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ואמרת אליו הגדתי היום לה׳  אשר יהיה בימים ההםובאת אל הכהן 

  )ג, כו(ך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה׳ לאבותינו לתת לנו יאלק
  ). רש״י(שאינך כפוי טובה  -״ואמרת אליו״ 

  : וזה לשונו הק׳! חידוש גדול "חרדים"מביא בשם הספר  "קב הישר"בספר 

, ״ומי אשר האיר עליו הקב״ה חוט של חסד והצילו מכל הפגעים ר״ל

ולא זו בלבד אלא . ולא להיות כפוי טובה, יהיה לו לזכרון תמיד חסדי ה׳

כל מי אשר משפיע עליו הקב״ה שפע של ברכה שזכה לישב בביתו 

שצריך ליתן שבח והודיה למקום , סדורהבהשקט ובבטחה ופרנסתו היא 

של  "מצות עשה"ומה מאד מזהיר ׳בספר חרדים׳ שזהו מכלל . על זאת

 -שעל כך פירש רש״י (ך כי באתי אל הארץ יקהגדתי היום לה׳ אל

   .)שאינך כפוי טובה

ומכאן אזהרה על בני אדם המקבלים טובה והשפעה מהשם יתברך 

ות קול קובלנא כדרך צרי העין ולא לקר, שצריכים ליתן שבח והודיה

יותר הם בוכים , אשר יותר מאשר נותן להם ה׳ מזון ומחיה כל ימיהם

, וכל טוב אין בידם, וקובלים נגד העולם כאילו שאין להם פת לחם לאכול

  ...וכל כוונתם הוא למנוע העניים ואביונים מפתח ביתם״

•   

יש בני אדם שהן : כתב מרדומסק זי״ע "תפארת שלמה"הרה״ק בעל ה

הוא , וכל הדברים שבעולם וכל הנאות עולם הזה שיש להם, כפויי טובה

עולם  הםוכל ימיהם יש להם תרעומות על הקב״ה על שאין ל, מעט אצלם

שכל מה שיש להם נאבד כמו קרח  -והעונש שלהם . הזה וכבוד כמו מלך

  . בעשרו

״כל מי שאינו כורע  )א"ע בבא קמא טז(לפרש מה שאמרו חז״ל  ובזה יש

למה דווקא , ולכאורה הדברים צריכים הבנה .במודים לסוף נעשה נחש״

״ונחש עפר לחמו״ ) כה, ישעיה סה(דהרי כתוב , אך לא בכדי הוא? נחש

 – ולכן ״מי שאינו כורע במודים״, כל מה שאוכל אינו טועם רק עפר -

, כל הטובשלא יודע להכיר טובה ולתת כפיפה להקב״ה ולהודות לו על 

ועדיין , וגם כל הדברים הטובים שהקב״ה נתן לו בטובו היא כעפר בעיניו

לסוף נהפך הוא  -״לסוף נהיה נחש״ , יש לו מלא תרעומות ותלונות

  ...לנחש שגם אוכל וטועם כל היום עפר

•   

וחשב איך , מעשה ביהודי שנושע מצרתו: מובא "יגדיל תורה"בספר 

כתשלום לנס שנעשה , ת לו נחת רוחלהשיב להקב״ה על טובתו ולעשו

כשהתלבט  .ם גמ״ח לטובת הרבים וכיוצא בזהבתחילה חשב להקי. עמו

 "נתיבות שלום"הרה״ק בעל האל רבו  הוא באולא ידע מה להחליט 

  . הצדדים החיוביים והשליליים, ושטח לפניו את הרעיון מסלונים זי״ע

ועם ההרגשה ! אל תעשה דבר -אתה שומע לי  לוּ : נענה לו הרבי בחיוך

. תישאר חייב להקב״ה, הזאת שאתה חייב לרבש״ע תמשיך כל ימי חייך

אל תפטור עצמך בעשייה כלשהי מהחובה התמידית להכיר בכל עת 

  !...בטובתו של הקב״ה

 )ד, כו(ולקח הכהן הטנא מידך 

כוריהם י״העשירים מביאים ב): ח, ג(איתא במשנה מסכת בכורים 

והעניים מביאין אותם בסלי נצרים , בקלתות של כסף וזהב ומחזירים להם

  . לכהנים״ םתנישארים וניכורים ניאך הסלים והב, של ערבה קלופה

 ,כלומר, ״בתר עניא אזלא עניותא״) א"ע בבא קמא צב(מכאן אמרו חז״ל 

, כי מן העני לוקחים את הסל ."ממשיכה והולכת העניות, חר העניא"

