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מפתחות

הקדמה

ברכות של כחן - א פרק
ת מאה ת / ברכו מיר ת א תי״ / לשמחה מביאה בכונה הברכו ם מאה ה״שוי  פעמי
ם ת רב מעשה / ביו הזכר ם שם מ  אצל / חיים החפץ של תפלתו / בכונה שמי

ק אנז הצדי ברו נהיה שהכל / מצ ק דברי / בד תוך נלקט - חזו  הרב של שיחה מ
שון מ ס ש קו צ״ל פינ רי / ז ב תינו ד בו שון על ר שון שחציה הברכה ל  וחציה נוכח ל

שון תר ל קור / נס ת התפלה נסח מ הברכו ש אין בכונה, המברך כל / ו  של א
ת גיהנם ט היו / בו שול ת שי ת ברכו אויו ת ר מנו ד אין / ל  המלאך דברי / מלבדו עו

אל א להנשמה גברי הי ת ש תה לפני מלך, ב ם יריד ת של שכרן / הזה לעול  הברכו
ת להגיע היחידה הדרך / מד ת ל סידו די על הוא ת ם י ת קיו ת המאה מצו  ברכו

אוי ת / כר ת עבוד א מאד תמורה הברכו הי די על / המצות שבכל הגדולה ו  י
ת שו שבאכל הקדשה מעלה המרך הנהנין ברכו שר תו / ל  הגרש׳׳ז של עצ

אך צ״ל אוירב תרון ז פ ת ל ע אתת ברכה / הצרו שבו ך / ב כל ובקשה תפלה צרי  שיו
ת על / לכון ם בכונה ברכו ל בקול אמן מעלה מלאכי עוני ם שמתה כמה / גדו  גור
ת בכל מו ת / העול תו תוך שי ר׳ ״עלי הספר מ תן / שו  100 - ה של וכחן סגל

ת ת / ברכו הברכה כונ

יצר אשר ־ ב פרק
ת שר ברכ א ר׳ ״ צ ת י ת ברכ או שר ברכת של כחה / הברי א ר׳ ״ צ ת / י שר ברכ א  ׳

צר׳ ם י מל׳ במקו הגו ת / ׳ שר ברכ צר א ם חנוך לדגמת ברכה - י שר ברכת / ילדי א  ״
ר׳ צ וכונתה הברכה / חיים״ ה״חפץ של י

המזון ברכת - ג פרק
ם הכנסת מפעל חי ארדי אור לי מי ם ל שי מזון בברכת ף אין למה / אנ  כלם / ה

ם חי צר גם / ה׳ מאת שלי ע הרע הי ד ף / המזון ברכת של ערכה את יו תר עדי  לו
מזון קנה על א ה ל ם על ו תרי סור התפעל ממה / הקול מי  ברכת / הגוי הפרופ

מזון ם כאלו נתשב כתקונה ברכה / בכונה - ה ת כל קיי מזון ברכת ברך / המצוו  ה
ת הציל בהתלהבו אין אשה ו שו ם מנ תה / אסורי  לאחר ׳הרחמן׳ ברכת של תשיבו

ת מזון ברכ מו הלחם על אינה ההודיה / ה ת / עצ ם לברך?/ לשכו  על מי־בשמי
ם ת לפני הידי מזון ברכ ת / ה מזון ברכת כונ ל עקר / ה מזון ברכת לברך גדו  ה

ת המברך / בשמחה מזון ברכ ם בשמחה, ה תיו לו מגיעי מיו כל בכבוד מזונו  ולא י
ם טי ם בו שול ם דיני טרוגי ק ת / ו מזון ברכת כונ תקון מועילה ה  שקדם הברכות ל
בהם כון שלא הסעודה

אמן ענית ־ ד פרק
מר ם שו מוני ש / א חין / רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי ש ת עדן גן שערי לו פו



מת / ת עקר בכך מתקי תו תכלי א מר / ברי א - אמן האו ל / הבא העולם בן הו  גדו
תר אמן העונה מן לצאת צריך המצרך / המברך מן יו א מי / ב / קולך בכת הרי

קול רבא שמיה יהא ם קול / טבע משנה - ובכונה ב ת המלכה - ר עדו חזר / ו  ל
ש על מן קדי א ם לאחד שנשאלה שאלה / ו סקי  המתנה בערך להכיר / הפו

חד בכל ״אמן הנקראת ת / כונה בלי אמן / כ ת הלכו צו חו  רבי מחיי ספור / נ
ם״ בעל יפה מרדכי שי ת / ה״לבו ת על אמן עני ת / הברכו תיו בקי להיו הלכו  / ב
ע ה? הרופא חזר מדו ב שו ת ת / ב ת / התנוך אמנו רו סי ת למען נפש מ  אמן עני

ד בעל של סו ש ״י שר ת / העבודה״ ו אל! פרעו שר ס / בי עדן לגן כניסה כרטי

נבוש שלא ־ ה פרק
שי שה האימה / הגיהנם ענ הבו הדין - ו ש שלא / והתוכחה מ בו א נ / נכלם ול

מצוה מת

חנוך דרכי ־ ו פרק
תי מ אי ת מ ך? מצו אך? חנו הי ער חנוך / ו כו פי על לנ ד חובת / דר מו סר ל  המו

ם עם ת / הקטנים הילדי מנו התנוך א



תודה. תז

הקדמה

 עומהם המפרסמים הנסים מטרת ״בא״: פרשת ף1בס הרמב״ן כתב
הנסתרים. בנסים ת1ד1לה האךם ילמד

כל, חסר הוא והנה בביתו, ששי ביום אךם לו יושב לעצמנו, נציר
 מסזק עזרו, יבוא מאין הוא וחושב יושב שבת, לצרכי מאומה לו אין
 לביתו נכנס עצמו, ומחזק יושב עודו והנה בה׳. בבטחון עצמו את הוא
 שטר מכיסיי מוציא שנענה ולאחר קטנה, טובה מבקש מכר, לא אךם

 יושב מאמין שאותו ספק אין כל. מחסר אותו של לעברו ומשליך מכבד
 שהרי עין, כהרף עליו נוזתה הכיצד ה׳ מישועת ומשתומם בביתו המום
קם מיד גדול, סכום שלם קטנה טובה ובשביל מכידו שאינו אדם נכנס

• ! - 1 T • I • • -  • • V  ▼ Tי - T : •• • T ׳ • fr T

 אותה כל יתברך להשם ולהלל מלש?ס מפסיק ולא שבת צרכי קונה הוא
שבת.

 יום הןה זה לנסים, אךם אותו נצרך לא כבר ששי ביום הבא לשבוע
 כסף לו הןה כבר ששי יום אותו ממעבידו, משכרתו קבלת זמן הגיע שבו

 אותו ויודה זשבח השניה בשבת נתבונן, כהרגלו. שבת צרכי וקנה בשפע
שהודה כמו צרכיו המצאת על והתרגשות בהתפעלות לבוראו אדם

I t  T T ־ ־ : • :I- •־ : -T V ! T T :  - T

 מרנפעל אעך למה וכשזשאל: לא. הסתם מן שעברה? בשבת ושבח
 והשבוע נס לי היה שעבר שבוע יאמר: שעבר? כבשבוע משבוע ומתרגש

1לא

 לו נעשה אךם עמנו. בנסיו ה׳ בכונת העמקה מאי נובעת זו תשובה
 בלבד, הנס לעצם הנה הנס שמטרת נךמה לאךם ומפרסם, גלוי נס

 לנו מגלה הרמב״ן אולם נסיו. על לה׳ ומשבח מו.ךה שהנו בכד ומסתפק
 שגם כדי הןתה הנס מטרת הנס. במטרת זתברך ה׳ כונת את הבנו שלא

 ובעטיפה טבע ב.ךךך אלא נס בך.ךך שלא צרכיך את שתקבל מבא לשבוע
מגלוי. הנס על שהודירנ כמו בדיוק לבורא תו.ךה מקריות של

 הדרך מן שסטתה מכונית לעמתו מגיסה ומנה ברכבו נוסע אךם
 מודה שממאמין היא ברור וגלוי• מפלא בנס נצל ממות, לבין בינו וכפשע

^ Tאולם הודיה, סעודת עושה היותר לכל ואולי לשמו ומפאר ומשבח לה׳ T T  -  : V _ , J .  • • T I  ,

רע, ומקרה פגע ללא ברכבו הוא נוסע ומחרתים וקשמחר בזה, מסתפק



המדמה

 הרמב׳׳ן לנו מבאר אולם לבוראו. ולפאר להודות סבה רואה אינו
 גם ושבח הוךאה באותה תמשיף למגנן הוא לף שנ^שה הנס שמטרת

 שנץשה בנס הבורא בונת את הבנת לא אחרת נסתרים, הנסים כאשר
 ה׳ לכונת ̂רךת לא גנדין נסו, על לבוראף ושבחוג שהודירנ ואף לף,

 התתשות אורנה את שונעוניק היתה מטרתו אונף, נסו במטרת
הנסתרים. לנסיו הגלוי מנסו לף שהיתה והתפעלות T : T V ; י • • - T : • -  T • : T •

 נפשו את יודע אינו נוראים, מעים בכאבי נונקף אדם נוספת, דגמא
 רגע ובן לנקביו הוא יוצא יסורים של הונפונלות ולאסר וכאב, צער מריב

 ןצר אשר ןברך מכן לאחר שמיד בודאי ומחושיו, כאביו כל לו נעלמו
 מהם אחד יסתם שאם חלולים חלולים נקבים ״נקבים עצומה בכונה

 בשר כל רופא ברוך ואים... נורא אוי מהם אקד יפחח אם או וי... אוי
 אשר ברכת תקינה מעים כשפעלת הבאים בימים ואלו לעשות. ומפליא

 הנכון, שכף הוא וחושב ובהתפעלות, בהתתשות לא כבר אצלו יצר
 לנס מטרתו המפרסם הנס אולם לאו. והיום נס לי נעשה שלשום
הנסתר.

 שהשתתפו ארכה רנקופה שנה, ארבעים במדבר אותנו הוליך הקב״ה
 מלך של והךרו הודו גלויי הופעות עיניהם במו וקזו אדם בני מיליוני בה

 מכות, מעשר החל בנסים, קמוץ שום ללא עליהם הקב״ה המלכים מלכי
 קבלת ואקד, אקד כל נחלת הןה ןעצום גדול ךכוש סוף, !ם קריעת

 מן כבוד, ענני חחת ועקרב שרף נחש ארץ נורא במךבר הליכה התורה,
 נחשב אם אסון אלה? נסיו בכל יתברך מטרתו מהי חיים. מים ובאר
 ולברך להודות מטל הןה ועליהם בלבד, המךבר דור לצךך הןה שזה

אלהי! ולנסים לנו מה ואנו לשמו,

 ישראל לכל ררד מן נס, בדרך במךבר שנה ארבעים פךנסנו הקב״ה
 ואף והפרטית הרחבה מןדו היא פרנסתנו שכל ללמדנו הטף, לפי

 הסבות כל סבת אולם לסבות, ןסבות סבות דךך אצלנו היא שמגיעה
 שנתנה ןד ואותה חקובות, לכל המגלגל הוא ורק הוא העלות כל ועלת

מקרה. בדרך היום פתסתף את לך שנותנת היא במךבר לזשראל מן

 הוא ומשבח מודה וכי לביתו, הוא נכנס יום וכל מרוח בבןת דר אךם
והגשם?! השרב מפני בה לחסות גג קורת לו שיש על פעם בכל לבוךאו



תודה- תז

מעורב עלינו חסה ד,1כב בענני עונה ארבעים נס לנו עשה הבורא אולם
T ״ ־• T״T T •״ “:T T •  • • T  T T '  T r * T

 ת1ולךא נסיו את לזכר לדורות נשכח שלא זה גלוי בנס לנו לומר וגשם
 ולא קניה. ב.ךךף או בניה בדרך מרוחות דירות כשנקבל גם אותו רק

 המה כשמלבשים גם מנסיו והתפץלותנו התרגשותנו את ונעלים נסוניר
מקרה. בדרך

 אינו האךם רבים, מזם יוצאים והנה בביתו הבךז את פותח אדם
 שלותה מים בבאר זרנברך מטרתו אולם מתפעל. ואינו מכך מתרגש
 שגם הבאים הימים למטרת היתה גלוי בנס שנה ארבעים במךבר אותנו

 לשבחו לו להודות תמשיך בחים דרך המים ויבואו מכסה יהיה כשהנס
מים. לך ממציא היותו על ולפארו

 יונברך ונפלאורניו בנסיו להזכר חכמינו לנו נרננו ביום הזדמניות מאה
 אלו ובברכות צרכינו, כל הכנת אברינו, רנפקוד גופנו, בבריאות עמנו,

 שאנו בכך תכליתם על המפךסמים הנסים תכלית את מביאים אנו
 בברכותינו שמרנבטאים הנסתרים הנסים על רגע, רגע יום, יום מוךים

 עצמנו את לרגש תפקידנו והנאה, הנאה כל על ופרי, פרי כל על
 מונקשרים אנו ובזה עמנו ונפלאותיו נסיו על מחךש פעם כל ולהרנפעל

 להיות אנו נצרכים כמה עד בזכרנו ויךאה אהבה בעבותות ירנברך עמו
כלל. מבלעדיו לנו אפשר ואי בו ונלויים

ה!!! ושמה: אמנות הודי

לד הבחינה ולא וךעבה, מותשת מהעבודה חזרה נחמה  ״מנוחה״, שנותן החמד ב

 זמן לנצל נחמה החליטה ם;;רה״, ״רוח ריצת ולא מךיבה לא בלגן, לא רעש, לא

קלה... למנוחה רגוע כה

י על עליונה בהיגזגחה  מחסל .יענקי את ומגלה נחמה מתעוררת מתת״ ״טלפון ד

אליו התרופות מארון השלישי הבקבוק את לררה בשתיה עתה זה ש  עם הגיע (

ת!) 2 או ס  למגן מונית עם תרחם״! תציל! תפלתי! יגזמע עולם של רבונו ״הוי! כ

ת זקוק ^זתלד בךאגה נקבע אדם דוד פ טי  ה^חה, אין ההמשך על אך קבה, ^

ם:גירו מי השטיפה. למרות השלבות עם חמרים הגוף לתוך נספגו אם ן



המדמה8_

 התהלים ספר עם נסגר עליא לתאר כדתר ופחךים. מתח על ימים כמה עובךים

ד קבלת גברת, הטתהןה: הקבמןה באה ה׳ וברוך  על 1ךבונ ךה1ת במתנה!״ ל

ם, ד לי עהחזךת תוךה ההצלה, נם על על במתנה״. ל

 מה ומעום עפעת סתם לא עזו הבחינה אמא ברע, הת^טה 3 ה־ בת חגי

 (המתח הבדיקות, כל את כענפו עעות כמה לאחר החולים, לבית לנםע החליטה

בר ת גו א ם), הונפלה עמק 1ו חמי  תבךכי נם! לך רהJר ואומר: הרופא יוצא לר

תע נצלה בתך הגומל! עברוך לצלן רחמנא הטורף התדק בה התגלה ־ האחרון ב

עליו. התגבךנו ה׳

אל, לעמו טובים רוםךים הגומל הגומל!  טוב עגמלך מי - ןהוךית תחנה עם ^ך

טוב... כל :גמלך הוא

 פעימות מצמררת, בלמים סריקת עם א:מה אוטובום צפירת נעמעת מהמךפסת

ת, וכמעט החוצה טסה אני נעצרות/מואצות? הלב נ מו ת  וחצי ענת:ם בן פעוט מ

 ל...אמו ענ:ה חצי וחלילה חם הסרה הןתה מכוניות, עתי מבין הכביע את חצה

הנורא: למחזה עד כל מפי בבכי נאמר ענוצר הבלגן עקב עהגיעה

ט קבלת תודה! תגידי הלב! מכל תודה תגידי ד פעו במתנה! ל

הין? יוסף ר׳ את זוכרת את בפיו: מעמתת ובעוךה מהיגזטיבל חוזר בעלי  זה א

א:צא ה׳ ברוך עניתי, כן כן במי.חר, מסבך נתוח להצלחת תפלות לו עואתנו  הו

 הזמן, במעזך אליו תחזר הךאיה אפלו בסךר, הכל ממאיר, היה לא הגדול בנסים,

הוך:ה! סעוךת בביתם תערך הבא בעבוע

 ועל נפל... הפעם אבל הקומותים, ממטת כהתלו קפץ 6 ה־ בן העובב מו:עי

 לבית והבהל - מטיצזטע לראות ולהקיא, להקיא הלד החל הפחד למךבה הדאע...

המח. לפגיעת תעזע עם החולים

ד להיות עוב עזמוךגזי:חזר ובתחנונים בתפלות זךבו1 בעכונה ץזפחה,1בפ בחיךר,  ל

תיל, עובב  חזר בעלבים, הלד, ה׳ ברוך אעפוז תקופת לאחר קךה, אכן והנם ו

ההוך:ה. מלות כלם מלבות פךצו - המרבה הנפע עגמת אתרי וכמובן לעצמו,

 תינוק טוב! מזל לנו ״מגיע בבית: ר^לפון מצלצל בללה :חסית מאחרת בקועה

 ממעיך עמחה סתם לא זו ״אבל כהרגלי, בלבביות עניתי טוב! מזל לנו״! נולד

 בלךה, סבוך קךה גלוי נם לנו היה וכפולה, עמקה הודיה עם גדולה עמחה זו אחי,

ה. את סימתי עמחה מתוך נחת הךבה במתנה... ובן אמא קבלנו ח ^י



תודה. תו

 את ףעלעזום ל1ואתמ ם1הי עקבלתי לך ךה1ת עולם! של ךבונו לעצמי: וחשבתי

בל של חסד על האם ודאגה! מצוקה של שעות לי חסכת ועוד במתנה ילדי כל
t t “ j 1 t ן ̂ v ^  t • t j •  t ן T V V V • • T T J It

 יותד או פחות מגיע וךוךךה מתח של שעות גם כשנחםכות כשוךה, שעובד יום

ה?!  חוסך אתה לי נפש, עגמת כמה להבחין ושכל לב עולם של רבונו לי תן תוד

 החלטתי להודות! טוב לך בי ונפלאותיך... ססךיך על ובקד!שהדים עךב, עת, בבל

ת!!! 5 לפחות להודות יום בכל עלי נדד: בלי הי!) סה דקו  מתוך אקדיש הרב

 דקות 5 ל* אעצד ורבוז. מחשבה ומתוך הלב מבל אבל דקות! 5 רק שעות 24

 שבכך ואקוה-נכ[™׳ ההוהה, באמנות ואתעטק העבוךה מרוץ גלגל את בוךדות

נם אלי הצטךפי אנא! לישועה. בכיה של דקות 5000 נם ואולי 500 ,50 נחמך

J ־י־את!

תוך מ תון ( ע׳׳) ע מודי ה ״
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א׳ פרק

ת1בדכ של כחן

ת1ברכ מאה א.
▼ : T  ••

 ןהם מות, ומכת צרה מכל להנצל בידינו נפלאה וסגלה אדיר כיס
ח כמבאר ברכות״ ״מאה אר טו  בישראל להם תקן המלך ״דוד קד׳ד) (

̂היו נפעוות מאה כנגד יום בכל ברכות מאה אמירת  ולא יום כל מונים ^
 וונקז הדבר לסבת הקדש בריס והבין דוד שחקר קד מה. קל יוךקים היו

 לברך אךם ״סןב להלכה ונפסק המגפה, נקצרה ומןד ברכות, מאה להם
 המצוות במנ!ן זאת מנה גדולות הלכות ובקל ברכות״ מאה יום בכל

 מה ונקרי אל מקמך שואל אלקיף ה׳ ״מה לזה וסמך מצוות, תרי׳ג בכלל
מקמך. שואל ה׳ מאה״ אלא

קללות מאה כנגד הן ברכות המאה כי מובא האריד׳ל ובכתבי T I ^ Y •• 2 • I •י ״ : T •• VV ״: T

שלא והבין הקדש ברוח ראה ״דוד פרש: ובלבוש תבוא. כי שבפרשת
T •••• : -  r  • -  TT : V ״ P -  -  J T T : •• • י V

 הטובה כל קל יונברך ה׳ את כראוי ומפארים משבחים ישראל היו
למות״. פסקו ומיד ברכות מאה להם ונקן ולכן קליהם שהשפיק

לשמחה מביאה בבונה הברכות אמירת ב.

 היא המצוות בקיום השמחה הקדר כי הוא, בהרחבה הקנןן הסבר
 ה׳ את קבךרג לא אשר ״ונסת ככתוב הנוראות הקללות להבאת הסבה

ף הרמב״ם וכסב לבב״ ובטוב בשמקה סו ב) הל׳ ( ל  קצמו המונק וכל לו
להפרק! ראוי זו משמסה

 ה״ארחות מבאר המצוות? בקיום סשמקה הקדר סבת היא ומה
 נפלא ןתקון מהאךם שפק גוזלת לקתיד והדאגה ה״בטחוף חסר צדיקים״

 ברכות מאה ידי קל כי ברכות, מאה תקנת והיא ק׳ה המלך דוד מצא לזה
 קל היום במשך ומקשה מקשה בכל סןה אמונה האדם בלב משתךשת

 ומאה כלום, מדיליה ליה ולית זאת, לו נתן ה׳ שרק וגוניו פרטיו כל
מדי השקון כצלצול ביום פקמים מאה האךם את מקוררות הברכות
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לדבר זולת כלל הדאגה לנו ולא פרטית, בהשגחה הכל כי להזכירו שעה
T T ־ ־ :J• • ־ ־־ ־ ״ :T • T :  T T 8 : - T־ T 8  -  T 8  T T

של בקשר מתקשר כראוי ברכה שהמברף נמצא מצוותיו. לקים אחד
T V : ••״ י-י ; T : -  V T S • Tי •״ : Y Y : י••• V V

 תמיד שרוי זהו ואיש במקומו וסתה שעז ירנברף השם עם קימא
 מתוך ה׳ עבודת של בחומה וחבוק אמו עלי כגמול בשלוה אפוף בשמחה,

לבב. וטוב שמחה

 את שעוצרת בזה די ולא ה׳ בעבודת ושמחה אור שופכת זו תקנה
 ״ליא אשר תסת במקום כי לברכות הקללות את הופכת אף אלא המגפה
לבב. ובטוב בשמקה ה׳ עבוךת באה עבךת״

 במחנה חרמים תע;:ה כלוא בהיותו זצ״ל מצאנז האדמו״ר על מספר

 ברם לגדר, מעבר ^פןלחו זכים מ:ם פלג עיניו מול תמיד רואה היה ״מיהלךאךף״,

אותם כל התפללתי אליה, להתקרב אפלו היה ומסכן מחיטמלת היתה הגדר • t : t ••t : ן v v : •י. t י t t 1*1 ״ :־ T V •• ••It ̂ ן • ן ״ • T T

 על שהכל בךכת לברןי יתדה פעם עוד רק ךחימאי אבא ״הנני להקב״ה: הימים

 המשן פלג אל במהירות בךאשונה הזדחתי לחרות שיצאתי ברגע החיים״, מימיו

 מעולם ברכתי לא שעוד כמי רבה בהתרגשות ברכה מתוך מים ולמתות לטבל,

 אחת פעם עוד ואזכה הלואי ואמר: זצוק״ל האךמו״ר סים בךברו״, נהיה ״^זהכל

כזו. בהתרגשות לברך 8 T •• 1*8 י - 1 T

לפיד ש ( א׳) חלק א

תי" ג. שוי ם1בי פעמים מאה ה״
:  • T  : T  • •  . . .

