מנהג עני, וכמבואר באבות (ו', ד') פת  ותי'חכמי� עשירי�. 

כ� במלח תאכל וכו', והנה ג� בניה� של תלמידי חכמי� צריכי� להתנהג 
בתחלה, דהיינו א  שהוא ב� צדיק אפ''ה אינו מועיל זה כלל, וצרי� לסג  את 
עצמו כמו אביו שעשה כ� בתחלה, א� ה� אינ� עושי� כ�, כי ה� רואי� את 
אביה� בימי גדלו כשהוא מפורס� גדול בעול�, ואוכל ושותה דברי� טובי� 

מתחילי� ויקרי� והול� במלבושי� גדולי� וחשובי�, וסוברי� המה שכ� 
לעבוד את השי''ת ולקנות שלימות בעול� הזה, וזה אינו, שאדרבה צריכי� 
לעבור כל המקרי� רעי� ח''ו שבעול� הזה ולסג  את עצמו, ואז יכולי� לבא 

מפני מה בניה� של תלמידי  !לידי שלימות בעזרת השי''ת, וזהו כוונת הגמ' 
ה קאי על בניה� חכמי� אינ� מהוגני�, מפני שלא ברכו בתורה תחלה, שז

מפני שלא ברכו, דהיינו שלא התחילו לעשות מה שה� צריכי� לעשות קוד� 
שבאי� אל התורה, ע''כ אינ� מהוגני�, כי מאכילה ושתיי' ועידו� א''א לעבוד 
את השי''ת, הג� שהוא ב� תלמיד חכ�, רק צרי� לעשות כל מה שעשה אביו 

  תחלה. 
  

מקציפי�  !הרה''ק ר' צבי אלימל� מדינוב זצ''ל בדר� חידוש  עוד פירש
שבא לרבות ג� התלמיד חכ�, דהיינו בזה שהצדיקי�  –היית� את ה' 

את ה', שעי''ז  עושי� תנועותיה� במשאות שוא ומדוחי�, ה� מקציפי�
  יבואו המו� הע� לדבר סרה עליה�. 

  
� (שער החסידות שעיקר החסידות הוא מה שכתב המסלת ישרי וצרי� לזכור

הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו ז''ל אשרי אד� שעמלו  סו  פרק י''ח)
בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, והעני� הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל 
ישראל כבר ידועות ה�, וחובת� ידועה עד היכ� היא מגעת, אמנ� מי שאוהב 

�לפטור עצמו במה  את הבורא ית' שמו אהבה אמיתית לא ישתדל ויכוי
שכבר מפורס� מ� החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו 
שיקרה אל ב� אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפ� 
בדבר מ� הדברי�, כבר ירבה הב� בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל, 

י לאותו הב� ואע''פ שלא אמרו אביו אלא פע� אחת ובחצי דיבור, הנה ד
להבי� היכ� דעתו של אביו נוטה לעשות לו, ג� את אשר לא אמר לו בפירוש, 
כיו� שיוכל לדו� בעצמו שיהי' הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתי� שיצוהו 
יותר בפירוש או שיאמר לו פע� אחרת, כללו של דבר בי� כל מי שהאהבה 

י לי במה שנצטויתי ביניה� עזה באמת, שלא יאמר לא נצטויתי יותר, ד
בפירוש, אלא ממה שנצטוה ידי� על דעת המצוה וישתדל לעשות לו מה 

   שיוכל לדו� שיהי' לו לנחת.
  

  
פע� אחת יהודי זק� ממתפללי הרומנישער שוהל ''שערי שמי�'' חלה במחלה רח''ל,  !פרש''י מצוות שאד� דש בעקביו  ! והיה עקב תשמעו� 

היה בבית חולי�, אבי זצ''ל רב של בית הכנסת, הל� תמיד ש� לבקרו, פע� אחת נכד של החולה בא לבקרו, ושאלו א� יש לו חברי� ו
שבאי� לבקרו, אמר לו אני כבר ב� תשעי� שנה, ואי� לי עוד שו� חברי�, וג� אי� לי הרבה ממו�, אבל יש לי רק אחד, שהוא באמת חבר טוב 