  . לו לעשיר מחזירים אותוואי

  

  

ואילו , יקחו מן העניים את הסל הדל והקטן של נצריםבאמת מדוע , ותמוה

  ? לעשירים מחזירים את כליהם העשויים זהב וכסף

) טז, כו(על הפסוק לקמן  :הרה״ק רבי יששכר דב מבעלזא זי״עאלא תירץ 

. ה״תשנה לשנה הבא, ״הבאת ביכורים היום ,מפרש רש״י ,״ושמרת ועשית״

כדי שיביאו גם לשנה הבאה בכלים , ולכן לעשירים מחזירים את כלי הכסף

ואומרים לו תזכה לשנה , משא״כ מהעני לוקחים ממנו את כלי הנצרים ,הללו

   ...הבאה להביא בכלים של כסף וזהב

היינו שאזלא , ״בתר עניא אזלא עניותא״ -זאת רוצה הגמרא ללמדנו , כ"וא

  . וב עודולא תש, וחלפה לה העניות

•   

״בתר עניא אזלא  :לפרשהרה״ק רבי שלום מבעלזא זי״ע  עוד הוסיף על כך

שאותו עני מאחר , דאחרי האותיות ״עני״ באות האותיות ״כסף״ -עניותא״ 

: מברכתוובת קול באה ה, הביא השנה ביכורים במסירות נפש ממה שאין לו

הבאה תזכה בשנה ,  כלומר, "תשנה לשנה הבאה, הבאת ביכורים היום"

  ... להביא בכלי כסף וכלי זהב
 וענית ואמרת לפני ה׳. 'וכו ךיקיו הגדתי היום לה׳ אלואמרת אל

   )ה- ג ,כו( 'אלקיך ארמי אבד אבי וכו
  ). י"רש( לשון הרמת קול -״וענית ואמרת״ 

פירש רש״י ) פסוק ג(הרי מקודם  מגור זי״ע "בית ישראל"הרה״ק בעל השאל 

  ? א״כ מהו הפשט הנכון, שאינך כפוי טובה -״ואמרת״ 

כי דרך העולם , דהיינו .שניהם אמת והאחד משלים את השני: אלא ענה וביאר

אולם להודות ולומר תודה , צועקים ומבקשים בכל פה ,כשבאים לבקש מהקב״ה

ך ומכאן נלמד כי גם בהכרת טובה צרי. מסתפקים לומר בשפה רפה ובחצי פה

, להודות להלל ולשבח להקב״ה על כל הטובה שעשה לנו, להיות בהרמת קול

  ...בהרמת קול, וכמו כן צריך להודות לחבירו על טובה שעשה לו

  )ה, כו(ארמי אבד אבי  אלקיך' לפני ה וענית ואמרת
  ). רש״י(לשון הרמת קול  "וענית"

במסכת ברכות הרי , ועוד? מדוע דווקא בהבאת ביכורים יש ענין בהרמת קול

אם . הרי זה מקטני אמונה, המשמיע קולו בתפילתו: נאמר בברייתא) ב"ע כד(

  ?מדוע מותר כאן להרים את הקול, כן

כי בטעם , "נוכת התורהח" ובספר ל מקראקא זי״עיהגה״ק רבי העשתירץ אלא 

כי זהו משום שמראה בזה כאילו , איסור הרמת קול בתפילה ביאר שם רש״י

  . כי הקב״ה בוחן כליות ולב, והרי אינו כן, ח״ו אין הקב״ה שומע תפילת לחש

שאם בתפילתו אומר הוא דבר שמשתמע ממנו , נמצא איפוא לפי טעם זה

אזי אין הוא חשוד בהיותו מקטני , שהקב״ה בוחן כליות ולב ויודע מחשבות

  . אמונה ויכול הוא להרים קולו

והנה רש״י ביאר כי באומרו ״ארמי אובד אבי״ מזכיר מביא הביכורים את 

ובגלל שחשב , קש לעקור את הכלשלבן בעת שרדף אחר יעקב בי, חסדי המקום

שהרי אצל אומות העולם מצרף להם , חשב לו המקום כאילו עשה, לעשות

  . הקב״ה מחשבה רעה למעשה

  . שהקב״ה יודע מחשבותחייבים לומר על כרחך  ?ולכאורה מנין שכך חשב

כאשר מביא הביכורים אומר ״ארמי אובד אבי״ הוא מעיד שהקב״ה , אם כן

ושפיר מותר הוא בהרמת הקול ואין הוא , ודע מחשבותבוחן כליות ולב וי

  .מקטני אמונה

אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ' היום הזה ה

  )טז, כו(' וושמרת ועשית אותם וכ
אין " ושמרת ועשית אותם"י מביא את דברי המדרש דמה שאמרה התורה "רש