חיים״: ״שפתי הרב אומר

השנה? כל אל ה״שויתי׳ את לוקחים כיצד

 אומר ר׳מ היה ״תניא ביום! פעכזים מאה ה׳ אל ןשירה גישה לנו יש
 א׳ ה׳ מה זשראל ועתה שנאננר יום בכל ברכות מאה לברך אדם חיב

 לקבל כדי מג:). ־!ש״י(מנחות מאה ביה קרי ליראה״. אם כי מעמך שואל
ישירות אליו לפנות העצה יתברך, בנוכחותו ולהרגיש תמיד ה׳ יראת

*8 - T 8 • 8 8 ״ 8 “ 8 ״ T- 8 ̂ י T •• 8 • T T •

 עם כשמברכים ה׳. אל בנוכס פניה ־ אתה״ ״ברוך ביום: פעכ(ים מאה
 לפני עומד אני בכך, מרגישים הברכה מלות על וחושבים חזוק קצת

הברכות. בזקור שהוא הקב״ה,
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 ברכת 1ז אם מהלןב׳׳ה, שהכל ולהכיר להבין ־ הברכה מהות זוהי
 לו נתנת 1ז שהנאה אלא שלו לא שזה מבין הברכה ידי על ־ הנהנין

 בעל לחם. המוציא הוא הלןב׳׳ה - האךין׳ מן לחם ״המוציא מהלןב״ה.
 הקןב״ה אבל הלחם, להבאת צנורות אלא אינם והמוכר האופה התבואה,

 הכל, ממציא הוא ־ בךברי׳ נהןה ״שהכל מהארץ. הלחם שמוציא הוא
השפע. מקור הוא ירנברך שהשם הכרה ־ ברכה רגע. ובכל

 ממלך השפע את מקבלים שאנו להכיר צריך אלא בזה, די ולא
מ:). ברכה״(ברכות אינה מלכות בה שאין ברכה ״כל עבדיו. ואנו העולם,

V T T J  T TT  -S T l ^ T  Tי • •T T :  T • •  J -  T ׳ ̂

 צריך עדין אבל מהקב״ה שלוקח שמכיר לאחר גם כאן, נאמר גדול יסוד
 עבד שאני אלא סתם נ(קבל אינני מקבל שאני דבר כל כי ולהכיר לדעת

 מקבלים אנקנו לכן עבדיו. ואנו הואיל העולם״, מ״מלך זאת ומקבל ה׳
 קדשנו ״אשר ־ המצוות בברכת הוא וכן הנהנין. בברכת הוא כן ממנו.

 זה בגלל היא במצוות שיכותנו לעבודתןי׳. מלכנו ״וקרבתנו במצותיר,
 שאם מלכו, המשבח כעבד היא אף השבח ברכת עבךיו. ואנו מלך שהוא

והוא כעבדיו בנו שרצה כיון ־ אלא לשבחו? אנו רשאים כיצד כן לא •• T -  -  P ״ T •• T V  * -  J T י T T T V -דיי ״ T T :

ברכה. בכל הטמונה המלכות זוהי אותו. ממליכים אנו מלכנו, . . ן - - - .T T t  T t  T j

ם שם מהזכרת רב מעשה ד. בכונה שמי

 לגדל אנשים לב להלהיב כדי לשונו: וזו ס״א, ה׳ כלל אדם החיי כתב
 אנגיד אחד גדול רב. מעשה אעתיק בכונה שמים שם בהזכרת הזהירות
 לצדיק מקום ״פנו גדול דעש קול מעלה של דין בבית ושמע (התעלף)

בזרועו תורה ספר לו ונתנו גדול בכבוד וקבלוהו שנפטר׳. אחד
X -  : • v  r  v י • T : T r S I ן •• T V • : ^

 שנבראו המלאכים ובאו הן. ואמר, בזה. שכתוב מה קימת ושאלוהו,
 ממצוה נבראתי אומר, זה בו ןהעידו מספר אין עד עשה אשר מהמצות

 שבעל תורה קימת ושאלוהו, טורים ארבעה לפניו הביאו כך אחר וכו׳. זו
נזהרת שאלוהו, זה אחרי כנ״ל. המלאכים ובאו מעיד. ומי הן. ואמר, פה. , , - 7 . . I -  -  T . I ▼ • - - - ♦•־» T J V נ • ״ - T J

Vלהם אמר ולא שתק ושאלו, חזרו וידם. לבטלה, שמים שם מלהוציא T  - T  - I T I  I T  • - ' T T - I  • - T  •• • | •

שתרים לבושים מלאכים גדודים ובאו עדות, אחר והכריזו כלום.
I • : J • - ~ ׳ I • I  • T : -  • : T •

 בתפלה וכך כך אזכרות כשהוציא פלוני ביום נבךאתי אומר, זה והעידו.
וגם מעלה, של דין הבית כל שמלותם ויקךעו כך. אמר וזה כונה. בלא
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 לבוא 1א דינו, ונגמר וכר. יראת לא איך סרוסה, טפה ואמרו, קרעתי. אני
 לשונו. כאן עד מבגלגול, בגיהנים ובקר בגלגול, ולבוא לחזיר או לגיהנים

הלב. ובכונת ופקד ביראה השם להזכיר לבו אל האדם ןשים ליא ואיך

 לכון ה׳ בסימן השרע כונת עקר זה שעל הברכות, באמירת ולפחות
 בשמות לכון הוא העקר וכר, הכיל אדון יכון אךנות כשמזכיר ה׳ בשמות

ח׳׳א. לציוף ב׳׳אור מבאר וכן בברכות הנזכרים ה׳

החנוןד אמנות

 נחת נרות״! "אידי^ע נחת! נחת ןהנךיים! ואם אב כל שואלים ןה5עמ משאלה

בנקל? ועוד לזה? זוכים הכיצד ןהולית!

 עצמי על אני מעיד העבוךה״ ושרש ״ןםוד בעל ̂צזאמר ספורות במלים נתבונן הבה

 עדין ןכולין היו זנזלא אף בךכות ^זאר הנהנין בבךכת לחנף־ מאד מאיד ^זמהךתי

 ומחנון המזון. בךכת גם ושתיה אכילה על בעצמי עמהם וברכתי כראוי, לדבר

ליוצרנו נחת בזה שגרמתי שבעולם התענוגים מכל יותר התענוג לי היה זה ^ T V T  ̂ T V y . .. • • . y־ : • V T - - . ...

ויתעלה• יתברך ובוךאנו

 עטהם ״ברכתי והוא: העבודה ושרצז יסוד בעל למדנו להצלחה ראשון כלל

ב והלחוץ, העמום מז-מננו לתן בעצמי״! ^  בנחת ליוצרנו ברכה בזיתנו לדינו עם ל

תלי על השפעה עזתהןה וכדי ובשלוה!  קדום פלל ובטוחה;׳נזנו מעגנת הזיתים ש

ביותר! הכבירה ההשפעה וזו בעצמי״! ״ברכתי : ה־ כראוי שתהיה והוא:

ד משלם רבי הגאון ספר  חמש או ארבע כבן בהיותו כי ^זליט״א סאלוויצק דו

̂נזר בךכת מברך זקן יהוךי בבךיםק המדרש בבית ךאה ׳גזנים  בךבקות שר״ ״א

 למוש ןכולים אינם ברכה אותה הדי היום עד אשר גדולה, ובהתתשות עצומה

ברוך רבי זהו הלא לו: אמרו כך? שמברך אדם אותו הוא מי וכששאל מזכרונו,

בער!
ת בדו עו ת ( צ״ט) - ח״ב והנהגו
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חיים החפץ ץ\ל 1תפלת ה.

 ?גיני ״מאיר הספר ף1מת נ״י צוקדמן מרדכי הרבי של תיו1נ1זכר
ישראל׳

 בלידא קטנה בישיבה כשלמדתי לראדין, בואי קרס שנים עשר
 הכנסת בבית כח1נ הייתי לפרקים, שמה בא הןה כידוע סזים והחפץ

 שהתפלל הזדמניות וכשהיו ליךא, תושבי את וחזק כשדבר שם שבעירה
 בתור לו כשקךאו בתארים עליו שיךבו נותן הןה לא בתורה, וקךאו שם
 מידי! לא ןתו מאיר, ישראל ר׳ יעמיד ־ רק אלא לתורה, לעלות כיהן

 בעבוךתו הזה גדול בכהן לחזות הזכות לי הןתה גם פז הזדמניות באותן
 ככל אלא דיפן יוצא דבר שום עליו ראו לא כאן וגם ונפלתו. היא שבלב

 תבות את מונה היה בתפלתו. גם כך ממש בפשטות שהיונה הנהגתו
קצת הגביה מאיד לקויה היתה כבר ששמיעתו וכיון במלה, מלה התפלה

• : -I t : t t i  T י r :

 לחש, של עשרה שמונה שברנפלת חשוב, לפרט לב ושמוני קולו. את
חיים החפץ היה ברכות, עשרה השמונה מכל וברכה ברכה כל לפני

- * I V V ״  T • T T I T T * T •• I• T ׳ T 1 ״ V  T T• - ״ • •

 וטעם הבאה. בברכה פותח היה קצרה המתנה אחרי ורק קמעא ממתין
הבספרו כתב שהוא מה פי על נבעה ספק בלי זו הנהגתו ט מ ש ה ב  להקדמה (

ספרו ת ל מיר ש שון״) ״  עליו מפיו מוציא שאךם היום במשך ברכה שבכל הל
 מפיו, כעת להוציא עומד שהוא הברכה תיכן מה קדם קצת להתבונן

 שהחפץ היאך לךאות אז זכיתי כן ואם עשרה, שמונה בתפלת ובפרט
כתב. אשר את קים עצמו חיים

שון וזו • (א״ה ם החפץ מרן ל ם: סןי כן ש מן נמי ו ע ת י״ח ונפלת ב קבעו ברכו  ש

ל דני והרבה המקום ישבח עניני הרבה בהם חד ת ע שו ק פו הנוגע ב שו, לגו פ  ובכל ונ

ש רוצה הוא מה מונחלה להרנבונן צריך לה׳, ברכה אסת ק על מה׳, לב בךכנו, מה ו  ן

חר א מר כך ו א תה י אל הברכה. או בר הקורא ןחשיב ו ריו זה שד הוי צ ל, ש  כן לא גדו

שר • הדבר סנוני כא תי ב סי ח יהןה אלא - ונ בונן עיניו נגד הקזדור פתו ה רק דרנ  איז

ם ם ךגעי הינו ברכה, כל קדם אחדי של ד מ ה ברכה קדם ל שונ ה ירנבונן רא  שרוצ

מר א המקום לפני שבח לו קי אלקינו שהו אל ת, ו ה האבו קונ תו ולברך הכל, ו  על או

כן אברהם. על שהגן ה, ברכה קךם ו ה ןרנבונן שד צ ת על לברכו שרו ם. ונוזן  המוני

קדם א לברכי ג׳ ברכה ו ש, א-ל שהו כן קדו ת קדם ו עי בי שו ך ק  ולבךכו הדעה על לב

ה, על ת קדם וגם ז שי שו החמי כו הונשובה על לבק בר ל ה, על ו כן ז הי״ח בכל ו
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ת. כן ברכו א כהאי ו ת ןיוקוה גונ ת וכן השסר, בברכו מזון בברפ תב ה  קידם נן1ז

ל חי ת מ ה מה <(ל הברכה ל ם, כלל לברכו. רוצ ת ייאמר ליא הרברי  הרגלו כפי הברכו

בונן רק בפיו, ת ת וייאמר לה', מבךך הוא מה גול ז ריזו  גנל ברכה כל ובשמחה בז

ם, אלקי לה׳ לברך שזכה שון ע״כ השמי ם, החפץ מרן של מרפא ל ש). סיי עד י

 ללמד כבר כשהגעתי בליךא, שראיתיו ימים מאותם שנים לאסר
 בשבתות, השיחות אחרי בביתו שהתלןים במנ,ין להרנפלל זכיתי בראדין,

 שהתקים במנין להונפלל הזכות לי היתה החול בימות גם ולפגגמים
בביתו.

 חלקו חול ביום הונפלה לאסר שפעם ־ מרדכי רבי מספר - זכותי
 ואכלו ברכו תכף שכלם וכמובן הממן, למשתונפי עוגה סבה איזו לתל

 החזיק שהוא הבסנרני חיים, בחפץ היטב שהרנבוננוני אני אבל אתר. על
 לאכל... מהר ולא והחזיק החזיק ארכות, דקות במשך העוגה את בןד
לאכל. החל לבסוף ורק

אנז הצדיק אצל ו. מצ

ראיה עדת מפי

 באחת השלישית בסעוךה זצ׳׳ל מקלויזנבורג הרבי אצל הןה זה
 הילדים הרבי. יד על פרות שלסן שם הןה שם. נוכסת שהיירני השבתות

 וברך פרי קבל הרבי אל נגש ןלד כל ארכה, בשורה עמדו במספר ו 50 כ־
אחריו. הבא נגש ואז אמן ענה והרבי העץ׳׳ פרי ״בורא בקול

 להקשיב כדי שבעולם, הזמן כל לו .יש כאלו בסבלנות ןשב הרבי
 כל היתה זצ״ל הרבי שאצל פי על אף אמן, ולענות הןלדים של לברכות

פה. אל מפה מלא היה הכנסת ובית מוזשבת. דקה

 לברך, רצה ולא פךי הרבי לו נתן אקד. קטן, זלד של רו1ת הגיע והנה
 שהילד תע עוד הרבי חכה ברך. ולא פעם ועוד פעם עוד לו אמר והרבי
 ןתרים גנונים בלי מהןד הפרי את הרבי לו לקח רצה. לא והילד יברך

 הוא קטן ד1ע הרי אמר ולא הקטן הילד על הרבי חמל ולא אותו. ושלח
ותר. לא והרבי מבין, ואינו
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 ר1הטה הרבי אם ל?(צמי: ואמרתי בשבילי ברור איתות זה היה
 זמן הרבה כך כל מקדיש אצלו, מחשבים ושדה דקה שכל הזה, והקדוש

 מה המסנכים, לנו, אומר זה קטנים, ילדים של ברכה כל על אמן לענית
 דבר היא ילד כל של שברכה לנו אומר זה לברכות, בקשר לעשות עלינו

 ההשפעה כיס בכל עליו לעמיד צריכים שאנחנו עולם של ברומו שעומד
 את עליהם להאהיב אלא בתקיפות, ןל'א הילד על להשפיע שלנו,

האישית. הדגמא כלם על ועולה הברכות.
• • T T : -  T -  T : T : -

מעון ב. הגב׳ מפי (נכתב מחיפה) תחי׳ ש

 זצ״ל יזנבורג1ןל5מ הרבי על האש״ "לפיר הספר מתוןי

ממש אנשים כאשר המחניקה, ברכבת שהותו עת בכל כי הרבי, ספר ...לימים • . . . r . • y . ן V V “ T : T • ״ • It ־ ׳ T • • T V

של ללגימה והכה המאשר הרגע בבוא כי בלבו, ומהרהר חושב היה בצמא, גועו
T T • ^ : T ׳ T T •־ : י J • ׳ • : V T ־ ^ “ V T • : • V : • ! T •*. I

השמים. שיזדעזעו עד עצומה ובהתלהבות גדולה בכונה ״שהכל״ יברך בודאי מים,

 איזשהוא היה עוד הךאשונה בלגימה הנה ענוה, מרב כבוש בצער המשיך לבסוף

 הכיל נשכח והשגרה הז&ן במרוצת אבל בברכה, ןהוךי״ ״טעם יידישקןט של טעם

מים? לגימת של המשמעות את כיום לחוש יוךע עוד מי ־

בדברו נהיה (!והכל ז.

 זצ׳׳ל, מסלאנט ישראל רבי הקדוש הגאון כנס פעמים כי מספרים,
 בבךכת אחד: בענין בפניהם לדון ונלמידיו את המוסר, תנועת מ!סד

 לכאורה, סכריה, על מים, כוס על שמברכים ברכה בדברר. נהיה ״שהכיל
 דבר על ־ כלו! הקיום כל בךברי׳י! נהןה ״שהכיל ־ כך כל גדולה ברכה
ת אומרת הגמרא שכן להפך! קשיא. זו אין ברם כך... כל פעוט  דף (בברכו

 כיצד? הוא. חכם רנלמיד אם האךם נכר האךם של מברכותיו כי נ׳)
 מקצת הינו סיינר׳ ומטובו משלו שאכלנו ״ברוך הזמון: בברכת האומר

 סיינר, ״ובטובו לומר: חיבים האךץ. ועם בור זה הרי מטובו, חלק טובו
 חמאה בליא יבשה, פת כזית, אכל, אדם יפלא: ולכאורה טובו! בכל

 טובו? בכל חיינו״, ״בטובו ייאמר כיצד - לשבעה אכל לא אף וממרח,
של שאלתו היא, טובה שאלה הוא?! ברוך הקדוש של טובו כל זה האם
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 לחם בפרוסת כן־ עואמנם יודגו, והמבין המגנין כי האךץ... ן?גם בור
 לבריאת שנצרכה וטובה חסד מדת אותה שבעולם, הטוב כל מתמצת

 זכית לא מדוע לשאל, יתכן זו! לפרוסה גם כלה כל נצרכה העולמות, כל
 מ^ישיף את לבלןר ויגליף חמוךה שאלה אמנם ןזו טובה, ועוד לעוד

 הלסם בפרוסת מקפלת כשלעצמה, אבל לכך. אתה ראוי האם ולךאות
 את מכיל חי תא וכל כלו, האוקינוס מקפל מים שבטפת כפי הטובה, כל
 לברך יש סכתה כל ןעל מים כוס כל על ולפיכך, בשלמות! הד.נ.א. כל

ופרט פרט בכל מקפלת העולם שבכל הטובה כל כי בדברר, נהיה ״שהכל
V־ * T : • V t ׳ • T : T : T : V V : T T T : V T -  T

הם! ^:מקים כמה ^מקים, ןהדבריס בו.

 הולך בעודו הכלל. בעסקי לפריז, מסלאנט הגאון נסע אמים,
 בפאתי קפה בית וראה עיניו נשא מאיד. עד צמא הגדול הכרך בךחובות
 קד פרפר, עניבת ענוד מלצר צץ מיד מים. כוס ובקש לשם סר השדרה,

 מים מלא חרסינה ספל לפניו הנח רגע וכעבר לשבת, והזמינו קדה
 תמה בבקשה״. פרנקים ״שני לידו: והמלצר ושתה בכונה ברך צוננים.
 ־ הוא המים מחיר ״תמהני, ושאל: הכסף את אדו שקל גדולה, תמיהה

 ״המים, וענה: המלצר קד מהד׳ שום על פרנקים, שני אחד. סו ־ אולי
 יקר, רהוטו הון, עולה המקום שכירות אחד. מרכיב רק הם אדוני,

 מפת על העדינה, החרסינה וספל מנעימה, התזמ:ךת עובדים, המלצרים
התחרה״...

 תלמידיו: את וכנס שב לארצו כשחזר הקדוש. הגאון של עיניו אורו
 שמברכים בדברו, נהיה שהכל ברכת על לכם אמרתי מה אתם ״הזוכרים

 הטחב טפות את האוגר בצינוק, עולם אסיר גם ובכן, המזם? כוס על
 ־ אנו רבותי, אנו, אבל זאת. לברך סיב הוא גם השחם מקיר הנוטפות

 בדירה קפה׳! ב׳בית אלא סלילה, טסוב, בצינוק לא אנו שותים הרי
 ןלהנאה, בבריאות תומכת, חברה אוהבת, משפסה בקךבת מרוסת,
 גדלה כמה פי להודות, אנו סןבים כמה משג לנו יש כלום ־ נאים בכלים

י׳ י תודתנו חובת ומכפלת
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ש הרב של שיחה ך1מת נלקט - חזוק דברי ח.  ן1שמ
ס צ״ל פמקו מאנגלית] [תרגום / ז

̂שה ממצוות אחת יום. ?כל ברבות מאה אמירת מצות היא דרבנן, י

מגפה פרצה שבזמנו חז׳׳ל, וספת המלך דוד תקנת היא זו מצוה
• : T -  • Tי - T ״ - V ׳ - : • ן ״.*י T -  T : T -  : • V

שייאמרו ותקן דוד עמד ישראל. בתורי מאה יום בכל שהמיתה נוראה
T •• T S T • •• V T T - •״ • : T ״״ T -  T • : • י •״י V :

 כל שהרי המצוה את לקים בעיה אין כלל בדךך ברכות. מאה יום בכל
ממילא מגיע כרגיל ושותה אוכל ביום, פעמים של׳ש שמתפלל אדם ^ T : T • V • : ׳ •• : TT V ״ - T

 ברכות שבע היא התפלה שבהם טובים ובימים בשבת ברכות. למאה
 וכדומה פרות על לברך מוסיפים לכן ברכות חסרות עשרה, תשע במקום

המאה. מנין את להשלים כדי

 בדוקא לתקן ראה מה המגפה, את לעציר המלך דוד כשבא ולכאורה,
 נתינת כגון: אסר ענןן איזה תקן לא למה ברכות? מאה אמירת של עדן
 פרקי מאה או ממות״, תציל ״צךקה כדכתיב, לצדקה, פרוטות מאה

המגפה? לעציר מיחד הברכות עדן דןקא למה לדוד, שמיחד ונהלים

 ברוך ־ אומרים כשאנו שספון. מפל, נהר, ברכה, מלשון ברכה והנה,
 דוד והנה ברכה. של ושטפון מפל, - ה׳ אתה מרנכונים, אנו ־ ה׳ אתה

 מאה ירי על אורנה ופתח ונקן סגורה, הסיים של שה״ברכה״ ךאה המלך
יום. בכל ברכות

 שתי קימות הנוךאים, הןמים לפני בעמדנו וכן עבודתנו, בכללות
 והעקרית ראשונה דרך מעלה. של דין בית לפני למשפט להרנכונן דרכים

 בדין. ולזכות צדיק בגדר להיות כדי תשובה ולעשות זכיות להרבות ־
 מעשים להךבות מאיד קשה למעשה אבל העקרית, המטרה זוהי ואכן

 והדךך בדין. יונברך לפניו יצדק שמי צדיק, למדתת ולהגיע טובים
שבשמים. אבינו לבין שבינינו והחבה הקךבה את לעורר השדה,

 שכל יודע והוא חמור עדן על למשפט שמזמן לאךם הדבר ודומה
 נגדו, הם הנתונים שבמציאות כמה יודע זאת ולעמת בזה, ונלדים חייו
 ושנית, בדין. שןזכה להשתדל וצוךה אפן בכל מנסה תחלה, עושה? מה

את שמכיר מכר או חבר למציא מנסה שנגדו, המשפט קשה כמה בידעו
: I V V T : • -  V ▼ -  J T ׳ : “ T ! • V •״ - ▼ V • -  V
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 בבתי ^מקבל vnn צוםv כח הוא הזה הדבר .1לב על וידבר ה^ופט
 כדי אחד, לכל ה^ופט יהא מי מגלים לא המשפט שעת שעד משפט

 אחד ונתאר, השופט. מיהו מונגלה המשפט ביום רק ינסו"לשחדי׳, שלא
 עעיו? רואות ומה המשפט, לבית מגיע ןהנה נורא משפט נגדו שעמד
תעי!! באותו לבו מתמלא שמחה כמה היקר! אביו השופט? מיהו

 מה כל עושים אלול חדש במשך והמשפט, הדין בימי אנו כך
 ובדקדוקי במצוות לזהירות לרנשובה, מרנעוררים בדין. לזכות שביכלתנו

 אב אבינו ־ יונברך השם - השופט ומיהו הדין, יום מגיע והנה הלכות.

לבניו יתברך השם בין הנוראה הקרבה את מנצלים אנו ואז הרחמן. T- : • Tי :T T •:־־•: V :״•-T T  - T •י - י י• :•Tי ־ T; י T

 בכוון הם הונפלות ורב בדין. ולזכות רחמים ולעורר לבקש כדי ךחומיו,
 נוכל כך ןדי על רק שבאמת העקדה, זכות ובפרט אבות, זכות לעורר זה,

הנורא. הדין לעביר

 קרובים של קךבה קךבה, סוגי שני שיש יותר. עמק המשל ובאמת,
 שהיא לאשתו, בעל של הקךבה את ויש ןכדומה, אחים או לבן אב כגון:

ל עדים כמה כשמעידים נאמר עדות בהלכות לגמרי. אחרת קרבה נין ע  ע

 כלה, העדות נפסלה הדין בעל של קרוב הוא מהם אחד ונמצא מסןם
 שבעל כך, ידי ̂נל העדות ונפסל לא אשתו, על להעיד ןבוא בעל אם אבל

 עצמו. הוא וכמו כגופו אשתו אלא עדות ופסול קרבה בגדר אינו לאשתו
 מתגלה ןהנה נורא, במשפט לעמד צריכה אשה אם הנ״ל במשך כן ואם

 גוזר שאתה מה כל • לוי אומרת היא מה היקר, בעלה הוא שהשופט
עצמך! על גוזר אונה בעצם

 וגם לבן, אב ־ קרוב כמו גם הוא אוננו יונברך משם של ומשיכות
 יונוני דעןרני אחותי לי ״פתחי ־ אלינו פונה הקב׳׳ה משירים בשיר

 של קרבה גם מיא עולם בורא לבין שבינינו שהקרבה הןנו תמתי׳,
גמורה. ואחדות ךבקות

בחורי מאה שמתים הנורא האף חרון את ראה כאשר המלך דוד והנה . •• T ך- V T T V «- ־־ •••י V - ״ ▼ •״ * * . .  V ^ ^ I - י •

 אקס זה הדין, זכוי על להתרכז אפשר אי זה נורא ברגע יום, בכל ישראל
 ךאה ע׳׳ה והוא טובים, מעשים ומסגלים בתשובה שמחזירים עד זמן

 לעמו, מקב׳׳ה בין שיש והקרבה הקשר ולהחזיר פיוס לעשות שצריך
ואז הטובה, מאחרה למחזיר וצריך ביניהם, כעס שיש כמשפסה זה ןהרי
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והאהבה. הקרבה מהמת מרחם הקב׳׳ה אבל ראויים לא אם אפלו ״1 - • : • ־ :T • • . . - ן - • • ו ־ • י • ▼ : T

 תק(צ;ךת בעקר ביתי ם1^ל מהו בית, שלום הוא לקרבה ,והיסוד
 בריאה, תקשךת ביניהם אין אם זה, את זה ש<אהבו בכף די ליא נאותה,

והלאה... מהם בית שלום אז יפה, תוךה ולומר יפה שלום לומר

 בריאה תקש;ךת ןדי על הקב׳׳ה. לבין בינינו בשלום־בית הדין ןהוא
 על היום משך בכל ןפה תודה לומר ןפה, לדבר פשוט היום. שעות בכל
 שונקן ברכות מאה תקנת של ענןנה הה טובו. בריב שמקבלים מה כל

 היום: שעות בכל הקב׳׳ה את פוגשים אנו הברכות ידי על ע׳׳ה. המלף דוד
רנמידית. תקשךת ־ ושונןה אכילה כל ולפני מצוה קיום לפני

באמת זה האם אבל הברכות. את מברך מאתנו אחד כל ולכאורה,
T I * I ׳ T : T • T V  T•• י T : -  V -ד V VI V V • •  T

ברכה. זה אין אדוליני׳ תה ״בוך המהיר המלמול כך?