שהוא בא לבקר אותי תמיד, וזהו הרב שלי, הרב יעקב יצחק שפיגעל, שהוא באמת חבר טוב, שבא לבקרני רק בשביל  (True friend) ! שלי 
שדואג על מצבי, ולא בשביל דברי� צדדיי�, נכדו אמר לי מעשה זה, והוסי� שאני מכיר זקני יותר מעשרי� שני�, ולא אמר לי א� פע� על 

הרבה מאבי�, בזמ� שבאתי לבית הכנסת שלו ע� זקני, אבל דברי� אלו שזקני אמר לי שהוא  שו� אד� דברי� כאלו, וג� למדתי דברי�
 .זהו היסוד של אבי�, חבל על דאבדי� ולא משתכחי� ''חבר טוב''

 
אמ� בעול� הזה, ואמ� לעול�  –כל העונה אמ� בעול� הזה זוכה ועונה אמ� לעול� הבא, שנאמר ברו� ה' לעול� אמ� ואמ�  !איתא בילקוט 

הנה גאו� מפורס� כמו הגר''א מווילנא זצ''ל, הי' אמר דרשה ופלפול עצו� באיזה סוגיא, ומסתמא הי' מפליא , הבא. יש לפרש עפ''י משל
יבא שילה, לעשות, וכל השומע נבהל ומשתומ� על עומק החכמה, והנה איש ע� האר" עמד ש�, ובצאתו אמר, יחי' הרב ויהי' בריא עד כי 

ויהי' שמו מבור� בעד נוע� אמריו, והנה שאלו אחד מדוע ברכת את הרב ככה, והא� אתה מבי� מאומה ושמ" ממה שאמר, והשיב לו האיש, 
ה� אמת שלא הבנתי דבר, אול� הלא רבינו הוא רב גדול וגאו�, לכ� מאמי� אנכי כי מסתמא דבריו יקרי� ונפלאי�, אח''כ ספרו הדברי� לפני 

כי פלוני ע� האר" התפעל מאד מהפלפול א� כי לא הבי� דבר, וברכו מאד בעדו, כשראה הרב תומת האיש קרא אותו ויאמר שב לימיני  הרב,
ואאלפ� חכמה, וישב ויחל הרב להראות לו לאט לאט פני� מסבירות עד כי העמידהו על כל הסוגיא, והבינהו כל הדברי� שאמר, והנה  

מאד, ובצאתו אמר עוד הפע�, יחי' הרב ויהי' בריא עד כי יבא שילה, ויהי' שמו מבור� בעד נוע� אמריו,  האיש הע� האר" הלזה התפעל
והנה הדבר מוב�, כי הג� אשר ברכה אחת ביר� האיש הזה להרב על נוע� פלפולו כאז כ� עתה, האומנ� באמת לא ישוו, כי ברכתו הראשונה 

ישרי�, ולא כ� ברכתו האחרונה, שכבר הי' בהשכלה וידיעה, כי הבי� הדברי�, וזהו כוונת היתה רק באמונה שהאמי� כי דברי הרב טובי� ו
כי האיש העונה אמ� בעול� הזה על כל התורה הכתובה, והמסורה, ועל כל שבחי ה', הוא יענה ויאמר אמ�  !חז''ל כל העונה אמ� בעול� הזה 

מר אמ� על כל התורה, והמצוות, ושבחי ה', אמנ� מה שיענה אמ� בעול� הבא כי ג� יא –כי ה� אמת וצדק, זוכה לענות אמ� לעול� הבא  –
לא ישוה לאמ� שאמר בעול� הזה, כי פה בעול� הזה ענה אמ� רק באמונה, כי מאמי� הוא בכל אשר צוה ה', אבל ש� בעול� הבא מלמדי� 

ו�, א''כ ש� יאמר אמ� כי בצדק ואמת הוא משכיל על אמיתת אותו על כל התורה כולה, ומגלי� לו רזי תורה, לדעת ולהשכיל מצפוני וסתרי עלי
 אור אלוקי ית'. (דרש אב) 
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