  שבזכות מצות , אלא גם לשון ברכה והבטחה, זה רק לשון ציווי לשמור ולעשות



  
 

  

כן , כשם שהבאת ביכורים היום" :ומברכתויוצאת בת קול  ביכורים

  ".לשנה הבאה תשנה

יוצא שמי שהביא ביכורים לפי זה , ע"זי" שפת אמת"ה ק בעל"הרהשאל 

 חה מבת קול שיזכה להביא טהרי כשהביא ביכורים קיבל הב, לא היה מת

ולכן הוא הגיע שוב בשנה , הבת קול לא מכזבת. שוב בשנה הבאה

יחה לו עוד שנה טתה יוצאת בת קול ומבייושוב ה, הבאה והביא ביכורים

  ?כיצד מת אותו אדם. וחוזר חלילה

יחה לאדם שיזכה טתה הבת קול מבייבאמת ה, "אלא אומר ה״שפת אמת

תה יוצאה ייאולם בשנה הבאה כבר לא ה, להביא ביכורים לשנה הבאה

  .הבת קול

לוקח את התאנה , ורח ומשקיע ומתאמץטכאשר האדם  יכ ?ולמה

אחר כך , כורך עליה גמי ומסמן אותה עבור מצוות הביכורים ,שביכרה

יש כאן מאמץ גדול , ורח להביא את פירותיו בעסק גדול לירושליםט

אבל בשנה שלאחר מכן . ולכן הוא זוכה לשמוע את הבת קול, והשקעה

כיון . חת הבת קולטשהרי יש לו סיוע משמים בגלל הב, ן יותרטשכרו ק

שוב אינו זוכה לבת , שנדרשים ממנו פחות מאמצים בהבאת הביכורים

חה בשנה טמכיוון שלא קיבל הב, שלאחר מכןבשנה , וממילא. קול

  .שוב תצא הבת קול ויהיה זה תמיד לסירוגין, שחלפה להביא ביכורים

  )י, כח(נקרא עליך ויראו ממך ' וראו כל עמי הארץ כי שם ה
על , א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כ אמרנפלא על פסוק זה ביאור 

אין חיה רעה שולטת  אמר רמי בר חמא":) סנהדרין לח(ל "פי דברי חז

וידוע מה . "באדם אלא אם כן נדמה לו האדם כבהמה מחמת חטאיו

שמובא בספרים הקדושים שכל אדם מישראל שמתנהג כראוי ואין עליו 

וכל בני האדם , ה כסדרו"אז מאיר על מצחו שם הוי, חטא ועוון כלל

ה "אז השם הוי, ו האדם אין מתנהג כראוי"אולם אם ח. יראים ממנו

  .ד"עכת. ואין בני האדם יראים ממנו, ם על מצחו שלא כסדרורשו

) ז"ט, ב"תהילים צ(את דברי הפסוק  א"שליט ר"ולפי זה פירש מרן אדמו

, "צורי' להגיד כי ישר ה", כלומר. "צורי ולא עולתה בו' להגיד כי ישר ה"

אין  "ולא עולתה בו"רשום על מצח האדם ישר כסדרו אז ' אם שם ה

  .ול אז להזיק לאדם ולעשות לו עוולהבריה בעולם יכ

 :כאן באופן נפלא את דברי הפסוק א"ר שליט"ועל פי זה ביאר מרן אדמו

. הוא מלשון קריאה "נקרא"". נקרא עליך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה"