 לתורה, כנסת בבית עולה ןהוךי עגום!!! כך כל מצב רואים לפעמים
 כמה כהגן, לא המלים אומר איך ושומעים התורה בךכות מברך והוא

 בחייו שברך הברכות מספר את נחשב אם .70 בן יהודי עגום, שהדבר
 נגיע יום, בכל ברכות ו00 כפול בשנה, ןמים 365 כפול שנה, 65 במשך
 המלמול מלבד מעולם ברך ליא הזה היהודי והנה שצבר. ברכות לאלפי

 הרבות הזכיות אורנן כל את הפסיד ןהוא ברכה!!! לא זו ״אדולינר.
 שאנו בשעה עצמנו את להקליט ננסה אם אנו, וגם לצבר... שיכול

לא זו ־ הברות של מהיר מלמול אם כי ברכה, כלל נשמע לא מברכים I *  • J T I״ ^ -T - I  V • T  1 •  • • ^ T T I  T I

ברכה כי אותנו, שפוקדים הרבים האסונות לכל הסבה וזו תקשרת!
* ! •1 ••• - •T 1 T  T I  T • -  | V• T י T I  • ^ T

 המפל, את לעצמנו עוצרים הברכה, את סוגרים ואנו ברכה, ־ פרושה
האלקי!!! השפע את

 עולם גדולי צדיקים יש בעולמו, ברא שהקב׳׳ה הבריאה בטבע רואים
 מפסיקים היו ולא הפסקה ללא ארכות שעות בתלמתס שקועים שהיו

 מפסיקים היו כךחם בעל בודאי אך רב. זמן במשך ושיניה אכילה לצךכי
באמצע מתמיד יושב הנה השאלה, נשאלת גופם. לצרכי למודם באמצע : J _ .. .. . 7 T -  . . . . . .  J . r : T * T • : V . ן ... J _

 עשה ומדוע למה לצרכיו, להפסיק צריך פרנאום לגמרי, שקוע למודו
 מכיון ־ לכך התשובה זהי לצ;ךך למוךם להפסיק הקב׳׳ה כך להם

לוויות. צריך אבל בלמודו שקוע צדיק אותו חז־ים, מעין היא שהברכה
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 להתחבר הטבע, מפסיקו 1כךח בעל ולכן בריאות, צריך ללמד בכדי
 צא למוךך! את הפסק עועות כמה כל לכן, ^לו. סיים מע!ן אל מחד̂ו
 ובריאות בסיות 1ת1א ממלא וזה ב^ד׳, כל רופא ה׳... אתה ״ברוך וברך:
נוספות... עועות לעוד

 ורוצים מךאגים כך כל ןאנו בסביבתנו, חולים הרבה כך כל
 ברכת לאמר מכל, יותר ובדוקה אמתית שסגלה ספק ואין ברפואתם.

 כל רופא ה׳ אתה ברוך ידי על פשוט ובכונה! במלה מלה יצר׳ ״אשר
 לא מאוננו רבים ךפואה, של הברכה את ביום רבות פעמים לפתח בשר,
 אנו פנאי, לנו אין פשוט שש... בגיל היותם מאז ןצר אשר אמרו

 ממש פותח ה״׳ אתה ״ברוך אמירת הרי מפסידים? מה אבל ממהרים,
 הוא הקב״ה, בשר׳... כל ״רופא של • מהי של ׳נהר׳, ׳מפל׳, ׳ברכה׳,
 מסים חולה על להרנפלל וכשבאים לעשות. ומפליא ביותר הגדול הרופא

 יצר״ "אשר בברכת אלא קולנו׳, ׳שמע או ׳רפאנו׳ עד לחכות צריך אין
 שערי פרניחת של זמן זהו וחולה. חולה כל על לבקש והמקום הזמן זהו

מזו. גדולה סגלה ואין רפואה, של והברכה השפע

 ואפלו עשירים אנשים מוצאים אנו פעם לא הפרנסה, בענ.ין גם כך
 - ךכושם. כל את מאבדים בהיר ביום שפתאום עצומים צךקה בעלי

 ולכן ה׳״ אתה ״ברוך לומר יוךעים לא כי הסבות, מן אסת זו מדוע?
סגורה...! ה׳ברכה׳

ממשית? אלקית קךבה לחוש אפשר מתי

 מרגיש ושותה כשאוכל וצמא. ךעב ומותש, עיף מרגיש אךם כאשר
 ומסיה מאכילו הקב״ה ־ כאן? קורה בעצם מה אליו, חוזרים החיים
 נוראה. השם קרבת של רגע זהו חיים. לו נותן ה׳ אמו״ עלי ״כגמל אותו.
 אפשר להפסידם. גם ואפשר לנצלם שאפשר נוראים ךגעים הרבה וכמו

 גדול מ.ךגע ולהפיק לברך ואפשר ולהפסיד, ־ לחטיף האכל על להרננפל
אלקים. קרבת של ביותר הגדולה הונחושה את זה

טין אומרת הגמרא ממנה״ יךך משך ממנה שהנאתך ״סעוךה ע׳) דף (גי
גדולה. הנאה ממנו שיש מדבר לאכל שלא דהינו, מפרשים בפשטות ־

: - : : T : • ; - : י V V *.ד • T : T T V • ■•V T T

אל רגע! סכה היני, !דך, משך אלא, לאכל לא כתוב לא באמת, אבל
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 ואז הברכה! את ^רנסים עד ־ וכמה? קצת, המתן אלא האכל את תחטף
 זו בכונה, לברך מתתלים וכאשר לו. והודה הקב׳׳ה על חשיב תאכל.
החיים. צורת כל את משנה וזה עצומה, מתנה

 בכס הבאים מהךברים זה אלא ״גךלות״, מכס בא אינו סדבר ובאמת
בזה, מתרגל שאמנם ומי בזה. עצמו את להרגיל יכול אחד וכל ההרגל,

V : ׳ : T T V  T ! •־ : • V -י : V T Y Y ׳

 נותן זה ־ בדברו׳ נהיה ״שסכל כגון ה״׳ אתה ״ברוך ־ במלה מלה ־ לברך
 שפע לנו ומסזיר לנו, עונה ןהוא יתברך, להשם מדברים !נפלאה תחושה

ומן.חךת. שונה סיים איכות זו ־ וטובה ברכה של

 סשם לבין בינינו בריאה מתקשרת יותר נפלא דבר אין ובכלל
 ביום. פעמים מאה ה׳ עם לדבר זה, את לנסות צריך אקד יתברך!כל

 נא״ ״וסעדב במתינות סתורה ברכת לברך וכגון ומובנת, פשוטה בשפה
 צריך ילדנו כאשר אותן! צריכים אנו וכמה נפלאות, שסמלים כמה ־

 לו נאבדות לא ולמה ססמש. את מוצא לא פתאום סחמש, את לשנן
 מרה סיא בעבורו, מתוקה אינה שסתורה הוא סהבדל אלא האופנןם?

 בכונה נא״ ״והערב אומרת אינה אמא כי - לו? מרה סיא ולמה לו.
ובמתינות.

 נלמד סקב״ה! עם בריאה תקשךת של זה נפלא להרגל להכנס ננסה
ברכות, לנו יפתחו אז במלה. מלה בכונה ברכה כל לברך עצמנו את

:T• ״ : T ״ T •  T T *  T T - :  T T :  T •״: /

אמן. ונסמות... וישועות ברכות אלקי, שפע של ונהרות מעןנות

תינו דברי ט. שון על רבו שון שחציה הברכה ל נוכח ל
ך ברו ה אתה), ( ן צ ח ן ו ו ש ר ל ת ס שר נ א שנו ( א קד ל שיננו). ו קד

 מחצה סברכה נסח נרנקן למה שאלה נ״ב: סי׳ ה״ה בשר׳ת הרשב״א
 עסק לנו ואין נשגב, ד1ס ססככוה לבעלי שיש דע נסתר. ומחצה נוכס

 נסח שתקנו במה התועלת גדול נגלה טעם .יש ןאמנם בנסתרות.
 נבנה שעליהם דות.יש1ןס דשני ןדעונ שכבר לנ!י ובנסתר. בנגלה הברכות

 כלל בזה ספק ושאין סמציאות מס!ב יתברך שהוא לדעת האקד הכל:
 אמתתו שאין וסשני רב. באור עליו סמופת ונתפךסם שנתבאר כמו

לכל נגלה במציאותו הוא לבד. יתברך לעצמו אם כי משג יתברך
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 האלה ת1הפנ שתי לקבע וכדי מהכל. ונעלם נסונר מהותו ובאמתת
 מי עם כמדבר - אתה״ ״ברוך ובנסונר. בנגלה הנסח קבעו בנפשותינו

 ונשבש שלא וכדי פנים, אל פנים עמו מךבר שהוא מפרסם נמצא שהוא
 בין ןחס ושיש הנמצאים שאר כמציאות נמצא יתברף שהוא המחשבה
 פי על שאף בנפשותינו לקבע קדשני׳ ״אשר קבעו למציאותם מציאותו

 רק בו לדבר אפשר שאי ןנסתר נעלם מציאותו מהות מפרסם, שהוא
לשונו. כאן עד הוא, ברוך בנסונר

 שהכיל ולסיום: נוכח, בלשון אתה״ ״ברוך אמרנו יךנ!שב בזה כן וכמו
חןבחיי ברבנו גם מובא וכן ״בדברך״. ולא ״בךברי׳ נהןה ל שו  ארבע של (

ת״) ערך רהסיים״ ב״נפש וכן ״ברכו ע ש  אאהו אדרת הגר׳א ברבנו וכן ב׳), (
ם ו) א, (דברי

עזר ר׳ הרה״ג ספר  איש החזון שכאשר הכחין שהוא שליט״א טוךצ׳ין אלי

 בולטים שהיו כדי עד כך כל שמתאטץ בו רואים היו ברכה מברך היה

ב הורידים לו מאמץ. מי

 אה ממליך שהוא איך בחוש התישו ומברך מתפלל שהיה נעקב הנןהלות מרן

או ותמיר עליו, הכןב״ה  מלך ״אלקינו וכשהזכיר ןרושים,5ה בשמות עזמכון איך ך

ש בקול שואג היה העולם״ מתי העולם. מלך הוא שהכןב״ה התישו שכלם • ו

 מלך ה׳ מלך ״ה׳ הכתב על לתאר שאין בדבקות בקול צועק היה השנה בראש

לבנו ונמס ומסתכלים, אש כעמוד הבוערות פניו מול עמךנו ועד״ לעולם ימלך ה׳

למים. ויהי

חצי שנים מתוך מאות כמה רק תשארנה הברכות, מיליון ו

 על שנאמרו בברכות הבונה בענ.ין מפלאים דברים להוסיף הזמן תה המקום זה

 נאון אותו היה אלמלא יוסף. פורת ןשיבת ראש זצ״ל, צךקה ןהוךה רבי הגאון ידי

 נךפסו הדבךים אבל זאת, לומר מעזים אנחנו היינו לא הזה, החשבון את עושה

שאמרם: למי הדברים וראויים בספרו
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און אמר וכך קין זצ״ל, צדכןה ןהוךה רבי ת בברכות: כונה ב

ך חייו בימי להגיע ןכול ענה, כעבעים עחי ;הוךי אךם כ  מיליון וחצי עזנים ל

 פביעים מעלה, על דק לבית עבעים בן ןהוךי מגיע כאער לכאורה, ברכות...

הארם עאמר הברכות מיליוני כל זו ליר זו מצטופפות בקרונות ענקיים. קרונות
I | - •I * T^.  I J ״ : | J ״־ I • T •• ־“ T V T I־ • T T T

ך לע<ר הן ;כולות במה ברץ! הן לזכות ןכולות כמה חייו. בימי הו  בפני הגצב ^

מעלה! על דין בית

 - פזיבן על ולעמד הקרונות מן לברכות את להוציא מתחילים כאעזר —זזבל

ת מתברר  פה, בחצי ענאמרו אלו בל להועיל. ןכולות אינן מהן רבות ערבו

עפפק אלו כל הודיה, תחלנזת ללא מחעבה, ללא כונה, ללא רבה, במהירות j•־ •1• ' t t - j ' t : TV •• t־־ ' t t  • s j ' t t! • •

ם עהתעפקו נאמרו, לא ספק נאמרו  הברכות כל ־ אמיךתן ב׳גזעת אחרים בךבך

מבןעזות.״ נצבות הללו

ם כאער ־ בה׳ ובדבקות בעמחה הראויה, בבונה ענאמרו הברכות את בורד T I ־י V • | V ד־ ־* T TT-  -  I V V V T I ׳ I •• } • T I • I -

על בזו במות בעביל צדקה, יהודה רבי אמר ברכות... מאות במה רק מוצאים I* • ! ־ • * V T־ ! • ^ I T I T  T I • •  “ T TI  1 T

 בעולם כאן, בהיותנו דלון... עקיות בכמה היה די בקרונות. צרך היה לא ברכות

תהיה כלה ^ותכולתם בקרונות, אכן צרך, עזידזיה לכך לדאג ןכולים אנו העעיה,

מעבחת.

̂ך ״כי הפסוק עלי הספרים שכתבו מה פי עלי בזה: והבאור האדם הול
• • ■ ־ « Y T - • ־ T t -  1 T V• ־ -T י • “T T T 1 I

ובאותה הבא, ^עולם עולמו את כאן לו בוגה צדיק שכל עולמו״. לבית r r t v r- r 1־ T

 באותו בךיוק המצוה; ועזלמות נכונה המצוה בעשית מתנהג עזהוא צורה

 עדן בגן היכלו את ללגצמו בונה אחד שכל עדן, בגן עולמו לו נבנה אפן
מעשיו! לפ« בךיוק

הבו כבוד) לה׳ (

ת1והברכ התפלה נסח ר1מק י.

רהחזיכר׳ ב׳׳נפש כתב ע ש ג): ב׳ (  אנשי תקנו והברכות התפלה שנסה פי׳
(גליהם הופיע אשר הקדש ורוח ה<גליונה נבואה ידי על הגדולה כנסת



_25תודה. תז

 ת1ספור ת1וני1בא הנסח לתלןן בלבם נתן ...ןהלן]ב״ה ^:צומה, בהופעה
מתקנים ותפלה תפלה ובכל התקונים, כל בתוכם כוללות שהם וגנוזות : T • : T • : T :  ̂ . I . -  ^ ^ . • • • V : - י : •

 וסדור ןהתחתונים הגנליונים העולמות בכל ונוראים נפלאים ונקונים
:שים ותפלה תפלה ובכל מרכבה, פרקי  שכל בבחינת חדשים, תקונים ̂נ

 התקונים, בסדר לה הדומה תפלה שום יהיה ול׳א היה לא בנפרד ונפלה
 אחת פעם אפלו ונפלה או שמע קריאת שססר שמי חז׳׳ל אמרו ולכך

לונקף. יוכל לא ״מעות זה הרי בלבד

1ב לטת1ש גיהנם של אש אין בכונה, המברך כל יא.

 זמנו לפני שנפטר אחד באדם מעשה מובא מ״ו סימן חסידים בספר
 לאחד בחלום נונגלה חדש עשר משנים יותר הרבה לאחר שנים. כמה

 אמר שם, שאתה בעולם אונה איך מקרוביו אחד אותו שאל מקרוביו,
 ובךכות המוציא ברכת לברך מדקדק הייוני שלא על אורני דנין יום בכל

 שאלו נרנכונת, להנארנך לי ואומרים הלב, בכונת המזון וברכות הפרות
 יותר עליך עברו וכבר בלבד, חדש י׳ב אלא לרשעים משפט אין והלא

 בפךעניות אורני דנין אין לו אמר אורנך, דנין ועדין חןש, עשר משנים
הקדושה. לשונו כאן עד הראשונים עשר בשנים כמו חזקים

 בכפו ןשים ונפשו הלב, בכונת ירנברך השם את לב.ךך לבו אל יתן החי
המזון. מברכות ובפרט שמו, ירנברך בוראנו לפני שמברך בעת

 המזון ברכות המברך שכל המזון, בברכות ״ף״ אין למה ומצאוני
 ובכבוד ברוח לו מצויין ומזונותיו קצף, ולא אף לא בו שולט אין בכונה

ימיו. כל

פה. בעל ולא הספר מתוך דוקא לברך יזהרו והמדקדקים

אוי ת1ברכ עויהיו יב. ת1למנ ת1ך

היום״: ״סדר בספר מובא

לאו דאי ראויה, בכונה אותם שיברך להמנות, ראויות ברכות ויהיו
T • : ' T  ; T T - :  T * • • T t V '  T • :  : TS : ’ Z

 לו יסשב לסטא אדרבא למנ!וי ,ראויות ואינם אקרו פסולות ברכות הכי
כלם אותם למנות יוכל אם גורלו נעים ומה חלקו טוב ומה ושלום, סס
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?גליונים ןבךכו תיו1ומבךכ למ^לה, רשם יץשה ודאי כי בכונה,
• : - :ותחתונים.

 ?גל לא כי ונורא, מאד ?נד נשגב ?גנ?ן הוא ברכות מאה סוד ?ונין כי
 וכיון מאה, אלא מה ונקרי אל מ?נמך, שואל אלקיף ה׳ מה דל אמרו חנם

הוא. גדול דבר בלבד הזה הדבר אם כי מעמנו שואל אינו ירנברך שהשם

 הפעלות מצד אם כי מרנקימים אינן העולמות כל כי הוא והענק
 עולם אין צדיק אין ואם עולם, ?סוד צדיק כי למטה, הנעשות הטובות
 ואם תהומא. עד ךקיעא מרום השמים צבא כל יבךכו ומברכתו מרנקים,

כראוי, אותם לומר בברכותיו ומתבונן עליו משגיח השפל כשהאדם כן ••T T - • : - • P : • : • : י • W ״  Y -  T /

 כבודו כסא לפני שמגיע עד האויךים כל ובוקע עולה הברכות אורנם הבל
 העולה שבח באותו גדולה שמחה ושמס בו מונעטר כב?כול והקב׳׳ה

 ומזון מח?ה לו ומכין בו, ומונעלה קירץ, מחמר כי מאךמה נגזר אךם מאת
 פחות אבל רצון, סי לכל ומשביע ?דיו את פותח לביתו, טרף ונותן

סו• ך?גי1לי ?דו?נ כאשר נגמר הדבר אין ממאה

שאפשר מה חמף

מן הצליח לא אם אומר: היה חיים החפץ  נאוש לתוך יפל אל התפלה בתחלת ל

ח אם ואפלו בידו שגשאר מה לפחות לכון ?מהר אלא ועצבות  לבון אלא לא.^לי

זה מעט אף כן, ?עשה לא שאם ולחטף למהר הוא חיב מתפלתו, רןטן חלק רק

ב?דו. ?שאר לא

 שכור גוי בא אטה, יצזל דוכנה ל?ד תפוחים ומכרה בשוק עזעמרה לתיגקת משל

 מה ?ךעה ולא בבכי ומררה נבוכה התינקת עמדה התפוחים, את חוטף והתחיל

 להם נשארו הלי ובוכה? עומךת את מדוע לה: ואמר אחד פקח עזם עבר תעשה,

ישארו לא אלו אף תעשי כך לא שאם ובךחי, אותם קחי מהרי תפוחים, קצת עוד

' ׳ י ■ . ך ל ■ ׳ י

/ספור1מלבד ד1ע אין יג.

 העיר של ןחשוביה מגדגליה אחד שליבר׳א: סגל דן רבי הרה״ג ספר
ערבי ךד1ש למולם הגיע לפתע מונלמיךיו שנ?ם עם הלף שבספרד תוניס
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 הרב, את לרצים תקף בכל ומאים דרכם את סם1ח כשהוא וחזק ר1גב
 והם המתפרע העךבי מידי הנערץ רבם על לגונן התלמידים שני נסו מיד
הרעה. מחשבתו שיסיר לבו על ולדבר לשדלו נסו

- : T T T • - •• ־ ן J ־ ן •  : -  • T V״

 לו !פריעו ואם הרב את לךצח מחיר בכל הוא רוצה בשלו: הוא אך
הרעה, אליו כלתה כי שראה הרב אותם. גם יהרג בדרכו התלמידים

t ~  t ־ :־־ ־־־ TT•.• -T T ״ TTT T•• T : T '

 התרחקו דומעות ועינים דואב בלב להתרחק, בתלמידיו הפציר
 התנפל בטךם דבר. יפל איך לדעת ממיסק הם צופים אך התלמידים,

 קדם האחרונה בקשתו את לבקש לרב שהות הוא נתן הרב על הערבי
 לברך החל קדש בהרנלהבות ומן-ד מים, כוס לו להגיש בקש הרב המות,
 נהיה שהכל העולם מלך אליקינו ה׳ אתה ״ברוך ומשתפך. צלול בקול

בךברד.

 עבר ופתאום נסא, התדסש המים, מן לשתות הרב כלה אשר עד
 פלא זה ךאו אולם ןהודים, שונא הוא שאף ערבי שיח לןךם בשעטה
 כל את לעברו: זעק השפל למעשהו מרנכונן כשהוא הערבי את משראה
בחיים! השאר רבם את אך להרג בןךך היהודים

 שני את לחפש וקם הרב את מן-ד שחרר הערבי זאת מששמע
וברחו. רגליהם נשאו כך ובין כך שבין התלמידים

 בקש ולמה מה על שאלוהו רבם, עם התלכזידים שנפגשו אחר
מים? כוס אחרונה כבקשה

 זקוק! הזיוני גרידא מים שלכוס אתם קזבורים כלום ואמר: הרב נענה
 נהיה ״שהכיל ברכת אסת פעם עוד לברך הייתי זקוק אלא שלא, בודאי

 גזרות לקרע נתן בכונה שהכל ברכת ידי שעל מקבלנו: שכך בךברי׳.
 ״אין בי בודאות שמאמין במי ולשלט להזיק יבולה בריה שום ואין רעות
 הנפלאה בסגלתו החיים, הנפש וכדברי בדברו... הבל והבל מלבדו״ עוד

דינין כל מעליו ולבטל להפר נפלאה וסגלה גדול ענין הוא ״ובאמת T I V VI V י T : T T I • T J T •• י• - ן •• T T T י י •

 כלל. רשם שום .יעשו ולא בו, לשלט יוכלו שלא אחרים ורצונות
 עוד ואין האמתי האלקים הוא ״הלא ואומר בלבו קובע כשהאךם
מלבדר...
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 לפני מלך, בת שהיא להנשמה גבריאל המלאך דברי יד.
הזה לם1לע ירידתה

V - T T T T •;

הרן רבי (להגה״ק הטהור׳ "^לס! עו1הלןד בספר א א ט א מר מח״ס ר  שו

ם מוני  מן מקבלת סהנשמה ההוךאה את ארמית בלשון מתאר זי״ע) א
 להקל כדי הקדש ללשון אותו ואתתם הזה, לעולם ןדידתה לפני השמים

הקדושים: דבריו הן ואלו המעין, על

 בסיעונא שאבאר מה חיים, אלקים דברי וךאה עיניף פקח אחי ועתה
 דרקיע שבילי כל להו נהירו אשר הקדושים רבותינו דברי פי על דשמיא

להו. אניס לא רז וכל

אליה בא העולם, לאויר לצאת צריך האדם שנשמת בשעה כי דע,
- / • : T T ־•״ • T T T T -  I • י T •• - -י• • T T ׳ T V • •  T

 דתצטרכי תךעי המלך, של קדושה בת את לה, ואומר גבריאל מלאך
 של הונקון שם ולתקן השפל, לעולם לרדת העליון העולם מזה לצאת
 היא וזאת בך. שתלויות העליונות המךרגות אלו ולתקן הקדוש, המלך

 שם דונתנסי קדושה, בת שתדעי, צריך לשם, שתלכי בהעולם עבוךתך
רעה אש מיני כמה עם שם להתחבר שתצטרכי ועוד נסיונות, בכמה

: - T • : ׳ ;  T -  • T • : T ; • V.........................T 

 סילורניו, וכל הרע היצר ושני, הרע, הגוף אחד, צד, מכל אותך שןסובבו
 הקדשה, מדרך לסור ויפתוך אורנך ןסובבו והם העולם, אויר כל שמלאים
 שלא מאיד שם ורנקוונכני השפל, הזה עולם של טנפת בתאות להרנדבק

שלהם. לךשת ושלום חס תפלי

 קדושות מרגליות מאה עולם של הרבונו של בשליחות לך אמסר לכן
להן. ישוו לא חפצזך שכל דלעלא, ברכות מאה שהן

 ברכות הק׳ באלו קנז-הרי אם העליון, המלך של קדושה בת ובכן
 אדונך, ואהבת ביראת הלב, וברצון ובכונה כראוי, אותן לברך קדושות

 אנ>שר דלא עד רנקבלי, רבות ואורות וברכות רבה ושמחה טוב שכר
הקדושות. הברכות אלו בשכר לך שמור זה וכל בשפתןם, לפרט

 מאה לך יפתחו העליונות, הברכות אלו שבזכות לדעת, אוג וצריך
 שפע ןקבלו העליונים הקדושים עולמות וכל עליונות, ואוצרות אורות

ישתדלו כלם זה ידי ועל כראוי. נאמרות כשהן הברכות מאלו גדול ואור
: I - •• •• T ▼ : ••• •• י ••• •••: T ▼▼ : - ••: ••• 1 .•״ - : • T
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̂:ב לקךבך אורנף לסיק ב<גךף  שזיהיה הגוף ואף הקדוש, אבינו דות1ל
 של הקדוש באור גופף וכשיזדכף רבה, בטהרה יזדכך שם, וחבךך משכנך

̂:זב הרע היצר יכנע אזי הברכות, אלו  אסר לרדיף מלפתותך אותך .ס
 לאדונך, לחזר זמנך וכש!גיע צד, מכל ורנרנטהרי ורנתקדשי זרות, תאוות

 היא ואיך מפיך, ̂צאה היא איך ברכה כל על חשבון לתן ונצטרכי
 ולבך. דקתך בה לכון ורוח הנשמה של בהתעוררות אי ממך, נרנפרךה

:בד התחתון הזה לעולם קדושה בת יוצאת ובזה  ותקנת ^:בודת ולתקן ̂ל
עולם. של ךבונו

ת1הברכ של שכרן טו.
; T T י V - : ▼

ח״א חזים הארחות וכתב ת) מאה בדין ( ת) (הק׳ האומדן בל ברכו כו  בר

הבא. העולם בן שהוא לו מבטח

ספר החיך׳א כתב ד, פני (ב שא) פ׳ דו  ברכות המאה לברך שהנזהר נ
מגיהנם. נצל בראוי

אזרוע האור כתב ב מו  מת שבא מץשה סק״י) נ״א סי׳ ובא״ר משה, במטה (
 רע ריס לבטל כדי עדן מגן עשבים של כתר ובראשו לקבורתו שני ביום

 בזבזת רק להם: אמר קל, אדם אתה והלא לו ואמרו הזה, עולם של
 וקכבךים עדן לגן הביאוני הבנסת בבית נעים בקול ברבות אומר שהייוני

אותי.

יתעשר בבונה הנהנין ברכות בזכות

 ןתן לשונו(בקצור), תו שנ״א) בסי׳ המהרש׳׳ל, מעזה(תלמיד המסה כתב

 יתברך השם 1ל שנתן ועשרו מזונו על יתברך להעזם ושבח הודאה

תעעזיר. היא ה׳ ברבת בי זר,2לעי יזכה בברכות _והוא חסז־יו. וברב ברחמיו

ת למדת להגיע היחיךה הדרך טז.  ידי ̂נל הוא חסידו
ת קיום כראוי ברכות המאה מצו

חסיד להיות הרוצה לשונו, וזו פ״י) האהבה (בשער חכמה הראשית כתב • • • ▼ ־ • ־ ▼ T ! • V T '  t I ' ▼ I T •

צריך אהבי, אברהם זרע בו שנאמר אברהם מזרע ״אוהב׳׳ ושזקרא
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 1ךת1ובת 1בתפלת וכן הנהנין בברכת להלןב׳׳ה מברך בהיותו עומת להיות
 ליגיל. שבארנו כמו ץךים1המ ובימי בשמחה אדם בני ובקבלת ובמצותיו
מן בברכותיו  ן?(ל ההוא הדבר שברא הכיל לעלת ךאה1וה שבח לתת ן

ורוממותו, ובגדלתו הבורא באהבת יתדבק השבח ידי

 להבורא משבחות כלם למעלה והנשמות העליונים שכל אמרנו כבר
 נמנע אינו ואורו שפעו הכל עלת ולעולם ממנו שקבלו הטובה מפני

 שתקנו הברכות ענין הוא זו ולסבה לברכו. חיבים אנו זה ועל מלהשפיע
הגדולה. כנסת אנשי

 שבכל לה1הגד והיא מאד חמורה הברכות עבודת יז.
המצות

חד זמניות מצוות בספר כתב א ם, מן (ל שוני א בנו הר אל ר שר סף ב״ר י  יו

שראלי ל, הי ת ד ת) בהלכו  כי ירנברף, הא-ל !צליחף בני, דע לשונו, ןזו ברכו
 שכל הברכות, הם העבודות שבכל והחזקה המצות, שבכל הגדולה
הברכה ודבר דבר כל על בזה שברא מה כל על לאלקינו לברך חיב מאמין
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 יתברך הקל שברא מה כל כי ז״ל, קךמונינו שהגבילוהו ובזמן לו המיחדת
האדם. לצךך הןה הכל למציאות, והוציא

די על יח. ת י שבאכל הקדשה מעלה המברד הנהנין ברכו
לשרשו

; T !

 קדושין ניצוצין בהם יש כואכל מיני ובכל הנבראים שבכל נוךע הנה
 הטעם נתרבה הניצוצות וברבות וטובן, וריחן המאכלים של טעמן וזהו
דרחמנא גזא בי דאיתנהו היכא כל הניצוצות־קדושים והנה הטוב. וריח י ן : • T T : -  : TT •• : I • I T •• T

היכן איתא ת שהם ( צו צו ם הקדשה ני צר המה שיכי או  לזה הקדש, ןהמה ה׳) ל
 מזה. גדול הקדש לך אין כי מעל, כאלו והוא מהם להנות לאךם אסור

הראויה ברכה דבר, איזה על מברך הישראלי איש האדם כאשר ואמנם • . -T :  • • • i j» ״ : T•• ־- ״ T  T T J ^ T T  V

 ויךאת ואהבת ובךבקות הלב בכונת אותה ומברך חז׳׳ל, תקנת פי על לו
 בקדש, הרנזה ושרשן לנזקורן קדושים הניצוצות מעלה בזה יתברך, שמו

העולמות. לכל וברכה טוב שפע וממשיך
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החטים תפלת

 ;!ליה ומברף עוגה, פרוסת נוטל אחד חסיד פעם ךן^תה ע״ה מבעלז הרבנית

כף: לו ואסרה אליו ננעה רפה. ובשפה במהירות
I t r t T i r •• r i • r r t t i  • j *

̂יה ממה פשוט. חעזבון נעשה הבה הזו? העוגה עשו

 ופנו חרישית, בהמיה ואנה, אנה נעו הן ־ בש,ךה החטים צמחו כאשר מחטים,

תירנו ועל עלינו סמל שבשמןם, אלקים אנא, העולמים: לרבון בתפלה  הצעירים. נ

 סמל נתןבש, שלא סגשמים, מי את לשתות לנו עזר ולצמח, לנרל הכיס - לנו תן

 עולם, של ךבונו סטיך, את תשכח אל זמננו. טרם ןצר5נ ולא בנו יפגעו ינזלא עלינו

סטובה עינף את עלינו פקח עלינו, השנח כלם. ועל סבל על מ׳נזגיס אתה סלא

חכנו•

 מלאך עזלח הסטים. את והצמיס לבקשות, נענה תפלות, שומע הוא, ברוך הקדועז

נךלי! סטה גךלי׳ לה: ואמר סתבואה על ^זהכה

ע תי  ונשאה סלום, עד עטה ^זנמל סחסד על לה׳ ססטה הוךתה סקציר עת ב

 ברוח אתפור עזלא זכני אליו, עזועה אלקי, אהה, עולם. לבורא מחדעזת תסנה

בטרם עלי שןברך ןהוךי של לידיו שאניע זכני אפל; עזליא מסברותי, אסדות כמו

יאכל.

תרי את וטסנו זרו כאעזר  בקב״ה. ומלספציר מלבקש חךלה לא סיא ־ סתטה נ

טרפו, ולא נתיךיה ינזקו עזלא  הרצוןה במרה תהןה עזהטסינה לפסלת; בטעות, ע

ם. ומכל תקלה מכל עליה שיעזמר טוב, קמח ותצר  להתפלל ססטה המעזיבה כך ^

 במטותא ויוצרה: מקונה לה עקרית ובקעזה ־ עבוךה שלבי ובכל גלגוליה בכל -

 ןהוךי, עזל לפיו לסגיע עזאזכה לי עזר - היום עד אותי עוגדלת אתה בוךאי, ממך,

 אני נם אוכל שבה סך.ךך זו גדולי. לכל ותכלית טעם ויתן באכילתו, אותי שןקדש

לאלקי. רוס נסת לגרם לזכות

החסיד. את הרבנית שאלה ־ החטה?״ תחנוני לכל אתה מתיחם ״ואיך
T :־ T T - - •״ - T I T * . י : V  V • T -  T T •

 אעם תחנוניה האם כלל? בעיניך נחשבות אינן תפלותיה כל ״האם
 ךאויה בבונה אותה לברך אלא הברכה את לחטף לא אותך משכנעים

ההלכה?״ פי ועל
T T :־ - :

ראתיף ״ממעמקים מךת?1א היא מה חטה שבלת ה׳״. ̂ר
תא ה) פרק • (ברי שיר
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 עקר כי ז״ל רי1מ לי אמר ,1נ1ט6 1ח הארת״ל רבנו בשם ז״ל מהרח״ו רבנו וכתב

ברכות בכל מהירות האדם בונת ידי על תלויה הקדש רוח אל האדם השגת
“ V T T T ־“  T ־ “ T I VI ׳=• T T T ■-T- - t : * ז I • T

החמדים, במאכלים הנאחזות הקלפות אותם בח מתבטל ידם שעל לפי הנהנק, K י VI V ■י  y . , f  I ,״ , ,ך - T " •״ < נ T •/I V ־ ־ T -J • ־ J T • ̂

ך ועל אותם, האוכל באדם ומתדבקים  הוא בבונה הנאמרות שעליהם הברכות י

 קדשה, לקבל ומוכן זך ונעףטה שלו, התמר ומזכך ההם הקלפות מהם מסיר

בזה. מאד ניTוהזה

שנוכל בדי מברכים ־ במדרגתנו אנו ),141 דף מאליהו״(ח״ג ״מכתב במפר כתב
t - ן •• V •• t • t r  : •• T •• 1 •  I T I f r I * V -

נוברת ההנאה ידי על בי לברך, שיוכלו בדי נהנו הדורות נדולי אולם להנות, •• I yj y •  I y f y 6 ״, . r I ,vy I j yן י— - V V T T •J

אפלו ותאוה הנאה שנתן ה׳ חםדי נדל את הרנישו הם וההודאה. הטובה הברת • t -  - t ! • ^ •• . ן . V V - ״• ז T - ; -  r  T T • ; I -  T V ״

תי ה עולם לע  קל ונם ציור הנשמיות, להנאות והתשוקה מהאהבה למדו והם מ

בו. לךבקות השאיפה ולהגברת יתברך הבורא לאהבת וחמר,

ר״ג) דף נח״א קדוש זהר

hv ותחתונים, גנ^יונים ^נברכים להקב״ה, שמברך הברכות ידי p S i 

 ומי יתברך, להקב״ה עזמברך ומי העולמות, מתברכים ישראלי בתפליות

וכד. ירנברך ליא מברך עזאיגו

או1א הגרש״ז של 1<גצת יט. ב ר צ״ל י ת1הצר ן1לפתר ז

שללט״א: פוטש להרב הברכות״ ״כונת לספר ההקדמה מתוך

רבי האדיר הגאון מרן ממשפחת שליט״א אחד חכם תלמיד לי ואמר y • {  ▼V  T T  • 1 “ • • T l ן • •—— TT• • • •— Tי Tי -

 שהןה אחד גדול אליו בא אסת שפ?נם זצוק״ל, אויךבאף זלמן שלימה
 בעת עצמו על רחמים ולעורר להתחזק איך ושאלו עלינו לא מסכן חולה
 זה להגיד ךאוי שאיני ז״ל, זלמן שלמה רבי הגאון לו ןענה צרתו.

הייתי כזה, במצב בעצמי עושה שהזיתי מה לך אגיד אני אבל לאחרים,
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 1כמ בתף מלת אמירת שתהא ת,1ברכ המאה באמירת עצמי את מחזק
 את מר1ל שצריף 1כמ השם ואמירת שצריך, כמו אתה ומלת שצריך,
גדול. הכי המוסר בשבילי זה הרי בזה, אצליח ואם השם,

 זצ׳׳ל זלמן שלמה רבי שאמר שבעת הנ״ל חכם התלמיד והוקזיף
 רבי אז שהןה העיר ועוד כאש. בוערים שים1הקד פניו נעשו אלו דבורים
היה ימיו שכל מפרסם שהיה ואף האחרונה, בשנתו זצ׳׳ל זלמן שלמה t -״T J״ * •I ^ T  t - T  Tי - TT TT TV T T V

 לברכותיו להאזין באים היו ואנשים עצומה, בכונה ברכותיו כל מברך
 סוף עד בזה חזוק מוסיף היה מקום מכל יצר, ואשר המזון ברכת כגון

 והלב המיס כונת של למךרגות שעור דאין משום דהינו וכנךאה ימיו,
בזה•

 צנורות הן אלא צרות, נגד שמירות רק אינן ברכות המאה אמנם
 כמפרש הוא, ברוך הבורא מאת מאד רבות ברכות שפע להמשיך ךחבות

ערי (עי׳ הראשונים בכל ש ת תנוך ובספר א', שער אורה ב מצו  המזון, ברכת ב

ת בחיי, לרבנו הקמח ובכר  הטורים בבעל רמז וכן בזה) שהאריכו ברכה או
ג (דברים  ה׳אלקים, א׳יש מ׳שה ברך אשר הברכה וזאת הפסוק, על א׳) ל׳
 יסף אליקיכם ה׳ וזהו משה, או השם תבות וסופי מאה, תבות ראשי

 ברכות מאה לו תנו מ׳שה שאמר י״א) א׳ (שם פעמים, אלף ככם עליכם
רד ברכה וכל יום, בכל  ה׳ יסף אמר לכך אלף. הרי פז.) (חולין זהובים י

משלו. ארנכם ויברך משלי, פעמים, אלף ככם עליכם

שבוע/ספור אחת ברכה כ. ב

ביסורים מסרבלת צדקנית אלמנה מתגוררת היתה בירושלים
• T - ״ T : -  T T : -  V V : • T : Tן ••• : • ״ V V : • •

 הןה זצ׳׳ל דיסקין מהרי׳ל מיחד, לטפול זקוקה שהןתה למטתה ורתוקה
 מהרי׳ל בא כאשר אסת פעם החג, בברכת דרכה לעביר סג עךב בכל נוהג

 באריכות אותה שןברך ממנו מבקשת האלמנה להפתעתו והנה לביתה
 לאריכות יסורים בעלת זקנה זקוקה נוה לשם ואמר תמה מהרי׳ל ןמים,
איננה ולברך להתפלל ואפלו ביסורים מסרבל גופה שכל בזמן בו ימים T • ׳ - : •1 - • •I T : : T T V־ • T : - S • I•• י •• TV

 באה כאשר בשבוע שפעם ענתה האלמנה הגוף)... נקיון (מחמת יכולה
 איזה לחטיף מצליחה היא הרי מכן לאחר ומיד אותה ורוחצת האחות

אשר בשבוע אחת ברכה בשביל לחיות לה כדאי כן ואם בנקיות ברכה
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מזקני ^ליט׳׳א לתר מרדכי ר׳ [מפי שכרה למונן ך1ץר אין
ןרושלזם].

מן שיוכל ובלןשה תפלה צריך כא. ל

 פסוק נכתב למה ולכאורה קי״ט), (תהלים הקיף למדני ה׳ אתה ברוך
 אני אין ותפלות ברכות בשאר אמר, ע׳׳ה המלך דוד רק ברכה, בלשון זה

 ועושים זחוד לשם שאומרים ורנפלה, וציצית בתפלין כמו כלום דואג
 ובא ביום פגומים כמה שהוא הנהנין ברכות אבל מקדם, לזה הכנה

דקתו. לכון זה על הקב׳׳ה לו שיסיע ע׳ה דוד בקש זה על פתאום,

 בעת למדני וזה ךמזונא, לישנא חק חקיך, למדני ה׳ אונה ברוך וזה
 דשמיא סיעתא צריך כי בכונה, שאומר ה׳ אתה ברוך ולומר לברך שצריך

כו׳.
שולחן הטהור) (

הברכות לפני תפלה נסח

 מלפניך רצק יהי עולם של רבונו לומר, מוב הברכות התחלות קדם

פזמותיך בהזכרת ובפרט לפניך, עואמר הדבורים בכל דעתי לכון עזתזכני
הקדועזים.

אור ש ( ת.) ה׳ חד ברכו

ה ת1ברכ על כב. מנ מן מעלה מלאכי נים1ע ב  ל1בק א
ל1גד

T

V Iשלא אמרנו ברכות וכמה וכו׳ הדין מאימת נירא לא איך אהובי אחי - T  T I  T - I  , P . -  • • • • •  I f •  P . .  -

 לא על ועובר כו׳, לבטלה מפינו הוצאנו הקדושים שמות וכמה בכונה,
 הקדוש בזהר שמבאר כמו השנה, בראש דין תחלת הוא זה ועל ונשא,
ה׳. על להתיצב אלהים בני ןיבואו

הוא ברוך הבורא לפני שעומד שיכון צריך ברכה איזה מברך וכשאדם *T I ▼ T V• • V P •• י • • •  I f  • Y T T t V . י T •• - ״• I • י
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מן העולם״ ״מלף וכשאומר נוכח, לשון שהוא אתה״ ״ברוף לו ןאומר  י
 מ^לה מלאכי כל עונים הברכה זה ועל בעולם, הבורא מלכות שירנקדש

 שמו נרנקדש נמצא הבורא. את ומקדשין ונזקלסין גדול, בקול אמן
 ישר, מליצי הם המלא?ים זה ידי ועל העליון ובעולם התחתון בעולם

גדולה. יותר למדתה זה ןדי על שבאים לפי
ת (ס׳ לדו א) כי פ׳ אהרן תו תבו

ת1למ1הע בכל רם1ג שמחה במה כג.
-r ▼ ;  • •  X׳ ^ T־

יש וחדוה שמחה כמה הקדוש הזהר במאמר תראה אהובי אחי עתה
- T T ״ I- • ״T -  “ “ -  -  J V Iי - T : V : T : • T ••

 שכן וכל למעלה, שעולה הברכות של הקדוש מהדורון העולמות בכל
 זו אם שכן וכל העונים, הם כשרבים שכן וכל אמן, אחריהן כשעונין
 מזה נעשה אז ובכיס, גדולה במנה מפיף ויוצא מאכל דבר על הברכה

 דסליק הקדוש הניצוץ בדורון ואיךך הברכה, בדורון חד חדואן, ונרין
מפח. הנמלט כצפור החיצונים, מן לעלא

 ואיך כזו, ועצומה רמה עבוךה לנו יש אם כך כל נונטפש האיך אוי
 שעור בלי ושכר ושפען אורות כמה והלא כונה, בלוני מפינו זאת נשליך
נפשנו. ונקון כל תלוי ובזה זה, כל בעבור לנו המוכן

שולחן הטהור) (

ת כד. חו  ש. הרב מאת (ח״ב,שור״ ״ץלי הספר מתוך שי
הברכות) בענין ישיבה לבחודי שליט״א)(הדרכה זולבה

ראשון ועד מתוך

 יום בכל ברכות מאה לברך אדם סיב אומר מאיר ר׳ הןה ״תניא
תליךאה״ אם כי מעמך שואל אליקיך ה׳ מה ישראל ועתה שנאמר חו נ מ ) 

ע״ב). מג,

 זוסי ובודאי סיראה, היא עבודתנו ונכלית כל כי נאמר זה בפסוק
 וסיא: פרטית, ךרך כאן קדל לני גלו ןסנה בכלל. כלן סמצוות כל תכלית

יום... בכל ברכות מאה
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 במאה די • ננות1בהתב מברך אלא מפיר׳ ברכה ״זורק שאינו מי
ההתלמדות אפוא, תהיה, שמים! לירא לעשותו יום בכל ברכות ; V : • • - T •• • - T J T ׳

ת (עי׳ מפיר׳ ברכה ״לזרק לא שלנו הראשונה ־ כדרכנו ע׳א). מז ברכו T V  T • T • י ג : ▼ T • •

ברכת להגיד ונתלמד תפסת״, מועט תפסת תפסת, לא מרבה ״תפסת T t : - t ' t : - t V•••: t : - t

 עד שבועות כמה בזה וניגסיק רבה, בשימת־לב סעודה בכל המוציא
זו. בסוגיא חדש בעניו שנתחיל I - V ״ : : T י T : S T T

שני ועד מתוך

 דין והנה הברכות! ענ.ין להחשיב זה גדול ענין אורננו מחיב מאד מה
 אפוא, נונלפ(ד, מךאורירנא. שהיא המזון לברכת יש בהתלמדות הקדימה

̂-ק ויש נזרבה, בהתבוננות ביום פעמים הזן ברכת להגיד  הנפלא בנסח ל
איפה הרי בפרטיה. להרגשה להגיע הקלים מדברים זה ואין הברכה של . . ^ . . . 5 ^ Y ,  • -  .  -  . -  • . I -  «  . ^  • V P- י י י י

 משגים אלו מלים האם י ורחמים״ חסד חן, ״טובו, מבחינים אנו
 זתברך טובו נוונלבש בהם פרי: סלב, לחם, הרי לא! בודאי מפשטים?

 הגיש הפרי ואת חסד! הה טוב זה ־ מבריא החלב משביע, הלחם וססדו!
 נותן ןגם למראה נחמד והפרי תכנו ירנלכלך שלא בקלפה, הקב״ה לנו
 זונברך, מדורניו הרנלבשות הוא שאכלנו מה כל הרי ״חך׳! זהו ־ טוב ריס

 לכל בשר: לכל לסם נותן והוא רוחניות. ותוכו קבלנוהו קדוש ממקום
 הגורם החןדק לו; הנויחד מאכלו את הכין סןדק לכל ואפלו תולעת,
 והכיל ־ מאכל אותו את אוכלים אינם ראות לדלקת הגורם הה לטיפוס

 וכן מזון לעולם חסר לא היום ועד סקזדו! לעולם הרי הקב״ה, הכין
ירנברך. הגדול משמו באה הפרנסה כי מזונו, אחד לכל מוכן לעולם

 מחשבה בה ונשקיע הזן, בברכת רבה בהונבתנות להתלמד לנו די הן,
משהו. לנו ״תגיד׳ עצמה שהברכה עד ממשך, זמן במשך מרבה

שלישי ועד מתוך

 הפעמים בשלשת ״שהכיל׳ בברכת נתחיל להונלמד: מקום יש כאן ...
 שבועות. כמה במשך היטב בה להתבונן אותה נוברכים שאנו הראשונות

 בזה ונרנבונן ממשך, זמן כן גם זה באפן הפרות בברכת נונלמד כך אסר
הקב״ה... של מןךיו יצא בפרות פרטי מין כל כי
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רביעי ועד מתוך

 להנאה סךש טעם נותנות הן הנהנין: בברכות ישנה נפלאה סגלה עוד
לד: ונוזלים שמעוני בןלקוט חז׳׳ל מאמר וךאה בוא עצמה.