כי הרי , על מצח האדם ישר כסדרו' ברגע שכולם יוכלו לקרוא את שם ה

וייראו "אז , ניתן לקרותו ,רשום על מצח האדם כסדרו' רק כששם ה

  .ו להזיקו"כולם יפחדו ממנו ולא יוכלו ח" ממך

אלקיך ' כי תשמע בקול ה והשיגךהאלה  הברכות כל עליך ובאו

 )ב, כח(
   ?״והשיגך״ הברכות״ כל עליך ״ובאו: הלשון כפילות מה לשם

  :תירוצים שונים 5נביא בפניכם 

והמבקש , ותיו רחמיםמסביר כי הקב׳׳ה מיד זי״ע קדושה "אור החיים"ה

משאלותיו להריק ' ימלא ה, והמתפלל ומצפה לרחמיו של הקב׳׳ה עליו

ישפטו אותו , אלא שבהגעת הטוב ההוא למטה, עליו טובה כאשר יחפוץ

לא יגיעו אליו , ואם אינו ראוי, סנהדרין של מעלה אם הוא ראוי לכך

יתכן , ואף שיבקש הקב׳׳ה להשפיע עליו שפע טוב. השפעות אלו

   .שהשפע יתעכב מלהגיע

וזהו עיקר ההבטחה שלא , שהברכות ישיגוך" והשיגוך"לכן כתוב 

  ...טהשלמ ניםדי תייתעכבו בב
 

 דמפרש מה פי עלהסביר  זי״ע "סופר חתם"הק בעל "הגה ואילו

 סאת מתמלאת שכאשר )ברכות מסכת סוף( המשניות בפירוש הרמב׳׳ם

 בעת דווקא לו המגיע העונש שיבוא הקב״ה מסבב, אדם של עוונותיו

  . ר״ל, וקשה חזק עונש הוא ואז העבירה עשיית

 אדם שעושה בעתו, מרובה טובה מדה: "סופר חתם"ה מסביר, כן אם

 אל הבאות שהברכות' ה מסובב אזי, שכר לו ומגיע מקום של רצונו

 לקול תשמעכי ", המצוות קיום בעת אליו יגיעו - ״והשיגוך״ האדם

  ...יותר מתקיימות אלו כותבר, ובאופן זה אלוקיך״
 

 מה יודע אדם אין דהרי: הסביר זי״ע "אפרים מחנה דגל"ה בעל הרה״ק

 בטעות בחשבו, ממנו בורח הוא פעמים והרבה, בשבילובאמת  שטוב

 - חיי״ ימי כל ירדפוני וחסד טוב ״אך: המלך דוד התפלל ולכן. רע שזה

   .מהם אברח אם אף

 על - והשיגוך״ האלה הברכות כל ךעלי ״ובאו: כאן התורה מבטיחה וכן

  ...ישיגוך כרחך
 

 רואים שאנו: הסביר זי״ע אביצ'זמאי יוסף מרדכי רבי הרה״ק ואילו

, אחר לאדם נעשה, משתנה הוא הרי מתעשר שכשיהודי, פעמים הרבה

, והשיגך - האלה הברכות כל עליך יבואו אם: מיוחדת ברכה זו ולכן

  ...נפקרת ולא תנחמצ לא, שהיית כפי אותך ומצאו

 

  

 בהון' ה חננו אשר אדם דיש: כך הסביר זי״ע "שאול אמרי"ה בעל הרה״קו

 בעושרו להשתמש איך הנכונה ההשגה את לו אין אבל, ברכות ורוב ועושר

   .לו ברכה זו אין, לכאורה ואז ,וטובו

 איך ״השגה״ גם לך שתהיה. השגה לשון - ״והשיגך״: הכתוב אומר לכן

  ...הברכות מן היא עצמה וההשגה, הטוב במידה להתנהג

  'וכו ךייך תלואים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייוהיו ח
על פסוק זה בהקדמתו כתב דברים נפלאים  ע"זישלמה קלוגר  ק רבי"הגה

  :הנותנים חיזוק לכל יהודי באשר הוא שם – ״האלף לך שלמה״ לספרו

 יוכן ״כ) יג, משלי ד(ך״ ייהיא ח י״כ :נו כמו שנאמרייהתורה הקדושה נקראת ח

ך יי״והיו ח: והרמז כאן בפסוק הוא). תפילת ערבית(נו ואורך ימינו״ ייהם ח

 מישראל  נו תורתינו הקדושה נמצאת לפני כל אדםיידה" ם לך מנגדייתלו

ואז יהיה  ם את מצוותיהייממולו והוא יכול לקחתה ולהשתמש בה וללומדה ולק

ולא  ,ולטול את ה׳ יבוא ויטברוחניות וכל הרוצה ליוב בגשמיות וטלו כל 

אך , התורה הק׳ תלויה כנגד -ך ייוהיו ח: וזהו. קרוב הדבר וכו׳ יבשמים היא כ

 ,מדוע יש לאדם לחשוש ממשהו? "ופחדת לילה ויומם"אם כך הדבר אז למה 

אלא ? ירותאטוהלא התורה מגני ומצלי מכל דבר רע ורבנן לא צריכי נ

 ,חסרה לאדם האמונה בתורה ובכח שלה !ך״חייולא תאמין ב" :שהתשובה היא

לא היה , ם את מצוותיה והיה לומדה ודבק בהייהיה מקו ואילו היה מאמין בה

אך חוסר האמונה מוליך אותו לעוזבה ח״ו ולחצוב לו בורות  !בפחד כלל יח

ולכן הוא נמצא במצב עלוב של  ,פחת ינשברים אשר מובילים אותו לעברי פ

  ...יומם ולילהפחד 

  )סו, כח(והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך 
ישנו בעצם איזה דבר  ,הרה״ק רבי יהושע מבעלזא זי״עבפסוק זה היה אומר 