 שנתתי המצוות כל מקים הוי הקב׳׳ה אמר ־ ה׳ טוב כי וראו ״טעמו
 שאם עליהן, מברד הוי האילן מן או הארץ מפרות אכלת אם בתורה. לף

 ולמי הארץ ואת האילן ואת הפרות את גוזל אתה ברכת ולא אכלת
 וראו טעמו הוי * לבוראן ממליך הוא וברך אךם אכל ואם מגדלן, שהוא

ה״׳. טוב כי

 ־ המצוות ״כל - הילקוט כונת מבאר אברהם) המגן (הוא ךענף ה״זןת
המצוות... כל מקים אתה כאלו דבר כל על ברכת אם פרוש

 עליו שברכנו בפרי רוחני טעם לטעם ננסה למעשה: בזה נרנלמד הבה
 בזה להרנלמד נצטרך העבוךה מעניני ענין בכל כמו ביום. פעכנים כמה
 ״טעמו ממש לקים נצליס שלבסוף עד משהו, שנרגיש עד תקופה איזו
ה^את. ההרנלמדות היא תועלת ורבת ה״׳• טוב כי וךאו

חמישי ועד מתוך

 זקוק הקב״ה אין ־ הגדול׳ לשמו עליה שיברכו ביצירה ...״סספץ
 להוסיף בןדינו שנונן זו מרנכנת על היצירה את הקים הוא אך לברכתנו,

 עז ״רננו לה): (סח, בונהלים מפרש וכך מעלה, של בפמלןא וגבורה כח
ף, אלקים נורא ־ בשחקים ועזו גאותו זשראל על לאלקים, ^י ?י  א־ל ?י

 עז לתת עלינו אלקים״. ברוך לעם ותעצמות עז נתן הוא זשראל
 יונברך עזו שבודאי אף גאותו, זשראל על בזה כי העליונה, להשגחה

 יברכו שהם ישראל לעם ותעצומות עז נרנן ירנברך הוא אך בשחקים,
 בן ישמעאל ר׳ שכרנו. יהיה ובזה עבודתנו זוהי הקב״ה, רצה אותו.כך
 הכפורים ביום נכנס - החרבן לפני האחרון הגדול הכהן כנךאה ־ אלישע

ברכה, נתן והוא ברכני׳ בני ״ישמעאל השכינה לו ואמרה ולפנים לפני
־ : •I • • • : t  • :  r I • T * x — t j t : • : • X

תבעיניך׳ קלה הךיוט ברכת תהא ״שלא לומדים אנו ומשם כו ר ב ).K׳v ז, (
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ך״ ת1ברכ 100 ה- וכחן סגלתן כה. תו מ ) עלי ( ר׳ שו

 בהשגחה ת1הנהג שתי לנו ידועות כי לדעת יש הענין להבנת
 הברכות כל טמונות הפנים בהארת והסתר-פנים. פנים הארת העליונה:

ר ס׳כי וההצלחות או  המקור הוא וההסתר-פנים מ״׳), א׳ ה׳ לנו נתת פניך ב
אנכי שבעולם והגזרות הצרות לכל ר הסתר (ו תי ס - לאכל׳ והיו מהם פני א , . . , ... 5 _ . , _ ן . . . . _ , . . _ .. . _ . y . .  J״

שי). וילך, ר (הרחב בפלעשינו. ונלוי בעולם שולטת הנהגה איזו חמי או  בענין ב

ת תמצא ת בדע  הבורא את יותר כוכירים שאנחנו מה כל לרמח׳׳ל.) תבונו
 שאינו נוי יתברך. פניו הארת העולם על ממשיכים אנו אותו, ונןברכים

 שז-והי בעולם, הסתר־פנים גורם המיטיבו בוראו את מכיר ואינו כ(בךך
הרנןב׳׳ן. כלשון מישראל השכינה הסונלקות

 כוברך שאינו מי !פנים להארת הסתר־פנים להפך הוא הברכות בכת
 לתת הוא נזישראל אדם בכיס הברכה! את ישראל ולכנסת לקב׳׳ה גוזל

 ההשגסה אפן את כביכול ־ יונברך גאותד׳ ישראל על ״כי לאלקים״, עז
 את גוזל בברכות וכשמזלזל ישראל, הכלל בידי הפקיד הוא העליונה

ם אריה״ (ה״גור מןשראל. שנמנעת פנים הארת אותה שי קדו  שהוא מפרש ב

תו הפרי, את גוזל כמו ש ו ט מפך קו ד שהבאנו ביל ע אלו הרביעי, בו אלו ו  דברי ו

ם.) אלקים  ויהי הברכות, כל מקור הוא אתה ברוך: תבת פרוש וזהו סיי
 הוא זה דךך ועל יותר, אורנך שנכיר כדי בעולם השפעתך שינתרבה רצון

השני. בשער הסיים בנפש מבאר

 ברוך בתבת היטב לכון נתלמד מעתה לפנינו. אשר העבודה רבה עדין
התלמדות לקבע כדאי בלבנו. תתישב היא אשר עד ביום פעמים כמה

- T נ S • T 2 ז־ • - S •• • : . . Vי - • : - :

 אף מפינו לזךקה במיחד מרגלים אנו בה אשר יצר׳ ״אשר בברכת זו
 ג׳ בשער יבוא זו בברכה לעורר שיש מה גדולים. עמנים בה שנמצאים

השני. בועד פ״ע

 שמישהו יציר לו הנהנין. בברכות מצאנו ועמקים גדולים דברים
שמים ירא נהיה הוא באמת הלא בברכה, ביום פעם מאה לכון יצליח - ! • - ! • • • p , - ״"- T T I - I 1 ז- ׳ V•.״ V I •  V ••ן T - •

 ביום ברכות מאה בעצמך: והגע הברכות! בכל מכונים תמיד אם גם ומה
 אם לקבל שןכולים התועלת ריב לשער ואין בשנה, ברכות 36,500 הן

ברכות הרבה כיה מברכים אם ההפסד רב ומה מהפה, ברכה זורקים אינם
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 שים1קד שמות וכמה מפסידים, שמים זךאת כמה הליא לב, שימת בלי
כונה! בלי אומרים

 אותן להגיד כשר^:ים מאד ה3ר עבודה היא ביום ברכות מאה

ברכות עשר אומרים אם אפלו אך דא. סביל מוחא כל ולאו בהתבוננות,
» • 1 r  t  s t 1 ״ - r  • tז • • T 1 Y r  • I

העולם ועל עצמו על אדם ממשיך ברכה כמה לשער אק בהתבוננות
I :.••.־ » י ■י...'.■״ ■■ . - T T :  T * ! ♦ ן - T T ״.:...-■. ־ ■ : T ■ ■T

^:רך. ־ המברך הרי ידן. על י
) ״עלי (מתוך ר׳ שו

בו שולסת רמה אק
V V If * I -

כל על ואחרונות ,ראשונות ברכות המברך כל לזה, לבך נא שים בני

בו. ש^נזת רמה אק בכונה, אכילה
ספר שפט ( ע״ב) פ״ו תהלים על צדק מ

ת .1כ נ ־ ה כו כ ר ב ד (מהספה״ק ה סו ש י שר העבודה) ו

 תצ;?ר אתה ברוך כשתאמר מפיך, כשתוציא ברכה בכל ל1גד כלל
 אתה לנכח ואליו הוא, ברוך הבורא מול ממש עומד אתה כאלו בד^תך

זה. על מורה אתה ברוך הלשון כי אתה ברוך אומר

הברכות. מקור הוא אתה דנכון, ברוך

לנוכס. אליו ומךבר הקב״ה פני נכח ממש עומד שאתה רנכון אתה

 תדע הוא ברוך הקדוש של הגדול שמו מפיך כשתוציא א-^נ-י
 שהוא ותכון בפיך, מזכיר אתה המלכים מלכי מלך של שמו שאת בדעונך

ויהיה. ה;וה הןה הכיל, אדון

כלם. הכיתות ובעל הןכילת ובעל תקיף אלקינו, הוא אתה ונכון אליקינו

העולם. מלך הוא אונה ונכון העולם מלך

 לב שינזת צריך רק אחד לכל פשוטים הם הךבךים אלו כל באמת
מפיו. ברכה יזריק שליא
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ב׳ פרק

יצר״ "אעור

שר ברכת א. א הבריאות ברכת יצר״ "

 חז״ל לנו ^גלו לבריאות ומנסה בדוקה סגלה האךם יצירת על הברכה
 גימטריא חלוליכו ת1תב וכן אדם, כמנין תבות מ״ה יש יצר אשר בברכת
בנחת ומברך נזהר וכשהאדם האדם, של אבריו רמ׳׳ח כנגד רמ״ח, ^ I ▼ I • T ▼ T V : • T T ▼ V T T •• VV I ן י - -

 במשך גופו בכל בריא שז־הןה זה ידי על זוכה הךברים פרוש לפי ובכונה,
 ברפת לברך קבלרנם עם וקשות רבות ממחלות נושעו רבים ורבים חייו.

הראויה. ובכונה מהכתב יצד׳ ״אשר

זצ״לי מכיר משה רבי החסש השלים החכם אלימים איש כתב
• T  V • T V  ~ T -  T T V  P » V «  • • T

תהיום״ ״סדר בספר נ ש מ שנ״ט) (

במלה... מלה ויאמר בכוגה אותה ״יברך

לרפואתו״. ולא לרופא מסרך ולא ימיו כל יחלה לא
t ••ד T I • I T T T y- «י ..T:■■ :■ f. r ..■■■■• ■

שר ברכת של כחה ב. א יצר״/ספור "

ת וברכוניר אליך אבוא שכ(י את אזכיר אשר המקום ״בכל מו ש כ׳) כ׳ (

 ושטח השומר׳ מ״תל ברוקס ד׳ר אל הגיע עשרה שמונה כבן בחור
ובקש הרטבה מבעיות סובל הוא המבגר גילו למרות קשה. בעיה בפניו T T T I  T T t▼״ • 1• י• : •T T I “ T י•••

 כמה לו נתן חכם, תלמיד גם שהוא ברוקס, ד׳ר הרופא למכתו. ךפואה
 ןצר׳ ״אשר ברכת לברך גם לו הציע מכן לאחר אבל ךפואיות עצות
לרפויו. להביא זו ברכה של שבכיתה בפניו והטעים בכונה

 פעלה העצה שאכן לו והודיע הרופא אל הבחור חזר קצר זמן לאחר
שהביא שליט״א זילברשטיין הרב היתה. כלא היתה והבעיה פעלתה את T I - I T T Î״T « T : T IT  T -▼ • ״ * : • • ״ : • •• V י •

חולים לרפא כדי רב כיח זו בברכה שיש בעליל שמוכח אמר הספור את
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 במנה יצר׳ ״א^ר לברף ^צמנו ?גל ל?ןבל כן אם וכדאי ק^ים ותחלואים
גדולה.

T t

 אברך של הלןטן שבנו ברק בבני הכוללים באחד גם שהיה ומ^שה
חזוק של לכנוס זה בגין האברכים התאספו קשה, במחלה חלה חשוב

T T T : - ד־ T 'T T 1 • ׳ - T : -  J •• • : • י V • : V • י

 כאן גם ואכן במנה. יצר אשר ברכת לברך עצמם על לקבל והחליטו
 נסי באפן מהמחלה נרפא וה?לד ביותר המהירה בצורה החזוק פעל

לחלוטין.

הגוף לבריאות סגלה בבונה יצר אשר
. .. .T T- t . r:■■:■ :v ן I..■■::■■*■:■ » I • T V::

 כשאומרים להתבונן שיש לומר רגיל היה זצ״ל לויגשטיין יחזקאל הג״ר

בשורה. פועלים וגידיו שאיבריו בך על להקב״ה ולהודות יצר, אשר ברבת - « » » ־ : t I t - I  » - T ־ T • !  T T ~ » « I t • ־ T ־ :

הגוף. לבריאות סגלה היא בבונה יצר אשר שברבת אומר והיה
I -  . . .  T • ^ !  * T f • !  - t  T - :  ~ T T J

יודע היה האדם שאם אומר היה מדל ליבוביץ ירוחם הדר ממיר המשגיח
T I “ י • TT  T r r  • T  -  TT

שיוצא עד פיו לתוך בלשהו מאכל שמכניס משעה בגופו שנעשה מה
r־ : r־ r •  t v ־ *Y -  i r t T  T - : -  • I ..

בעזלום. עבר עזהבל פעם, בכל מברק שולח היה הימנו,

שר ברכת ג. א צר׳ ׳ מל׳1׳הג ם1במק י
T - : ״  V - י : ״ - ••

םהשקים״ ועל הברכ?ם על רע ״בשחין רי ב ד ה) כ׳׳ח ( ל׳

 ת1הךפס יצר׳. ׳אשר ברכת בענ!ן האחרון בזמן חלה רבה התעוררות
הברכה פרושי ובו עינים, מאיר בפורמט אור רואות שונות מהדפסות - : T T ^ ן _  •• •• . . .  ,  , J

 שנתן על להקב״ה להודות החיוב בענין הדורות מגדולי חזוק דברי עם
הפסלת. את מגופנו לפנות אפשרות לנו

 אברך כדלהלן: שאלה שליט״א זילברשטיין הרב אל הגיעה והנה,
 זאת עושה והוא רם, בקול יצר אשר ברכת מברך הכוללים באסד

להפסיק הנאלצים האברכים ליתר מפריע והדבר הלמוד, סדרי באמצע
I • -  t V I •• ׳ • ־ I • T «  V -  • •• : -  T V V I -  • : -  T T -  I - : • י

 להפסיק לו להורות אפשר האם שאלו האברכים הברכה. בעת מלמודם
רם? בקול לברך



-פרמ42_

̂:לה ל״ג, סימן השמים״, ״מן שרת דברי את הביא הרב  שברכת שה
 נסים איזה יוך?ג האךם היה אם כי מל,1הג כברכת כמוה יצר אשר

̂נם כל לו מתרחשים  ומרנפנה מגופו הפסלת את מסלק הוא כאשר פ
בסדר. גןבר שהכל להם להודיע ביתו לבני מתקשר הןה... לצרכיו,

 להטריח לו מתר לעשרה, נזקק המברף כאשר הגומל, ברכת בכל וכמו
 ברכת כעין והיא מאסר יצר, אשר בבךכת גם כך אמן, שיענו הצבור את

הגומל.

 ובזכות ברכות, מאה יום בכל לברך תקן המלך שדוד בחרל ומבאר
 מסתבר זה ולפי יום. בכל בהורים מאה מונים שהיו הגזרה התבטלה זה

המות. ממלאך ומצילה מגנה ברכה כל שאחרי ה׳אמן׳ שגם
עו) (טובך בי י

שר ברכת ד. ם חגוך לדגמת ברכה - יצר א ילדי
• T : י • T T : - ▼ V :•־ “ ; •

 כיצד עצה ממנו לשאל זצ״ל יעקב הקהלות למרן פנה בחדר מלמד
מבגרים אנשים כרגיל, לו: ענה מרן בכונהי להתפלל חשק לילדים לתת

• ״ - * • : !“TT T T״T - j '  • T T  T T•

נאלץ וממילא שמים, לרחמי הוא שזקוק דאגות לו חסר לא אחד כל I f T : •• T T V  T . J ^ ן  • - •r • ״• T V: V T י

 על שבשמים אביו לפני שיח הוא שופך עולם, בורא לפני להונפלל הוא
 חסר לא כלל שבדרך בילדים כן שאין כנה ןשראל, בית עמך צרכי כל

 להונפלל, אותם ^ידסף מה שאין כך דאגות, להם ואין דבר שום להם
אחת ברכה איזה פעם כל להם לבאר היא ביותר הטובה העצה ולמעשה

T V t  -  I • - •• T T : V ̂״  -  T V T •• T : • •• : T -  T - -

 ובמשך הברכות, בכונת ומשג זדיעה להם להקנות לאט ולאט בונפלה,
במנה. להתפלל סשק מעצמם יקבלו כבר הזמן

 להמחיש שצריך יצר׳, ״אשר ברכת את זצ״ל מרן צין דגמא ובתור
 או בנשיכנה קשיים עם חולים מאות שוכבים חולים שבבתי לזלדים

 לכל צמודים והחולים לצלן, רחמנא מחושים ושאר בעכול או באכילה
האדם כאשר כן ואם מחלתם, את עליהם שמקל שונים מכשירים מיני . . . - , . . . V V ^  I.. .. V - 1 ׳ ▼ ▼ :־ • .. T T T P

 עושים וגופו ואיבריו החולים, בבית שוכב איננו דשמיא ובסן־עתא זוכה
 להקב״ה להודות עלינו כמה רפואזים, מכשירים עזרת ללא תפקידם את
 יצר אשר בברכת שנתבונן ידי על לו, להודות ןכולים אנו ואיך כך על

זדי ועל מלמךהי אנשים כמצות הברכה את לחטף ולא במנה, לברך
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ואמר וסיס בכונה, יצר א^ר לברך יתרגלו בודאי הנ״ל, כל להם שיסבירו
V ־י : • T V T ־ - ״־ ־ ־ ־ : '“ • : “ : : T•• די* י T : Y ^ ^ ^ V -

גדולה. תוץלת מזה לו יהיה בודאי המלמד שגם

שר ברכת ה. א חיים״ חפץ ה״ של יצר״ "

 אצל בלןר אחת שפעם ר,1הד מזקני שליט״א אחד חכם תלמיד ספר
 ומברך בסדור אצבעו מניס חיים שהחפץ איך בעיניו וראה חיים, החפץ
הסדור. בתוך במלה מלה מצביע כשהוא יצר אשר

וכונתה הברכה ו.

 צריך קטנים, 1א גדולים צרכיו ועשה הכסא לבית שנכנס פעם כל
שלא ויזהרו ונשים, אנשים זאת בברכה וחיבים יצר׳, ״אשר ברכת לברך

:Tי ״ ־ • י ־ : • • •• ▼ -T ד• ! • V״ T I  • T - t  T

וסודותיה. חשיבותה מלדל אסת מלה אפלו זו מברכה לדלג

 רבו כי מאד חשובה שהיא זו, ברכה של המלים פשט להבין צריך
 יצירת על להשי׳ת הוךאה הוא ןעקרה גדול, תקון בה ועושה סודותיה,

 בצורה המזון עכול את לאפשר שמטרתם שבו והמנגנונים המפלא הגוף
הגוף. קיום לאפשר כדי ביותר הטובה

יתברך הבורא וגבורת הנפלאה בחכמה יתבונן שהאדם ״העקר
T • Tי V▼ ▼ ▼ : י • • • -T T : • -  T : t י •• ־- ייי־ - ▼ : •

לבורא והודאות שבחים ויתן שבעולם, הבריות בכל ואף האדם ביצירת
T T▼ י - : :V : • t : T - י •

 יכון בחכמה, האדם את יצר אשר התבות כשאומר לכן זה. על יתברך
 על מאד, עצומה בשמחה פעמים כמה ה׳ ןובורות ה׳ גבורות במחשבתו

 לעשות, ומפליא ובתבות כזה. ובורא לאלה עובדים קדוש עם שאנרונו
 גדל על עצומה בשמחה פעמים כמה ה׳ גבורות כן גם במחשבתו יכון

ויתעלה.״ יתברך אלקותו
סוד ש (י ר שו העבודה) ו

 ינגב לא ואף נ(ברך כשהוא שהוא כל אפלו עסק בשום לעסק אסור
 ואינו אגב כבדרך ה׳ את מברך שהוא נמצא כן לא שאם ילך, ולא ןךיו,

זו. בברכה מתכון I י • T T I

בה מזכיר שאדם ברכה שום אין שהרי זו, ברכה ומעלת שבח וראה / V - ך̂- - - :  ▼ ^  I ••-י י• ן T • I -  T T V T T S

 כסא לפני וידוע גלוי שאומר: זו, בברכה כן שאין מה הכבוד כסא את
כלדף-
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ג׳ פרק

ן1המז ברכת

פה בע^ ליא המזון, ברכת

פה. hv3 וליא הסדור מתוך דולןא ן,1מוז ברכת ל|ברך ל|הזהר יש
קס׳׳ה). סי׳ (ב׳׳ח

ארדי רחים1א הכנסת מפעל א. ם למילי שי אנ
• : - - ; X - : ״ : ״ : X •

 שברא ובתה במה כל של מזונה את לספק למקום לו שלוחים הרבה
 שכל הוא במקורות, המובא זה, מספור המאלף הלקח בעולמו.

 שלוחים, רק הם מזוננו, את מקבלים אנחנו שבאמצעותם האמצעים
 עת בכל אותנו ומפרנס הזן האוצרות, בעל שהוא האמוני האדון אבל
 בבואנו עינינו את לשאת צריך ואליו הוא, ברוך הקדוש הוא שעה, ובכל

המזון. על ולהודות לבקש

 את המךפיסים יש כלו בצבור הברכות בעדני רב חזוק יש לאחרונה
 הקהל את בכך לסזק ומבקשים שונים בפורמטים יצר׳ ״אשר ברכת

אחרות. בברכות להתחזק עצמם על שקבלו ויש זו, בברכה
•I T I — — ! ' • V  • • 1 '  T T t: • —▼ : • י • • • • ־ ז

 יותר דבר לך אין שהרי המזון, ברכת על לעורר באנו אלו בשורות
 אצל אדם יתארח שכאשר הדעת, על יעלה וכי זו. ברכה מאשר ״הגיוני׳

לומר בלי הבית את האורח יצא המלך, כיד סעודות לפניו יגיש וזה חברו T T J • -  V I  •• -I , , _ - ... י. . . . . . . , T - - . : •

כבן־בלי־דעת. האורס יחשב מה, דבר יקרה אם תוךהי!הךי

 הקב״ה, של שלחנו על ביום פעמים שלש מתארחים אנחנו והנה
 כךבר היתכן פנים?! במאור רבה תוךה לו נאמר שלא והןתכן

 הכנסת מפעלי את שבח של לשון בכל לשבס מילים הזה?!אנשים
 עניים איש, מאות מקבלים בהם החרדי, בצבור הקן־מים האורחים
 חסד מפעלי אכן, כסף. אין חנם ומזינות, חמות סעודות ונץקקים,
אדירים.
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מתפרס ענו־אבינו1ר של האלרחים הכנסת שמפעל לשכת אסור אבל
V -  : • T T • : י׳- - : T t • • T V • : T -  T••

 למדינה, ממדינה משתנה כשהונפריט לקטב, מקטב ,1כל העולם כל על
 המספק העולם בכל ושלוחות סניפים עם במפעל ומדבר לאזור, ומאזור

ביום... פעמים שליש ־ הסוגים מכל מנות־אכל של מיל?אךדים

ן1המז בברפת ף׳ אין למה ב.

 בכונה המזון בךכת שברף מי שכל לפי המזון? בברכת ף׳ אין למה
 ימיו, כל וכבוד ברוח לו מצויין ומזונותיו קצף, ולא אף, לא בו שולט אין

 בשם קפה, ס׳ היטב (באר פה. בעל ולא הספר מתוך לברך זזהר והמדקדק

ןהרוקס לשון וזו החנוך). מ סי ו): (  אלף של האורגיות שכל שתדע צריך של׳
 שצף, אף, מלאך שאין להודיענו, באו ף׳, מן חוץ המזון בברכת יש בית

 המזון ברכת שמברכין במקום בסעודה שיך ךשף, נגף, זעף, אנף, קצף,
ובכונה. בשעתה

ם פלם ג. ת שליחי ה׳ מא

 מאתו לנו מגש שהמזון להרגיש יותר קל הןה קךמונים, בימים
 כך עגבניות, כמה וקטף שבחצרו לערוגה ביקר בשעת אךם יצא ירנברך.

 אפשר אי זו בצוךה שלו, המזון מצרכי חתר המלפפונים עם גם עשה
ןרק. ובכל פרי בכל הנלצחה ה׳ .יד את להתיש שלא

 ללבנו חודרת הירקות, ובחנות במכלת המצרכים את כשקונים היום
 חקי, ןלחם נוזוני את הקובע הוא אני שכביכול הרגשה משים מבלי

מאוננו. מעט ךחוקה בשר, לכל לחם נותן יונברך שהוא והתחושה

 הצרכניות, שגם לדעת עלינו חובה מאמינים כיהודים אך
 ספיר ללא המצויות, המזון .וחניות מקונדיטוריות הסופרמרקטים,

 בגלל וכי המזון; את לנו לספק ה׳ מאת הם שליחים כלם ־ במקומותינו
אותנוי! המפרנס הוא מי נשכח הפוזון, את להשיג יותר קל שהיום

ן1המז ברכת של ערכה את ךע1י הרע היצר גם ד.

 את לרגע נעצר הברכון, את בידינו אוחזים והננו לאכל כשסןמנו
לנו שנרנן למי תוךה אמירת בעצם היא זו שברכה ונחשב החיים מרוץ
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 הכל. את העוגות. ואת הפרות את המרק, ואת הלחם את

כך. פעווט רבה. תודה תוךה,

 יש המזון. בברכת מדי גבוהות למנות להעפיל לא היא טובה עצה
 מפינו, מוציאים שאנחנו המלים של הפשוט ההסבר את להבין להשתדל

לא. ותו

 ׳בחך? המלה פרוש מה וכו׳. בחן׳ בטובו, כלו העולם את ׳הזן ולמשל:
לעטף מבלי התפוח את לברא היה אפשר שהרי המפרשים, מסבירים

’• V : •־ • • : - - I V '  • : T ן V * • » T T - - - • : • - י ד־

 התפוז את לברא גם היה אפשר או ירקרק, או אדמדם כיה בצבע אותו
 הצבעוני הגון את להם להע:ניק מבלי והגזר, העגבמה והאשכולית,

שלהם.

את ויפה זו בנקדה גם אתנו היטיב בטובתנו החפץ הקב׳׳ה אבל ▼ “ T׳ TV T: ״ • V T ״ : ▼ • “ T • • •• •• T ״

 הפרות את לנו צבע המאכלים, סוגי כל ואת העוגות, ואת הפרות
 בזה וכיוצא באכילתנו. אותנו להנות כדי נעימים ריחות בהם והכניס

 אנחנו מה ׳נשמע׳ שאם המזון, ברכת על הפשוטים הפרושים ^תר
בקלות. בהם למן נוכל אומרים

 הברכה ובזמן לברכה, ההכנות של זה בךגע שדוקא הוא סוד לא
 גם כמובן, וכו׳. בדלת, הדפיקות וכל הטלפונים כל לפתע מגיעים עצמה,

 היא מדתה ולאיזו המזון, ברכת של חשיבותה את יודע הרע היצר
 כדי אלה, ברגעים דוקא מגיע הוא ולכן הןהודי, את להעלות עשרה
המברך. את לנסות

להתפלל מיחד תפלה נסח היה העבודה״ ושרש ״יסוד להרב וכידוע
T T T -t T ••• I I -  T J -  T — I ••• “ן ־ • I • : T ••• J T -

 ולאחר הפרעה שום המזון בברכת לו ונהא שלא המזון ברכת קדם לה׳
כך. על לה׳ מודה הןה המזון ברכת מסים שהיה

 היא המזון, בענין לקב״ה הטוב הכרת חובת את להרגיש העצות אחת
 שטעמנו המאכלים סוגי כל את לאחד אחד המזון ברכת לפני למנות

ומנה מנה ובכל ומאכל מאכל בכל ה׳ חסדי את נראה אז רק בארוחה.
T t T - ״T ״•״*• V •״־*״ T T  T T  T  t T - J -  T - X -  T 1

יותר. שלם בלב ההוךיה גם תהיה אז לפינו. שהכנסנו

אכלני׳, כבר ש״מה לנו נךמה המאכלים, פריטי את משחזרים לא אם



_47תודה. תז

 אבל לא. ותו לפתן, מרק, קצת אולי בחמאה, מרוחה קטנה פרוסה
 בכף יש הברכה, לפני ־ במלאו ־ במחשבותינו עולה ה׳ תסדי כשזכרון

יותר. טוב לכון לנו שתס!ע בדוקה עצה

 דווח .יש במסעךה, שאכל ארוקה לאחר לאךם המגש בחשבון גם הרי
 כך חנם. המגש אחד מלח גרגיר ןלו אין שהרי ופריט, פריט כל על

 להודות שנדע כדי שאכלנו המאכלים סוגי בכל להתבונן יש מדה באותה
העולם. לבורא כך על

תר קדיף ה. מזון קנה קל לו תרי bv_ ולא ה ל1הק מי

ז) ב׳ (בראשית חיה" לנפש האדם ״ויהי

 מהמיחדים אחד אל נגש לצלן, רחמנא הידועה, במחלה החולה ןהודי
 נתוח לבצע צרך שיש לו הודיעו רופאיו שאלה: ובפיו דורנו שבגדולי
 קנה את לכרת או הקול, מיתרי את לכרת 1א הןתה והב.ררה בגרונו,
 במקביל י,אלצו בו, לעבר מקום לאכל לתת וכדי הושט, הוא המזון,
בצואר. פתח לפתח

 תהןה לא ואז הקול מיתרי על לותר כדאי האם הןתה השאלה
 יש שמא או בקול, וכו׳ המזון ברכת שמע, קריאת לומר לחולה אפשרות

 המצוות את לקים ממנו ימנע ואז הפוזון, עובר דרכו הושט על לותר
 כזית הכפורים, יום עךב אכילת מצה, אכילת כמו באכילה הקשורות

וכו׳. בסכה, ראשון

 חמזון קנה על לותר הכריע שליט״א זילברשטין הרב חגדול הגאון
 מן האדם נכר שבקולו בכך החלטתו את בנמקו חקול, מיתרי על ולא

 האדם ״מהי שכתוב כמו החיים, בעלי מיתר כותןחד הוא ובכך הבהמה
נומללא״. ״לנפש התרגום וכותרגם חיה״ לנפש

 כורבות לדבור הקשורות שהמצוות חגאון דברי על להוסיף זש
 וברכת התורה בךכת שנ(ע, קריאת שהרי לאכילה, הקשורות מהמצוות

 הכפורים יום ערב ואכילת סכה מצה, לעמת ם,1י שבכל מצוות הן המזון,
עו׳} ״טובך (מספר יותר. נדירות שהן יבי
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הגוי? הפרופסור התפגנל ממה ו.

 כאשר שליט״א, זילברשטין הרב הוסיף זכורני, הנ״ל: מהספר עוד
 שעושים ההכנות את שראה גוי פרופסור לביתנו הגיע בשרץ היינו
 .יש לפתע, לי אומר הוא יודע, ״אונה לאכל. שנגשים לפני ןהודי בבית

 מה כשהתענעוני אחרת״. ואמה תורה באף שאין מה ישראל בתורת
 שאנחנו ראה שכאשר הפרופסור השיב עתה, דוקא זו למסקנה הביאו

 המאכל את שמכניסים לפני ברכות מברכים האכל, לפני ,ידים נוטלים
 הבין עצמו, האכל אל שמגיעים עד שונים בעכובים ומתעכבים לפינו,
 את גם אלא האךם נפש את רק לא מכירה סיים אלקים תורת שרק
גופו.

הפרופסור: זאת והסביר

 הסעוךה של וריחה הפרופסור, אמר בערב, מהכולל בא כשהנף
 וצריך לעבד, הרק בלוטות מתחילות באפך, עולה רעןרנך לך שהכינה
 הנטילה המאכל, את לקלט מוכן יהיה שהרק עד דקות כמה להמונין

 ולכן היטב, ףרנעכל יקלט שהאכל כדי המערכת את מכשירות והברכות
 מסיים תורת היא היא שלכם שהתוךה מעשיכם מתוך הבינותי

האמתית.

ה - ן1המז ברכת ז. במנ

הזהיר שכל מרבותי: אני מקבל כך לשונו: וזה ת״ל מצוה הסנוך כתב T — — • י • T : V t T I י I יי•, T ־“ • :־ T — TV •

ןמיו. כל בכבוד לו מצויין מזונותיו המזון, בברכת

 הגרי׳ח ממרן עצה לשאיל ובא בפרנסתו שהתקשה ביהודי ומעשה
 מסנוך כךברי בכונה, המזון ברכת שןברך הגרי׳ח לו וענה זצ״ל זוננפלד

 שהוא יהודי אותו לו וענה יום, בכל המן פרשת שיאמר וכן הר׳ל,
 בזה הקזק הגרי׳ח: לו ואמר הןשועה, באה לא ועדין בזה משתדל

דשמיא. בסזעתא לבוא הןשועה וסוף ממנו תרפה ואל בהתמךה
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סזיור מתוך המזון ברכת ל|ברך

 זע״ל עזך הגרא״ם מרן את שאל הספד לומר עריך שהיה במעזיבה מעזגיח

 ברכת לברך הלןהל את עזיעורר לו: עגה היעזיבה ראש לדבר. מה על

 מקפיד היה הוא עזתמיד מןגידים זצ׳ל מרן עזל ביתו באי סדור. מתוך המזון

סדור. מתוך המזון ברפת ומברך כך על

ת  זע״ל לופיאן אליהו הדר מרן עזל המזון בךכ

שהתנהג מגשם ביהודי והבחין במלון שהה שפעם ־ מספר שלו נכד T :  T T  • • V  • • • I  V V V • י * ; ״ : •y T.•• : ״ י ; • ••

 הופך הןה המזון לברכת הדברים כעזהגיעו אבל רודוני, נננןן בכל בכבדות

 וכעזשוחח המעלה, כאיש ובדבקות וברגש בנזננם מברך והיה דוךש לאדם

 במוזיעה הזדמנתי אחת פעם כהוןתן: הדברים את לו ספר כך hע אתו

 >זעגי ^;אז המזון... ברכת מברך אותו _וי£זמןגתי אליהו ר׳ הצדיק יגם אחת

אחרת... בצורה לברך עוד מסגל 1 -. T : 11 ••T : T ־ VV

ת1המצו כל קים כאלו נחשב כרנקונה ברכה ח.

 הוי הקב׳׳ה אמר לעוונו: וזה ל׳ד פרק ונהלים שמעוני בילקוט מובא
 מן או הארץ מפרות אכלונ אם בתורה, לף לנתוני מצוות כל מקים
 הפרות את גוזל אתה ברכונ ולא אכלת שאם יגליהם, מברך הוי האילן

הוא וברך, אדם אכל ואם מגדלן. שהוא ולמי הארץ ואת האילן ואת * r V ״ T י V T T V I י : • V : יי־ : T י T T - T • I •י ייי /

 כאלו דבר כל על ברכונ אם לשונו: וזה פרש רץנן ובזית לבוראם, ממליך
המצוות. כל מקים אונה

מזון ברכת ברך ט. אין אשה והציל בהתלהבות ה שו  מנ
יביעו׳׳) ל׳טובך אסוךים/ספור

 לכל שיש האעסופית להעופץה באשר מוסר פרק לכזךנו לא יגדין אם
תורה בני של הליכותיהם ובמיוזד עושים, שאנו ומץשה מץשה
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ה את לשמי?( כדאי במ?גשיהם, המדקדקיס :̂̂ הבא. המ

 נדיר בספר ל?נין כדי בירושלים מסימת לספריה נגש ךה1ת בן אברך
 במקום שאין מראש שידע כיון הכנסת. בתי בספריות בנמצא היה שלא

 ובמהלך מהבית, כריך להביא דאג בה, לאכיל שאפשר כשרה מס?(ךה
 נטילת על ברך ידיו, את לטל פנה הרעב, לו כשהציק בספתה, העיון
הפת. את ואכל ?דים

 רבה. בהתלהבות המזון ברכת וברך אחרונים מים נטל הארוחה כתם
 אמר מדוע אותו ושואלת הספריה מנהלת אליו נגשת לברך כשסים
 רק לומר צריך הרי נכשל', ולא נכלם ולא נבוש ״שלא המזון בברכת
 ממשפחה שהיא לו הקזבירה דבור כדי בתוך נכלם״, ולא נבוש ״שלא
 בשנים אבל רבה, בהקפדה מצוות על שמרה ובעבר מאד, ךרנית

שהגיעה. לאן שהגיעה עד הדךך מן סרה האחרונות

 צלום לה לשלח הבטיח הנ״ל, כנסת לברך מקטנותו שהרגל האברך
 בהיותו עוד ואכן הזה. נסח שיש להוכיח כדי אחר ספר מכל או מסדור
 שהיו הרלונטיים הספרים במאות ולנבר לחפש החל הספתה בשטח

 יצא הוא נכשל׳. ״ולא המלים את הגורס אחד אף מצא לא אך שם,
 שעות שלאסר עד המדרשות, בבתי שם גם וחפש שערים מאה לשכונת
 פסח, של הגךה זו שה?תה וכמדמה עוניק, סדור למצא הצליס ארכות

שלו. הנסח הופיע שבה

 לשלחו ומרנכונן המזון, ברכת עם הדף את לצלם ממהר מידענו
 אדים לעט סימן עושה הוא למעטפה, הצלום את שהכניס לפני לספמה.

 מכל בחצים הללו המלים את הקיף ואף נכשל׳, ״ולא המלים על זוהר
 כיון אתר. על המונבקש את למצא תוכל הספמה שמנהלת כדי הצדדים,

 ובקש לספריה, הצלום את שגר האשה של שמה את ?דע שלא
פלוני. ובחדר פלונית בשעה פלוני, ביום שעבךה לאשה שיעבירוהו

מלבו. והסירו הענין מכל שכח בקשתו, את שק?ם לאחר

 את פותס הוא לחתנה. הזמנה בביתו מרנקבלת ארכים חדשים לאחר
את ולא החתן את לא מכיר שאינו להוכח ומתפלא המהדרת ההזמנה V I י T T V V • - ••V ־ T • J - J . ״ ן _ , , , . -

עבר החתנה הרנקימה בו יום שבאותו הסבות מסובב סבב הכלה.
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 ׳להציץ׳ מחליט והוא השמחות, אולם דךך ׳במקרה׳ ההוא חכם התלמיד
מהם. מי מכיר שהוא לו יתברר אפן בכל שמא המחוננים, של בפניהם

 שם מסתובב הוא השמחה. מבאי איש זהה שליא לאחר גברה פליאתו
 טעות הסתם מן 1ז ״היונה לדרכו. ללכת מווליט ולבסוף ארכה, שעה

 אותו, שלוונה לאשתו אמר לביתנו׳, ההזמנה את שהביאה אנוש,
היציאה. דלת אל מונקךבים והשנים

 את וכששמע לשמו, ושואל דהוא מאן אליו נגש תע באותו ובדיוק
מלים. כמה עמו לשוחס מענינת שהכלה לו הודיע הונשובה

ולכלה? לו מה בכפלים. ההפתעה ?דלה עכשו

 שהשיב הנבוך, האברך את הכלה שואלת * מכירני׳? הנך ״האם
בשלילה.

ברכת של הנסח על וכוח עמך שנהלה הספריה מנהלת אנכי ״הלא
- • : • V T :־  V V -  : • T • •1 ד • T י • - - V T • : -

 הראשי המחונן שהנך הוסיפה, לך, ״דע בהתרגשות. אמרה המזון׳!
 לחזיר זכירני אלי, ששגרת המכתב ובזכות בזכוונך שרק כיון זו, בשמחה

היום״ כל ולומד היושב חרדי, ונשובה לבעל ולהנשא ברנשובה

 אולם את שעזב מאז הענינים מהלך את הכלה לו תארה להלן
 גוי. עם להונסתן אמורה הייוני ספרה, המרבים, ״בעוונותי הספריה.

 האם קשות הונלבטתי מצוות, שמרוני לא ונקופה שבאותה למרות
עד שאם ׳אולטימטום׳, ובו מכתב הלה לי שגר מסים ובשלב לו, להנשא » • T •• ׳ : T • : T Z • T -  • •• • T ••• I T T ׳ V • -

לדבר. מה יותר אין ונשובה, לו אתן לא פלונית בשעה פלוני יום

 זדעוני לא הסופית, ונשובוני את לתת צריכה היירני בו היום כשהגיע
 וכשנכנסוני כסהרורית, לספרןה הגעוני הונלבטיות. מריב נפשי את

 הרנגלגל הונברר, כך המכתב השלסן. על מכתבך את מצאוני לחדרי
 לאותו עד אעדו, הגיע ולא רבים שבועות במשך לחדר מחדר ׳במקרה׳

יום.

 בחצים המקפות מלים שתי בו ומגלה המכתב, את פותסת אני
אדים־זוהר. בעט ומסמנות אדמים, t ׳ I T 'י• T ••

להכשל עומךת אונ כיצד לא־לי: בקול לזעיק נכשל׳!!!החלוךני ״ולא
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את! י^יראל בת הרי סמור! כיה בחטא

 ןדץתי וההתלבטיות. ת1הספק כל באחת, לי נפתרו תע 1באות
להכשל... לי ^אסור

הקשרים. נתוק על לגוי ךעתי1ה

 הספריה מנהלת חזרה מכן לאחר קצר זמן מצוה. גוררת ומצוה
לונפארת. בית והקימה תורה, בן רנשובה, לבעל נשאה שלמה, בונשובה

 שב׳׳סך אברף אותו על - רנזקפנה? מי על טהור, בית אותו של זכיותיו
בספמה. בהיותו בהתלהבות המזון ברכת ברך הכיל׳

 לחזיר לו שגרם שמי שספר ונשובה בעל על הרב ספר שיחה באותה
 בתל זצ׳׳ל מסלונים האךמר׳ר הןה שלם ןהוךי ולהיות המקורות אל

 ומזה אדירה, בהרנלהבות הספירה על מברך שמעוניו אחד ׳ביום אביב,
שלמה׳. ברנשובה וסזרוני הזה בעולם החיים במהות להרהר התעוררוני

מן׳ ברכת עול חשיבותה י. הךוז ן1המז ברכת לאחר ׳

י) וברכת״(ח׳ ושבעת ״ואכלת

 ולמרות המזון, ברכת שאחר ׳הרחמן׳ בברכת נזהרים שאינם יש
 גדולה, במנה מברכים הם המזון ברכת של הברכות ארבע שאת שןתכן

בחפציהם. ויונעסקו ממקומם כבר יקומו ׳הרחמן׳ לקראת אבל

 לאחר ׳הרחמן׳ קביעת בטעם הקזביר חז־ים הם!החפץ טועים וכמה
 סגלה בה יש מצוה, עשית לאחר שמרנפללים ונפלה כל שכן המזון, ברכת

 מצות וקימנו המזון על שברכנו לאסר דוקא ולכן בשמןם, שונרנקבל רבה
ל׳הרחמן׳. מקום יש דאוריתא, עשה

 ספר אלחנן ברמת שבקר הגדולות הישיבות ראשי מורניקי אחד
 הגרי׳ז מרן אצל זצ״ל שך הגרא״מ מרן של בבקורו פעם נוכח שהןה

 ודסק הןשיבה ראש של בבואו מאיד שמח מבריסק הרב זצ״ל. מבריסק
 ברכת את בפניו ולומר המזון ברכת לברך שיוכל כדי פת שייאכל בו

הבזת. לבעל האויס וברכת ׳הרחמן׳,
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תי מה גם להזכיר כךאי זה ובהקשר ^ מ  ראטה אהרן רבי מהגאון ^
 ןנתקל ב1בךח הולך ןהוךי שכאשר שאמר אמונים״, ה״שומר ב?גל זצ״ל,

 שיתפלל שתפלתו לו מבטח מסתכל, ואינו <גיניו ומוריד צנו?ג לא במראה
בשמים. תתקבל תע באותו

 ברכת של מקומה על הזים החפץ של לנמוקו תואמים והךברים
המזון. ברכת לאתר ׳הרחכיד

א. 1?(צמ הלחם אינה ךיה1הה י

 מאיד. נאה דבר המוסר, בעלי מגדולי אחד של בשיחה פעם ושמעתי
 כך על רק אינה המזון שלאחר זו בברכה להקב״ה נותנים שאנו ההודןה
 כל מרבון ממנו, שקבלנו ולאקר ךעבה בטננו היתה האכל שלפני

ומדשנים. לשבעים הפכנו האכל, את העולמים,

 המזון בברכת לכך. מעבר הרבה להודות לנו שיש נראה נרנבונן אם
 לסקלאי או הלחם את עבורנו שאפה האופה על רק מודים אנו אין

- • Tהחטה. את להצמיח כדי השדה את שעבדו ולאכר  V -  • S -  I : V T -  V : • V T • T :

 שאלמלא אנשים לאלפי־אלפי ובריאות כיס שנתן להקב״ה מודים אנו
 כיס שנתן לה׳ מודים אנו לפינו. הלחם את להכניס זוכים הזינו לא הם

 לשךה לצאת שיוכל כדי בקר ארוחת לו שתכין החקלאי של לאשתו
 ולבעלי למכלת, המצרכים את שספק המכלת לבעל מודים אנו לעבד.

 זש וממילא לבעלה, אכל שתכין לאשה המצרכים, את שיצרו המפעל
 שיצרו המפעל ולבעלי למכלת, המצרכים את שספק למי הוךיה בפינו

בבקר. אכל להם שנוננה המפעל בעלי ולרעית המצרכים, את

 ובאמריקה באפריקה שם אי החקלאיות המכונות ליצרני מודים אנו
 לרבבות נגיע פשוט בחשוב ןכהנה, כהנה ועוד לעביד, לחקלאים שאפשרו

 על להם שנתן הכיס ובלעדי תלויים, אנו מהם אחד כל שבחסדי אנשים
לחם. לאכל לבסוף יכולים הזינו לא הקב״ה ידי

 מצוה שהיא המזון בברכת להזהר החובה גדל על לנו מוכיח זה כל
 מקפידים אנו עליהן האחרות המצוות־עשה כל כמו בדיוק דאורזתא
זחרה. בהקפדה
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 לפני והלא המזון; בברכת זלזול קןם מדוע מובן, אינו שהדבר ובאמת
 הרעבון לף הציק ןלפעמים מאיד, רעב היית לפיף המאכלים את שהכנסת

 מרב מתמוטט היית רגע, עוד ו... ךגע עוד תע שעוד חזקה, כיה בצורה
חלשה.

 כל שרצית; מה כל קבלוג בכ«לאם, צרכיף את הקב׳׳ה לף ספק והנה
 על ובאת ששבעונ לאסר מדוע כן ואם ממף, מנעו לא עיניף ששאלו מה

 את לף שנתן ממי ןוזרנעלם רנשכח ומדשן־ענג, שבע ואתה המלא, ספוקף
ז הלחם

 דקות חמש דקות, ארבע המזון? ברכת את לומר לוקח זמן כמה
 הסדורים כל את לךחות אפשר אי האם יותר. לא שש, ולפעמים

הללו? הדקות חלף לאחר עד והרמיזות, הקריצות וההוראות,

?! לשכח יב. ך?! ר ב ל

י׳) (ח׳ וברכת״ ושבעת ״ואכלת

מי בדינו עוסקת ז׳) משנה ח׳ פרק (ברכות, המשנה  ושכח שאכל של"
 למקומו יחזר האם הלל ובית שמאי בית מחלקת שם ומביאה ברןי׳, ולא
שנזכר. במקום ןברך או

בדך״ ולא ושכח שאכל ״מי ־ בךבךיה הנזשנה מאריכה מדוע וקשה,
לברך? ושכח שאכל ״מי אומרת ואינה ־

 ישכח שןהודי הזה כדבר קורה כיצד קשה באמת דהנה לומר, ואפשר
 המאכלים את לו שהעניק מקום של טובותיו לשכת אפשר האם לברך?!