כל מזונותיו של אדם קצובין לו ״): א"ע ביצה טז(על פי מאמר חז״ל : טוב

  . מראש השנה ועד ראש השנה״

נותיך תלויים וענין פרנסתך ומז -״והיו חייך תלואים לך מנגד״  :פירושו ווזה

ואם , םואינך צריך לדאוג כלל עליה, לנגד עיניך וקצובים לך כבר מראש השנה

סיבת  בודאי ?יומם ולילה םהנך דואג אחריה -כן למה ״ופחדת לילה ויומם״ 

של שהנך מקטני אמונה במאמרם  - הדבר היא מפני ש״לא תאמין בחייך״ 

  ...הנ״לל "חז

   מקרבת את הגאולה שמחת ברית מילהכל 
 השיזכ –עוננו עם לידת בני במזל טוב השמחה השרויה במלרגל  :אמר הכותב

ך ליכל ציונו הקדוש של אדוננו דוד מהב "כי תבוא" ק"להכנס לברית בערש

שפע "ק בעל ה"הרה שהשמיע בפניכם דברי התעוררות אביא – חי וקים ישראל

תעוררות הגדולה הה אודות ,ת סעודת ברית מילהבעע "חיים מצאנז זי

  :שפועלת בשמים מצות מילה בימנו אלה

הפסיקו מלמול את וכבר , הנה במצרים היו בני ישראל רק מאתים ועשר שנה"

ואילו אנו כבר קרוב לאלף . הגם שהיו עמהם עמרם וקהת וכל שבט לוי, בניהם

האב לובש את בגדי ו, ותשע מאות ותשע שנים ועדיין מקיימים אותה בשמחה

ולפיכך בכל ברית . אין זאת אלא שלא כדרך הטבע, השבת לכבוד הברית

הוא בטוח כי , כי בראותו שעדיין מקיימים מצות מילה, מילה בא אליהו הנביא

  ".שלימהו לו רשות לבוא ולבשר את הגאולה בזכות זה כבר יתנ

הריהו חוזר למקומו , ו כי לא נתנה לו הרשותבראות, אכן לאחר הברית"

אבל מכל . בבושת פנים מבלי שיבין מדוע לא הגיעה כבר השעה המיוחלת

לכל כי אמנם כדאי לו לבוא , מקום ההווה אמינא של אליהו הנביא אמת וצדק

ואולי על ידי זה כבר , יע את הכף לטובהכי יש בכח המצוה הזאת להכר, ברית

  ."יגיע העת לחננה כי בא מועד

שבשביל ביטול מצות מילה חרב בית ) ב, מנחות נג( והנה אמרו בגמרא

, ועל כן בכל פעם שמקיימין מצות מילה מקרבין את הגאולה. ש"המקדש עיי

א ולכן אליהו הנבי). א, ר כג"ראה שמו(שצדיקים בדבר שחוטאים בו מתרצים 

הנה אנכי ) כג, מלאכי ג(כמו שנאמר , שעליו מוטל לבשר את בשורת הגאולה

בכל פעם שמקיימין מצות מילה ', שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה

בחושבו שמא בזכות מילה זו יגיע זמנו לבשר את , הוא ממהר לבוא לשם

 יש להביןד .עושין שמחה גדולה כשמקיימין מצות מילה, מאותו טעםו ".הגאולה

מדוע נשתנית מצות מילה משאר מצוות התורה שאין עושין בהם שמחה 

לפי שאנו מקוים בכל ברית שמא תינוק , ויש לומר הרמז בזה "?גדולה כל כך

והרי לעתיד נאמר אז ימלא שחוק , ויבוא אליהו לבשרנו, זה יביא את הגאולה

אנו שמחים בשמחת , ברית שמקרבת את הגאולה ולכן בכל, רנה פינו ולשוננו

  ...מעין לעתיד לבוא, הגאולה
  
 

ת על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט כעת בלידת בני "בשבח והודאה להשי

  שמחת הברית הננו להודיע על, בסימן טוב ובמזל טוב

  בבוקר  10.00בשעה  ק כי תבוא"שתתקיים ביום שישי ערש

  ה"אדוננו דוד המלך עשל ' ציונו הקי "בית המדרש שעל בהיכ

  א"מחת עם ישראל בגאולה השלימה בבלראות בשר שנזכה "ויה

  הרב יוסף ברגרכעתירת וברכת 