 אלא לברןז, שכח לא שהאךם לומר אנו ס!בים כרתנו על הטעימים?
שאכל, שכח ־ ושכח״ שאכל ״מי הוא, במשנה והפשט שאכל, שכח

T V  - T- ׳ : / -T : • -  T J ׳ • T - T :  • t v־ T ־ V/ -

ברך... ״ולא וממילא

 שהטעימו המאכלים את לשכיח לאךם אסור לקרות... צריך לא זה וגם
 לא הוא, זךנברך, השם כלפי הטוב הכרת של בטדה שמן-א. מן אותו

 לטוזר והבא שעה, ובכל עת בכל עמנו עושה שהוא הטובות את לשכיח
לו. יקרה לא זה שגם בידו יסןעו
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ם על מי-בשמים יג. ן1המז ברפת לפני הידי

 י״ב) (י׳ ליראה״ אם כי מעמף אל1כ\ אלגןיף ה׳ ״מה

יביעו׳) ״טובך (מספר

לכבד לו מתאפלור היהודי(ובאמצעותן בפני עומדות רבות דרכים
: T • ־ T T I V I V • t י • : - I •• :

 כל בורא ^ל צוויו את עושה שהוא ולהוכיח מצוורניו, ןאת בוראו את
 מסד, ופחד יךאה מתוך אלא מלמדה אנשים כמצות לא העולמות

ברגגךה׳. ׳וגילו בבחינת מאידך, !סדוה ןשמסה

 הרב ושמו חולון, תושב שמים ירא ןהודי של לביתו פעם נכנסתי
זצ׳׳ל, פלאג׳י חיים רבי האלקים איש של מצאצאיו פלאג׳י, אליהו •• • ▼ T • ^ ״ VI ▼ • V T T VI V 9 • - • - •י • T T

יונברך. ה׳ לכבוד יפה הנהגה אצלו וראיתי

 שבני הבחנתי הברכה זמן הגיע וכאשר בסעוךתו, עסוק הןה האיש
 מי־בשמים וגם אחרונים במים ידיו לטל קטנה קערה לו מביאים הבית

למרחקים... נודף הטוב שריחם

 נוהגים שכך אלן־הו רבי לי השיב המנהג, לפשר כששאלתיו
 בךכת את לכבד כדי הוא המנהג שטעם והסביר דורות, מזה במשפחתו

 ריחות את כך ידי על ולסלק במי־בשמים הן־דים ךחיצת ן.ךי על המזון
בסעוךה. שאכלו השונים המאכלים

בידים המזון ברכת את מברך הבית בעל את לראות מאד נהניתי
T : . -  -  -  -  V : •  : • •• V• • -T : י T - - ן • V י •

להפליא. מבשמות

 ז׳, סעיף שלישי, בשער יונה רבנו דברי את להביא כדאי לכך בהקשר
 תראה כי והנה וכו׳, היראה, לדךך יסוד וגךריהם חכמים ״ותקנות שכתב
 כי תדע בזאת לחם, לאכל ,חשבו ידים, בנטילת מזלזלים זוללים אנשים

מאד׳׳. לשם וחטאים רעים הם

תן יד. שר לכל לחם נו 1חסד לם1לע כי ב

 הגדול הלל נקךא בונהלים קל׳ו שפרק קי״ח) (פסחים בגמרא מבאר
שהקב״ה חסדי׳, לעולם כי בשר לכל לחם ״נותן של זה פסוק משום
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בריה. לכל ת1מזונ ומחלק עולם עול ברומו יועוב : I T V - י •״ : : T • J T

 יום בכל לדוד תהלה האומר כל (ד.) ברכות במסכת אמרו כן וכמו
 בו ^נאמר מעוום והטעם, הבא, עולם בן שהוא לו מבטח פעמים, שליש

רצוך. חי לכל ומשביע ידף את ״פותח

 מונה שברנהלים קל׳ו פךק שכידוע בהם: למרנבונן נוראים והדברים
העולם בבריאת עשה שהקב״ה והנוראים הגדולים חסדים ל׳ו בתוכו

T:־ : - V • T - I  • » -  • T1׳• T T T• -

 ברומו העומדים האלו החסדים ומכל מצרים, ביציאת זשראל עם ועם
 שזהו בשד׳ לכל לסם ״נותן של זה בפסוק בדןקא חד׳ל בחרו עולם, של

מצרים. וביציאת בבריאה ה׳ ססדי מכל יותר הגדול להלל נחשב

 יוק\בי ״אשרי בלשוננו לדוד׳(הנקרא ״תהלה של קמ״ה במזמור כן וכמו
 הקב״ה, של מדותיו ונוראות גדלות את בו מתה המלך דוד אשר ביונןי׳)

שאנו זו שמדה ידד׳, את ״פותח של זה לפסוק חד׳ל בחרו ומכלם T ״ * VT V •י• •• •% V י T ן “ “I T T *•״ •  \* T • V

הבא, עולם בני שאנו מבטחים אנו ידה על יום, בכל פעמים ג׳ מזכירים
- T־  T •• S T V  * T : T TT T S  • T I  • • J

 העומדים מהדברים הם אךם של מזונותיו שספוק זה, מכל ולכוךנו
 מן עשה מצות שהם ברכות ב׳ רק שיש שידוע וכפי עולם, של ברומו

 צריך כמה עד למךנו זה ומכל המזון, וברכת התורה ברכת התוךה,
 ״נותן וכדכרניב יום יום לנו שנותן הפוזון על להקב״ה ולהלל להודות

ססדו״. לעולם כי בשר לכל לחם

ן1המז ברכת כונת טו.

 גבוהים הכוה המזון׳ ״ברכת ־ ברכות כי דע, הטהור: שלחן בספר כתב
מן המה כי ברכות, המאה יתר מכל יתרה מעלה להם יש כי ורמים, 1 v  t  •• •  ̂ • t - -ד T •• •  ̂ T * T — V V T • r  •• I •r ו י

דרבנן. רק שאינן הברכות, שאר כן שאין מה התורה,

 ה׳ ״מה יב): י, (דברים כוזיב עקב: פרשת עמקות״ ״נוגלה בספר ןכתב
 בהם שיש המזון ברכת על הכתה - אראה״ אם כי מעמך שאל אליקיף

ברכות של׳ש סעודה ובכל ביום, סעודות בשתי הינו בשבוע, ברכות מ״ה T :  TI - ׳ Z ! ׳ T: T T : T t

 כמספר עולה ט׳ו פעמים של׳ש סעודות. שלש קדש ובשבת דאורןתא,
 ה׳ את ליךאה תזכה זה ידי ועל מעמך, שאל אלקיך ה׳ מ״ה וזה מ״ה,

 צריך ורק המזון, ברכת מעלת מגדל מזה מלאים יראים ספרי וכל אלקיך.
בשמחה. לברד
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בשמחה ן1המז ברכת לברך ל1גד ?גלןר טז.

 בךכת :1נ1לעו וזה כתב, ז׳׳ל האדי לרבנו המצות״ הלןדוש בספר
זו אסורות וידיו גמורה, בכונה המזון ברכת (יויברף נתבאר, כבר המזון T י -▼ J •  T I•• 1• /״:▼״•י ׳“ -T י TT1'  T : TT-I -ן

 אחרא שסטרא לפי כוס, שם אין אם עיניו ועוצם החזה, על זו גבי על
 הוא אם ובפרט כראוי, ןברך לא באם האדם על ללןטרג שם עומדת
 ־ הסעוךה שבתוף לעיל שנרנבאר פי על אף כי שתדע, צריך גם ביחיד.

 אמנם הזהר, בשם לעיל כנזכר החרבן, על לבו אל ?תעצב ־ בחל הוא אם
שכתוב וכמו בלבו, יתרה שמחה להראות צריך ־ אדרבא המזון בברכת -T - Tי - X י • ▼ : •TV I ^ • :  T••! T

תלבי׳ אל וז־יטב וישוג ״.ויאכל בעז על תרומה בזהר רו  על דבריך ז), ג, (
 נרנבאר האכילה ענין הנה כי הוא, והטעם לבב. ובטוב ?שמחה מזוניה

 שאנו מה ידי ועל הזכר, משפע האוכלת העליונה בנוקבא שהוא לעיל
 כוכזשיכין שאנו וממה וכוזון, השפע לה מנןשיכין אנו באכילתנו, מכונים

 לברך צריך ולכן אלינו, ואכילה מזון ונותנת כך אסר מסלקת היא לה,
 בעין כנךיבים לפניה להראות יתרה, ובשמסה טובה בעין המזון ברכת
 ובעין בשמסה מזונותינו לנו נותנת היא גם ואז עזן, כצרי ולא טובה
הטוב.

 כי הןהנין, בברכות בתכלית להזהר האךם צריך כי וךע, שם: ועוד
 ט): מ, (תהליםשנאמר וכמו אלו, בברכות ומרנקדש מהן נהנה האךם גוף

 תראה כן, ואם כאן. עד באדם. עליון שפע וגורם מעי׳, בתוך ״ותורתך
 לסגר וצריך עךכה, ורום הכוזון ברכת מעלת גדל הללו הקדושים מדברי

 אנו אלו ברכות אךבע ידי על כי לעיל, כנזכר עיניו, ולסגר ב!סד יךיו
 ואם עשןה. ןצירה, בריאה, אצילות, ־ עולמות מארבעה שפע ממשיכים

 וממשיך הראשונים, שלשה נגד המה בשלשה, וכזזמן ספוזון בברכת מכון
 המה אז עשרה הם אם שכן וכל הקדושות, מדות לשבע השפע משם
 כוס על מברכים אם שכן וכל העליונות, הקדושות ספירות עשר כנגד
 זחוד בזה גורמים ובשמקה, בכונה כזברכים כלם אם שכן וכל .יין, של

עליונים העולמות, לכל השפע והמשכות מא׳ד נורא ועצום גדול I T • !  S T *T : T ־ T T T : -  V ״ V ; •

ותחתונים.
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ד יז. מבי מזון ברפת ה ם בעומחה, ה  תיו1נ1מז לו מגיעי
מיו כל בכבוד ם ול>ז י ם בו שולטי ם דיני וקטרוגי

: T T T T : ; י : • • ״• : •

ר:1הטה שלחן מספר ד1ע

 הגזהר שכל מרבותיו, בידיו שלןבלה החנוןי׳, ״ספר בשם ומובא
 יתכון שלא ובלבד חייו, ימי כל בכבוד לו מגיעים מזונותיו המזון, בברכת

 וברכה שפע ולגרים במצורניו זה על שצונו לבוראנו רוח נסת לעשות רק -
 פ׳ אות אין למה זהב, בעטרת וכן בב״ח וכתב ברכה. הצריך למקום
 לא בו שולט אין בכונה המזון ברכת שמברך מי שכל לפי המזון? בברכת

 הספר מתוך דוקא לברך יזהר במעשיו והמדקדק קצף, ולא שצף ולא אף
 מתוך לברך נהג הקדוש הרמ״ק וכן הב״ח. בשם היטב באר פה. בעל ולא

הסדור.

 בךכת של הלזו הקדושה מצוה של המתה מעלת גדל אחי, ךאה,
 כן שאין מה המזון, ברכת לברך שמתר בשכור אמרו שהרי המזון,

 להיות יכול ששכור מפני והטעם, לפניה, לטעם אפלו אסור ־ ברנפלה
 בזה מאריך אשר המזון ברכת במאמר התניא בסדור ועין יותר. בשמחה
 ןאלו ביותר, המתה הרנגלות לו יביא יין ששותה ובאם נפלאים. בךברים
 שמתר עד שמקה ידי על דיקא צריכים המזון בברכת הנמשכים אורות
דיקא הכונה וזה השכרות, כמו חיצונים מדברים אפלו המחה להביא

:J T S — • T• : ־ •T : ~  T T - -  v : '  : • • • T»

 קצת לשתות או ובפורים, וכדומה, חתן בשמחת מצוה, של בסעודה
 אין אשר להשתכר, וסלילה חס אבל ה׳, לעבודת לבו ולפקס כיחו לחזק
יראים. ספרי בכל כמובא כמוהו, ובזוי גרוע T ־ T : T -  ̂ T T •

 שק:ךם ת1הברכ לרנקון עילה1מ ן1המז ברכת כונת יח.
בהם כון של^ז הסעודה

הסהור: שלחן בספר מובא עוד

שלא דהינו, באכילתו, כלום אדם כון לא שאפלו לעיל, כתבנו וכבר
: T T - • •• י J T T - ־: • T ׳ t - ׳ V

 וש זה כל עם ־ וכיוצא השם לעבודת גופו לחזוק שאוכל מתחלה מן
המשכות ידי ועל ובשמחה, במנה המזון ברכת לברך ־ לפניו עצה עוד
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 צין1הניצ עמו יעלו ממילא המזון, ברכת ידי ^על הללו קדושות אורות
 לא לבין אכילה בשעת בתחלה לבו כון בין גדול חלוק כי והגם ב!חד.
 בקצת ואכל ובהמוציא ידים בנטילת פון באם כי המזון, בברכת רק נזכר

 מתות והמשכות השפע אליו חוזר כבר המזון ברכת בשעת אז כונה,
ד על קדישין  אם ־ זה כל עם ובשמחה. בוזדוה קדישין הניצוצין עליות י
 נודף, וריחו שום שאכל מי אטו כי ובריך, חטף זאת בכל ־ לכון רוסרוג

ועשה. קום מכחף ויותר שבכתף ומה וחלילה? סס שום, ויאכל יחזר
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ד׳ פרק

אמן ̂:נית

מר א. ם שו אמוני

 ישראל כאשר ללה״ק): (מתורגם וז׳׳ל וילך פרשת ף1ס בזיהר איתא
 של פתחים כמה שצריך, כמו לבבם ולמן אמן לבננות משמרין למטה
כמה העולמות, בכל נמצא טובות כמה למעלה, להם נפתח ברכות T:  t : • T - ' T J - :  VT T : •  TJ - T׳

בעולם להם שכר זה, שגורמים לישראל להם שכר מה למעלה, שמחה • : I T ־ T J ־ ׳ V • : V •• T : • : V T T T ׳ T T V T T T

 לישראל, להם שדוחקין בש<ןה הזה, בעולם וזבא, ובעולם הזה
 ״פתחו העולמות בכל מכריז הקול בוראם, לפני רנפלה ומרנפללים

 פרנחו אמנים, אלא אמנים רנקרי אל אמנים״ שמר צדיק גוי ויבא שערים
 פתחו עכשו כף הברכות שעדי להם פורנחין שןשראל כמו ־ שערים
 הבא ובעולם הזה, בעולם להם שדוחקין מאלו תפלתם ותרנקבל שערים

 עולה נשמתו וכו׳ הזה העולם מן האדם יוצא כאשר שכרם, מה
: T •% : VT Vכל שערים פותח היה שהוא כמו לפניו, שערים פתחו לפניו ומכריזים ' T T :  •T:  1 •  TTI

 שאינו מי של הענש גדל מה עוד שם ועין אמונים. שומר כשהןה ןמיו
אמן. בעמת נזהר

 זצ״ל: מקלם הגרש׳ז בשם זצ״ל לופןאן אלןהו הג״ר אומר והןה

כדי שנה אלפים ששת למשך העולם את לברא להקג״ה כדאי היה
i T T — ; ■־ V •• ■ V V : T T V J • T fT ־: T T • T • יי

 הוא "ברוך הבריאה זמן משך בכל בלבד אחת פעם לומר זז?ה שיהוד
 וזשיבות לגדל מגיע לא שמו וברוך הוא ברוך פעמים ואלף שמו״. וברוך

 לגדל מגיע לא ״אמן״ פעמים ואלף בלבד. אחת פעם ״אמך אמירת של
 ואלף בלבד. אחת פעם רבא״ שמיה יהא "אמן אמירת של השיבות
 "תבה של לזכות מגיע לא רבא" שמיה יהא "אמן אמירת של פעמים
לשונו. כאן עד התורה. מלמוד אחת״

זצ״ל: מקלם הרש׳ז בשם אומר היה זצ״ל לוינשטיין והגד׳י

איוב יסורי לסבל ואפלו הזה לעולם ולבוא להבראות לאדם לו כדאי : - T : : T • : T ▼ T ▼ ^ • י *. • י

חייו. ימי כל במשך אמן אחת פעם שיענה בשביל שנה שבעים
ני׳ז). עמוד חנה (תפילת
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̂׳׳ה לפני גדול לך אין :1נ1ל(יו וזה תביא פר׳ ריש במדרש איתא עוד  הלן
 <גנית של זה שענין קדשים, קדש חד׳ל וךברי עונים. שןשראל מאמן יותר
 ממנו, יותר הקב׳׳ה לפני גדול לך שאין בבחינת מאד גדול דבר הוא אמן

: - T 1 • • T t •נפלאים!!! והדברים

 נקרא האדם ואין בעיניכם קל הזה אמן יהא לא ורעי אסי כן על
 וק׳ קדישים, י׳ קדשות, וד׳ אמנים, צ׳ יום בכל קים אם אלא צדיק

צדיק. של תבות ראשי ברכות,

הקב׳׳ה מביא לבוא לעתיד לשונו: וזה כ׳ פרק אליהו דבי בתנא מובא I T T I T•• ״• • T •••••• י T •TV t %• t •• • - י▼ T

ובהתר באסור ובטהרה בטמאה בתורה ועוסק בחיקו ומניחה התורה • • V * • * TT: T I T I •% I T - I •• ן I .. I ̂ , ־־

 הגדול שמו ןהא הצדיקים ועונין הקב׳׳ה לפני אגךה דוד ואומר ובהלכות.
 מתוך אמן עונין זשראל ופושעי בגן־עדן, עולמים ולעולמי לעולם מברך

 מתוך אמן שעונין הללו הם מי להמלאכים הקב׳׳ה להם אמר הגיהנום.
 פי על שאף ישראל פושעי הם עולם של ךבונו לפניו, ואומרים הגיהנום,

ה)בעקא בגיהנם שהם ר צ ב  ואומר אמן. לפניך ןאומרים מתחזקים גדולה (
 לפני, ויזמרו או1וןב גן־עדן שעדי להם פרנחו השרת למלאכי הקב׳׳ה להם

הושנאמר עי ש  ונקרי אל אמנים, שמר צדיק גוי ויבא שערים פרנחו ב) כו, (י
כאן. עד אמן, שאומרים אלא אמנים שומרי

 ולעבדו ךצונו ולעשות ובעבודתו בתורתו תמיד להתחזק ועזרנו ה׳
רצון. ןהי כן אמן שלם בלבב

 כלומר שומר? מאי אמן, לאתבא שומר דהוי עלמא מהאי נש בר יפוק כד

כמה אמן לאותבא ליה ומחכה מברך האי דאמר ברכה ההיא נמיר T TI  I - T • !  • * T I  TTI  •• •T״'T | i

קמיה. שערים פתחו קמיה ומכרזי סלקא נעזמתיה דאצמרל.

ת ־ (זוהר ש וילך) פר

 מהו אמן, לענות לעזמר מקפיד שהיה הזה מעולם אדם כשמא תרגום:

עליה לענות ומחכה המברך שאומר ברכה אותה על שומר כלומר שומר? TTI ״ •• ״ I ״  T » - ״די T T T

בפניה. שערים פתחו לפניה: ומכריזים עולה נשמתו כראוי. אמן
t ■ : r 1 • rr 9 r■.:■ ■ •■י י. ■•■::.ן • .■•• i ד ד I * r  ■ ן:: T■ י :  ••T - .T T:
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ש ב.  קיט) (תהלים רב ^לל כמוצא אמרתך ̂נל אנכי ש

חדל הפליגו כמה כשרואים שמה! ואמן ה׳ לנו נתן מפלאה מתנה -T t t :••. t t״ -T ןTי •• :V :  t • •־T • : - י

 ״אין שאמרו: עד ושכרה, כרוה ובעצמת אמן במעלת כבירות בהפלגות
מד׳ר עונים״ שישראל מאמן הלןב״ה לפני גדול  לב כל תבוא), כי פר׳ (

של יפיה על יתברך לה׳ והודאה בהלל ופוצח ושבחה בזמר מתמלא T I • - T T : T T I V - ן •  V I- י V T : T

 לא אם הלב שבמעמלןי להרנפעלות בטוי לתת נוכל ובמה זו. מתנה
רב״. שלל כמוצא אמרתך על אנכי ״שש אלו: במלים

 ה׳ אורננו שזכה בלבד אסת אמיךה ידי על ־ ״אמרתך״ על אנכי ״שש
 ״שלל כפשוטו! ־ רב״ שלל ״כמוצא אנו זוכים אמן, ענית והיא ירנברך,

 מציאות אלא בלבד, האזן את לשבר לא כננישל! אלא כמשל לא - רב״
 בגדר זה כל ־ הכל ולאחר הבא. בעולם ושלל הזה, בעולם שלל ממש!

 ענית גם כך ןטרח, עמל בלי דעת בהסח שבאה מציאה כמו ״מוצא״,
 בהסח ןכמעט וטרח, עמל בלי שעה, וכל יום כל לאךם מזדמנת ״אמך׳,

דעת.

חין1פ ג. עדן. גן שערי 1ל ונ

 אמן העונה ״כל חז״ל: דברי לאור נפלאה הכיסשה מקבלים הךברים
 מוכנים רבים אדם בני קי״ט) (שבת עךן׳ גן שערי לו פורנחין כחו בכל

 שמא כ(אד רחוק ספק מפאת פןס כרטיסי ברכישת כספם את להשקיע
 אכן האם לראות בצפיה הם דרוכים תקופה ובאותה הגדולה. בזכיה זזכו
 הוא חשוב הכסף שרוח כ(פני זאת וכל המאשר׳, ״הזוכה להיות זזכו

כניסה כרטיס לרכש כדי לשלם אדם מוכן כמה כן אם בעיניהם. T  ̂ I •• • .,.•••• J י T • J • : : T T

 קמת על אלא ספק־כניסה, על מדבר ואין עדך׳ ל״גן להרנקךב ואפשרות
בעיניו יחשב מועטים כדמים ביתו הון כל הלא ודאית!! כניסה זכות

2 2 • T — T ״ - T ״• : •י X ״• • T ״ T : •• F T ן

 הוא מה מפלא, רז וגלו באו חז״ל והנה זו. נשגבה נצחיות של לרנמורה
 לו פורנחין כחו בכל אמן העונה ״כל אמן! עמת עןן: לגן כניסה הכרטיס

יגדו׳• גן שערי לו ״פורנחין חדל: דברי עדך. גן שערי

 וירוץ לבו!שיאהו ודאי שלם, בלב זה בעמן המאמין אדם כי ספק אין
ואקימנה אדי מתי.יבוא ויצפה וקדיש, אמן לענות ושמחה בהשתוקקות
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 א1תב מתי ומצפה, ^ומר יושב אמרי מהו״נוטר הזהר כדברי ושוב, שוב
 מפרוטות ביגשותו זשמח לא מי הדבר׳. את שמר ״ואביו כמו: לידי,

 הוא ׳אמן', פיו באמירת ולומר בשפתים לבטא והרי זהב? ככרי נח׳שת
 הון שכל מה לנצת, מפלאים אוצרות בזה ורוכש מאמץ. ללא קל דבר

 גדולה כמה אמן! את תפלאה ןקרה כמה להקנותו. יוכל לא שבעולם,
 כמוצא אמרתף על אנכי ״שש שנאמר: וכפי זו, במתנה הזוכה אשרי את!
רב״. שלל

 לתפלה כנסת לבית הבא אדם כן אם מעורר ופליאה רנמיהה כמה
 זה אדם הכנסת. בית את לעזיב הוא מקדים הרנפלה גמר ולעת בצבור

שאלנו) (אם  ה׳ וכבוד תורה של כבודה עבור רב הון לתת מוכן ודאי ונ
 ״חתן לקנית רבים דמים להוציא יונחי־ב תורה בשמקת לדגמא, ירנברף,
 כמה אחת על יונה״. ״מפטיר עבור כפור וביום בראשית״ ״חתן או תורה,
 בקריעת עדן, בגן המזכים דברים עבור ורכושו הונו כל את שיתן וכמה

 לצאת הוא מקדים כאן והנה, ןמים. ובאריכות עוונות בננחילת דין, גזר
 לו המקנים ענינים לרב, וקדישים אמנים הוא מפסיד הכנסת מבית

 וכל שנורניו. וכזאריכין עוונותיו על מוחלין דינו, גזר את קורעין נצחיות,
 האדם שנרנקלל הקללה מן במעט זכיה עבור מהי עבור הוא מפסיד זאת

 נצחיים תעים להמיר הוא נוראות נורא הלא לחם״! תאכל אפיף ״בזעת
היתכןז! בקללה, ־ ברכה שהם

 זדיעה ןקונה בעולמו חובתו מה לעצמו מברר הןה האדם אם אולם,
 על סי והיה ומחו בלבו הדבר נקבע היה נברא, מה עבור בלבו ברורה

 להיות ובמקום הרגלו, על בנקל מתגבר היה הוא זה באפן זו. אמת פי
 לבוא והמקדימים מהזריזין להיות זזכה הוא לצאת, מהמקדימין

 נאמר: שבו ערוך דהשלחן דינא ויקים הכנסת, ננבית לצאת ומאחרים
מן ?!דיש לענות לרוץ ישתדל סי ף נו, ( א). סעי

1בריאת תכלית ?גקר בכך מתקימת ד.

להבראות לאדם א כדאי שאמר: מקלם הסבא דברי הם נפלאים • I • •• • T I ״• — — V • T״ T • : ▼ ▼ T “  : — T V  V :

 פעם שיענה כדי שנה שבעים איוב יסודי לסבל ואפלו הזה לעולם ולבוא
שהיא תכליתו, עקר את ממצה הוא כך זדי על אמן. חייו כל במשך אחת
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̂ה מלןלם: הסבא אמר עוד ה/ קדוש  לם1הע את לברא לקב״ה כדאי ה
 בכל בלבד אחת פעם לומר זזכה שיהודי כדי שנה אלפים ששת למשך
 וברוך הוא ברוך פ?גמים ואלף שמו. וברוך הוא ברוך הבריאה: זמן משך
 ואלף בלבד! אחת פעם אמן אמירת של חשיבות לגדל מגיעים אינם שמו

 רבא״, שמיה יהא ״אמן אמירת סשיבות לגיל מגיעים אינם אמן פגנמים
אמן. ענית ע״י ומתקלס שמרנקדש ה׳ קדוש מפני האת

 מה על בחד׳ל התאור אנוש, מהשגת ולמעלה מאד, עד מפליא
 ופתחי העולמות בכל ועולה חודרת היא כיצד אמן. ענית מכת שמרנחולל

 ןאפלו האדם, חיי כל במשך אסד, אמן בזכות רק אפלו נפונחית, עולם
 אמן, ועונה כשמונסזק ישראל מרשעי רשע ואפלו אמן. העונה קנינוק של

הקב״ה. של רחמיו ומעוררת מגעת ועמתו שחקים מרקיע

מן האומר ה. הבא לם1הע בן הוא - א

 לו יש אמן עונה כשהתינוק מיד כי אמן, שיענו הקטנים בניו ״וילמד
אהבא״ לעולם סלק ״ מ ר מן ( ף קה׳ד, סי  רבי תני חד׳ל: מדברי ומקורו ז) סעי

 שנאמר: אמן, שאומרים משעה הבא לעולם חיים קטנים מאימתי מאיר,
 אמונים, לשומרי ולמי, נפתחים, השערים מה בזכות שערים״ ״פונחו

קי:) (סנהדרין אמן. שאומרים

- T V V T • : • • •• •מגיהנם. ואמו אביו את פודה רבא שמיה יהא אמן

תר אמן העונה גדול ו. המברך מן יו

 בכונה אמן ועונה המברך מפי היוצאת וברכה ברכה לכל שמכון ומי
 כי העולמות. לכל טוב רב ושפע מאד הרבה קדשה למעלה גורם וכךינו,

 להשקות המעןן שפותס כמו חזים מים מקור העליון המקור פותס הוא
 זו שכל ומודיע. ממעל בשמים יורד והקול השקאה. הצריכות לכל

 נתונים וכשןשראל הקדוש, המלך עבד ןה פלוני גרם ןהשמחה הטובה
 גוי .דבוא שערים פתחו העולמות בכל יוצא הכרוז ומרנפללים בצרה
 וההשפעה הברכות שערי פותחים שהם כמו אמנים שומר צדיק

בזהר. ע׳כ תפלתם. ורנקבל מלמעלה
של׳ה תפילה) עניני (
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באמן לצאת צריןי המברך ז.

 עוהעד וצריך בחיי; רבנו שמוסיף חשובה בהתשה נבחין שכך, ומכיון
 עמו כי המברך שהוא הראשון העד עם יצטרף אמן העונה שהוא השני

מןהרמ״א כתב להלכה גם העדות. סי  להאמן יכון שהמברך ב׳), סעיף קס׳׳ז, (
 הברכה אמן, שעונים ידי דעל הברכה, מכלל היא האמן דעדת שאומרים,

 העונה שעונה אמן בעמת לצאת למן לכתחלה נכון ולכן יותר, חשובה
שנ״ב מ  זזי על הברכה. ששלמות דכיון מרנבארים, והךברים כ׳) ס׳׳ק שם (

 לענ?ת למן הכ(ברך נצרך לכן העדות, שטר קיום והיא שנוצחין, הגבורין
ןברכתו את גומר הוא עונה כי האמן. שו ל כ ש), (  היא האמן דענית הרא׳׳

הברכה. גמר

 הספור את שקנל ספר ןרושלים, ראב״ד זצ״ל, בענגים זעליג ךאוכן רבי הגאון

 ברכה לברך שלא להקפיר נהג מואלוז׳ין חיים ךבי שהגאון איש, מפי איש דלהלן

 בשנןה הלילות ובאחת ארע והנה, אמן. בךכתו אסרי שיענה מי שיהיה לא אם

 ושלום חם רוצה אינו חןים ו.רבי ןשנים, הבית ובני צמא, היה והגר״ח מאחרת,

ך משנתו, מישהו להעיר  אחר ובפתח בדלת, דפיגןה נשמעה לפתע אמן. שיענה כ

 מו.ךה הגר״ח הנלמךת, הסוגןא ללמור הנוגעת שאלה ובפיו עומד הןשיבה מבחורי

וכשנפרדו בלמוד דברו מבן לאחר אמן. ענה והנ״ל שהבל בברכת ופתח להבנם לו
t •• t • j ־ נ • 1 ־ r —  i - V״J • I • -  -  i I •• T T • 1 נ • V J ו

 הבחור אל נגש לןשיבה תים רבי כשהגיע בבכןר למחרת לבחור. תים רבי הוךה

ע בלןלה. אתמול בקורו על שנית לו והוךה מ  איני רבי, הבחור: אמר הדברים, ^ז

הןשיבה. ראש של בביתו בללה כלל הייתי לא סלא מודים, אתם מה על מבין

זמנו אמן, אחריו שיענו בלא ברכה לומר לא זהיר שהיה שכיון חיים לרבי התברר
* S ** T I ־“ * "־ * V I T T :  • • T T T V • T •* V* : : • ׳ I י• T T:־־ - -

אמן. אחריו ש!ענה מי מהשמןם לו

שאל ויגדך). אביך (
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ומזכים זוכים רם בקולי ברכה באמירת
:I • T T T־ •

ברכת הן רם בקולי יום בכלי הברכות בלי עזיאמרו ביתו ליבני אדם ילימד
» • “ T : » •• ••1 • T r •1 ־ * I .. T I J T t T I -

א שהקולי חדא הןהנין. ברבת הן המצוות,  עזהעזומעים ועוד בוגה, לידי ^י

 הם נמצא אמן, מגנו וגם עזמו, וברוך הוא ברוך הגנו ה׳ דזזכרת בעזיעזמעו

מצוה. גוררת ומצוה ומזכים. זוכים
ה של׳ ת) עניני ( ס׳׳

בפח הרימי ח.

ע רם ל1בק אותו ולגונות הקדיש ב^:נ!ת לכון יש שר׳ ף נו סי׳ (  א׳) סעי

 שמיה יהא אמן העונה כל קיט: בשבת מהגמרא הוא זו להלכה המקור
 דין גזר שאפלו היא הגךסא ובזיהר דין, גזר לו קורעין כתר ״בכל רבא
כתבו ובתוספות כונתו. בכל רש״י פרש כתו, ובכל שנה. שבעים של • If T • t { ^ « • ן T T : T T :

 לפנינו לןרוך ובשלחן רם, בקול דהינו בזהר מובא וכן פסיקתא בשם
רם. קול וגם לכון גם שניהם: לץשות שיש נפסק

טבע משנה - ובכונה ל1בק רבא שמיה יהא ט.
: - •T : י : -V V - : T T -

 המהר׳ל מסביר שנה, שבעים של אפלו דין גזר לו קורעין המשג את
 נתן אלא האךם, חטאי מחמת שנגזרה ךל(ה במרה בדוקא עסקינן דלא

 וכך כך לחיות הולדו, ביום זה אךם על שגזר הבורא מרת את לשנות גם
 ןהא עדת כת מסגל זה את גם שונים, קשיים או עניות של ובאפן שנים,
 הוא שנה שבעים של לשון הזהר דנקט ומה לטובה. לשנות רבא שמיה

שנה״. שבעים בהם שנותינו ״ןמי הפסוק שם על

̂רה כיון אולם  וספה ספה כל שכן עולם, של טבעו הנהגת היא זו וג
 אזי לא. או ימים !אריך עשיר, או עני טפש, או חכם מראש, עליה נקבע

 עליון בכית לפעל נצרך עולם״, של ב״טבעו שהן אלו מרות לשנות כדי
 של כתה וזהו עולם״, של ״טבעו לשנות זה כת שירנגבר הטבע״. ״מעל
הטבע. מעל לפעל רבא שמיה !הא
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ת המלכה - רם ל1ק י. וץדו

ףהרכןב׳׳ן דברי לפי נוספת הבנה קימת סו א) פר׳ (  כונת וזו שכתב: ב
שיהיה הרבים תפלת וזכות כנסיות בתי וכונת בתפלות, הקול רוממות

S - ״ • נ - י V : • V • -  T -  • 1 : • •• : •• T -  T -  J

 ויפךסמו ןהמציאם שבראם לא־ל ויודו ירנקבצו בו מקום אךם לבני
 בגגנית הקול. הרמת ענין זה לפי כן אם אנחנו. בריותיף לפניו ויאמרו

 בטוי גם הוא אלא כונתו, לעורר אמצעי רק אינו רבא׳׳ שמיה יהא ״אמן
 מלכים בהמלכת שמצוי וכמו העולמות, בכל יתברך ה׳ המלכת וצורת

 במלכוונא וחימר קל המלך״, ״יחי הננם של ^:צומה קריאת שקוראים
 ינסר שקולן ראוי בעולם, מלכם מנזליכים שישראל בש?גה ךוקי?(א,

I••ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא הכרזת ידי על העולמות בחלל TI  - T I  » T T :  T -  -  r  t -  • • I -  T T -  -5 -

עולמים.

חזר יא. ש קל ל מן קדי א ו

 איזה רוח על כמו ואמנים קדיש קנית על ?(שתדלים והיו יתן מי
ה׳. יךאת תבין אז ככסף ונבקשנה אם נאכור, זה כגון ועל פרוטות,

נ״ו) סי׳ (כה״ח
— ץ

דו חיותו בחיים בעו התבתן ולחטף ל

ולקדש לפאר
•• T 1

י 1גפש בכל שיחפץ עת
.■ r  V

חייו, בימי עזיתבונן והעקר

לעסק רשות 1ל אק דאדם זה, על רשות לו : תהיד לא אבל ה׳, שם את

ומדוע• הזה, בעולם בחייו בעודו אם
...... r  :T •: ■■r: ■■■:•::• • t

מ ה׳, שם את לקדש וכן בתורה
הספר) חתימת שמה׳׳ל (ח׳׳ח
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(יוצרנו רוח נחת

 הנהגק בברכת הקנזגים בני ^חנך מאד מאד שנזהרתי עצמי עלי אני מעיד

 /נמהם וברכתי נכון, hv ל|ךבר עדין יכולין היו עזליא אף ברכות, ועזאר

 תענוג לי היה זה ומחנוך המז^. ברכת גם ועזתיה, אכילה איזה בעצמי;גל

 ובוראנו ליוצרנו רוח גדות בזה עזגרמתי עזבעולם התגנגוגים מכל יותר

התעלה. עזמו יתברך
ת א צוו ד ( סו ש י שר ה) ו העבוד

העולמות בכל וחדוה שמחה
T r  T  I T I V I T I •

 הכנפות בבית הברכות יום בכל ה^רכין לאותן נןנים ומה גזוב מה

שרי ברכותיהן. על אמן שיענו ומקפידק  בקול ברכותיו עזמברך אךם מ

 וגורם כתקונה, אמן אחריו שיענו העזומעק וכל ביתו בני ומרגיל רם,

אמן. וענית ברכה ידי על העולמות בכל וחדוה שמחה •T T T 1  T 1 T 1  T I 1 ־” «T T • . ־ ; • T״l

סדר ם ( מד סדר היו מד) הלו מל ו

סקים1הפ לאחד שנשאלה שאלה יב.

 לד?(ת אשר בחולה הדנה שאלה, הובאה הפוסקים שלאחד מספר
 סקול, למיתרי או נזק יגרם זה מנתיס בגרונו. נתוח לע:בר צריך הרופאים

בצואר. פתח לפתח יאלצו לאכיל שיוכל וכדי המזון, לקנה או

 מצוות קיום של אפשרות להעדיף האם הם: ההלכתית השאלה צדדי
 הקשורות המצוות את ולהפסיד המזון וברכת שמע קריאת כגון בדבור

להפך? או מצה אכילת כגון: באכילה,

̂נה  ה׳ מתנת הוא שהדבור כיון הדבור, כיס את לה^:דיף הןתה ההכר
ולשמרה. זו מתנה להשאיר עליו הברואים. משאר שנתיחד V• • ־ : • : •T T  • T • : ־ : -T i T I  T T

ספר בך ( עו) טו בי י
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מן הנקראת המתנה בעךך להכיר יג. א ״1פח בכל ״

 חיים החפץ דלהלן: הספור פי על נמרץ באפן להמחישו נתן זה עדן
 דחוף. באפן הגדולה העיר אל להגיע שהצרך בכפרי מעשה ספר: זצ׳׳ל
 במהירות ליעדו ויגיע ברכבת שיסע נבונה, עצה אשתו לו יעצה

 זו עבורו הן נרגש, וכלו הרציף לעבר שסר עם הכפרי יצא המרבית.
 פועם בלב הימנו?! מאשר היש ברכבת. נוסע הוא שבה הראשונה הפעם

 השאלה משמעות את הבין לא התתשות ומרב לקןפאי הכפרי נגש
 העפאי אפוא לו הגיש להצטרף? אתה מענין מחלקה לאיזו שנשאל
א׳. במחלקה אותו המזכה מכבד כרטיס : • I - T ••• I •יי• T T J - : V״

פנוי, מקום!שיבה אחר תר כשהוא לרכבת הכפרי עלה לב וטוב שמח
 בעודו והתישב. פנוי מקום השלישית במחלקה מצא כך ובין כך בין

 שכנו שבידי הכךטיס כי מגלה הוא לצדו, היושב שכנו את בעיניו סוקר
 הוא גם ואשר התמוהים, במבטיו שהבחין השכן שלו, מכרטיסו שונה

 בטרם מכאן ילך אם י.עשה טוב כי לו העיר רכבת, בעדני בקי הןה לא
הקרון* מן אותו ויסלק הכרטיסן ןבוא

 במטרה לספסל מתחת אל עצמו וןסק התכופף ומיד הכפרי נבהל
 חבטה, לפתע שמע מצטנף יושב עודו המבקר. מפני עצמו את להסוות

 הוא להשחית, עד גבר כעסו ונחבל. בתליו נתקל אשר המבקר זה היה
בכעס. שאל י׳ כרטיסך? ״היכן עצור: בזעם הכפרי את גרר

 היה שאמור מקמט דר הוציא ובחשש המרפטים בכיסיו חטט הכפרי
 ןקרא הכפרי של בערותו נכח המבקר השתומם עתה הכרטיס, להיות

 למחלקה המשתיך כרטיס מצוי בןדך שבעולם, ״שוטה בלגלוג:
 זאת ותחת ביותר, המכבד למקום הדךך לפניך פתוחה הראשונה,
 מתחת נחבאת שעוד אלא בלבד זו ולא זו, בזויה במחלקה הת.ישבת

 הלא לעניננו, דומה כאן?!והדבר היושבים של רגליהם למרמס הספסל
ידו שעל כחד בכל ״אמן של כרטיס הראשונה, למחלקה כרטיס בידינו T I״• - I • - - ן T T״ T ׳ ▼ י - T • I •י ״ T -  V T I

 רוחניות. להשגת דשמיא וסיעתא שפע שערי כל עדן, גן שערי נפתחים
 מה את המאבד כשוטה להיות ולא זהירות במשנה לנהג עלינו חובה

 בכל ״אמן הנקראח הלזו הנפלאה המתנה בערך מכיר ןאינו לו, שנותנים
כחד.
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 האנעוים <(ל פ״ה), ח׳׳ב חסד (אהבת חיים החפץ תב1כ התמה, ומן
 מאות וכמה כמה נ(כספם סגלות על ומוציאין סגלות, שמחפשים

 סגלות על יורדים לטמיון ומעותיהם עשרו, לפי אחד כל ואלפים,
 יותר הלא כחותיהם מכלים ולריק יצליחו, ולא יועילו שלא חיצוניות

בחד׳ל. שנמצאו חסגלות ש!עשו טוב

אחד, ביום פעמים עשרות יד בהשג נפלאה סגלה לפנינו והנה
: • •• : V : T T : • T : •• T •• ־ ■י ! : T V : • T ז

רעות. גזרות ןקורעת עוונות, למחילת בחדל מפ;ךשת שסגלתה

 ולא בקביעות אמן בעדת להדבק לבו אל ויתן שמשכיל מי אשרי
 וזמן. עת ובכל מקום בכל זו, במצוה בתמידות עצמו וירגיל ממנה ןמוש

 רוכש הוא ובזה בקול, ןי.ענה אמן בענ!ת יקפיד בבית ברכה בשמעו גם
 אמן המליצו: כך ועל שמירה, במלאכי אותו חמקפת מגנה חומה לו

נצלתי מצרות ענית,
T״ ̂״ T ׳ • T I -  • T

כהלכתה! אמן

 עצמה געלת מתנה יתברך, ה׳ לנו שנתן הגדולות מהמתנות היא אמן

 תלויים ותחתונים עליונים העולמות *שכל ובזהר; בחדל כמבאר אדירה,

 שאמרו עד תמיד). מס׳ השל׳ה להן*(לשון ̂ושרש עקר והיא אמן, במלת

מד׳ר חז*ל שישראל מאמן יותר הקב״ה לפני גדול ״אק תבוא): כת (

עונים*.

מן יד. כונה בלי א
T •• י ! • -T ▼

נוראות בקללות חד׳ל שקללו עד הענש, גידל כך השכר כגדל אולם
▼ : T T ▼ -  V י V -   ̂ V T V 1 : •י • - -Iי T T

מז.)בברכות כךאיתא ובכונה, כראוי אמן בענית חתרשלות על  עזאי ״בן (
 קטופה ימיו, ?תחטפו חטופה ?תומין, בניו ?היו ?תומה אמן העונה אומר

ימיו. ?תקטפו

תהזהר דברי הם כובחילים וכפוה ש ר פ לך): (  שליא מי ?הודה רבי אמר וי
 ?ל אף מחמברך. יותר העונה גדול ששנינו באמן, מכון ולא בוראו מכבד

״ובזי נאמר ועליו נברא, שלא לו טוב מכון, אינו אם אמן, שעונה פי
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רו מכריזין: מהענלם צא1שי שבזמן וןגנשז, יקלו״.  לפני הפתחים כל ^
 תחתון למדור שיורדת לנשמתו ואוי <(דן, לגן ןכנס ולא יבוא שלא פלוני

 יושה כן אם אלא וכר, וצלמות תחתית שאול אבדון הנקרא שבגיהנום
 מים מקור גנזבו אירני נאמר: זה ועל ענה. שלא ואמן אמן כל על תשובה

 הברכה, נביעת זה חיים מים נשברים, ביארת בארות להם לחצב חיים
עיין ביארת׳. ״בארות כפול בעינש מךתה אחר מךמה לירד וענשם  רבנו (

חיי ת ב ש ח פר תב בשל ע). זה כל שכ מר׳

--------------------------------------------------ץ
̂ץ חותם (בכתר-ראש) מוואלז׳ק והגר״ח  בלי אמן ״על פך: זה חמור ענ

 ובערוך למתבונן. נוראים והדברים זכות״, למוד שום מצאתי לא פוגה

יאמרנו. שלא מוטב בונה דבלא להלכה, פן פסק א) השלחן(נו,

איש החזון של פחו״ ״פכל

 נהנ כיצד כונתו״, ״בכל רש״י: פרש פחו״, בכל אמן העונה ״בל סז״ל: דברי את

ש? אמירת בעת איש החזון  היה קדיש אמירת בעת איש החזון של מנהגו קדי

מאיד! עד ומתרבז עיניו את ב;ךיו מכפה הפטנדר, על ונשען שעמד

 החזון פנה קדיש, שיאמר מי שאין התפלה לאחר נראה היה כאשר אחת פעם

 באמירת הקהל מן אחד פתח הליכתו כדי תוך אולם לצאת, כדי הדלת לעבר איש

ש,  על חזר אלא אז, שהיה במקום הקךש אטמיעת נעצר לא איש החזון קך

 מלא לרבוז עיניו את בפה עליו נשען הפטנדר, ליד הקבוע למקומי עקבותיו

בונתו״י בכל ־ פחו״ ״בכל בדךכו, הקדיש, מיעת0
אל ש ויגדך) אביך (

ת.1נחוצ ת1הלכ טו.
: ▼ :־

 א־מ־ן סימן ־ אמן ענית על נפשו לנזסיר נ(וזןב ?(ןשראל אחד כל א.
ם (ווי קטן. או מאשה הברכה שומע ואפלו נפשי, מוסר אני  פרק העמודי

פו) י׳ סו ב
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עקדיייו לק\מ'ע כדי לרוץ וישתדל ב. ר ש א) סעיף נו סימן (

 א) סעיף נו (סימן רם ל1בק רבא שמיה ןהא ואמן [אמן] ת1לץנ ויש ג.
ה) ס׳׳ק במשנ״ב (שם קשות ת1גזר מתבטלין זה קול ידי וגנל

ז) סע׳ קכ׳׳ד, (סי׳ הבא לעולם סלק לו יש אמן עונה כשהתינוק מיד ד.

(שם) אמן. שי:ץנו הקטנים בניו וילמד ה.

 בךכות כששומע כגון ״אמת״ מלשון פגנמים לכון יש האמן בכונת ו.
 דאז הץמיךה, של ראשונות ברכות ג׳ או השסר, ברכות או הנהנין,
 ופץמים שלכוה. באמונה הדברים הוא מאמת שאכן האמן כונת כאמור

 שבאמצע הבקשה ברכות כגון ךצון׳ ןהי ר׳כן ״אמת״ היא האמן כונת
 רצון יהי וכן כן שהוא אמת יכון בתשובה, הרוצה הדעת, חונן ־ העמיךה
ןכדומה. בונשובה ויקךבנו דעת שןחיננו

 שןהא דברים של בפשוטם לכון יש רבא שמיה יהא אמן בענ!ת ז.
 עמלק של שמו שימח ויכון * עולמים ולעולמי לעולם כזבךך הגדול שמו

אימתי יתאוה ורצונו כחו ובכל הקב״ה, של כסאו שלמות תלוי שבזה T »T - V I • : T V T V ׳ : T : • : ־ T •• V -

אחד. ושמו אחד ה׳ ןהא

 החיד׳א דברי את בהביאו שליט״א, זילברשטין יצסק רבי הגאון
 תמיד! י׳השם שם אביו רם בקול ־ ״בראשית״ המלה של תבות שראשי

 ״קדוש״! בשם מסן־ם ןהוךי כנו שבירושלים צין כ׳) עמוד יביעו״ (״טובך
 לבית ללכת הרנאמץ חלוש בהיותו שגם ויחידה. אסת מסבה וזאת

 להקרא הזוכה של שכרו ומה הברכות. על אמן לענות כדי המדרש
 שאמרו וזהו הפסקה. ללא לנצח, להלל סלה״ ל״ןהללוף זוכה י ״קדוש׳

לבוא״. לעתיד אמן ועונה זוכה הזה בעולם אמן העונה ״כל במדרש:

ה״לבושים״ בעל יפה מרדכי רבי מחיי ספור טז.

 לפני שקרה אמתי ספור נעתיק אמן, עמת של החיוב לדעת כדי
 קטנה בקהלה ור׳מ אב״ד היה ןפה מרדכי רבי הגאון שנה: מאות כארבע
פוזנא מק״ק שלוחים שבאו למעלה והגדיל כסאו ה׳ והרים מקיךם,



.73תודה. תז

בנגלה ל1גד מתיבתא ורילו ן1גא היה כי ור׳מ, לאב׳׳ד ^:ליהם לקבלו
י ! - V •• “S Z : ׳ • T T T י V : • : T T : • I •• J

 לבושים. ^שרה ^גנשה הקדושים, בספריו רואה, כל זךאה כאשר ונסתר
 אקבל לשלוחים, הנ׳׳ל הגאון השיב כנהוג, רבנות אגרת לו הביאו וכאשר
 ?ומכם, ̂‘לס אוכל לא ומיד תכף אמנם למורה, לכם ואהןה מכם הכתב
דש עבור חכמת למךתי לא שעדןן מפני  הללו במדינות אדם שום ואין ה̂ו

 לגאוני לויניציאה איטלןה למדינת מקדם אסע כן על ממנו, ללמד
 הזאת. החכמה מהם אלמד ושם זו, בחכמה בקיאים שהם הספרדים

 הספרדי זצ׳׳ל אבוהב יצחק רבי הגאון אצל ולמד הנ׳׳ל, הגאון תכף ונסע
כאשר היטב באר הנ״ל החכמה כל ממנו ולמד חדשים, שלשה בערף T T; T Z • V ”  Z • ׳ t  -  . . . .  . .  T -  -  T I T -  T V • -  T t

ויהי ממנה. מקצת ר׳ח בהלכות יקר אדר לבוש בספרו חכמתו נראית
* T T T T Z Z • Z T Z T •• Z״ Z -  T V •  T *Z • Z • Z •

 אבוהב רבי הגאון בן אחד תינוק שם שהןה מקרה ויקר הנ״ל הןמים מקץ
 בני כל וענו רם, בקול העץ פרי בורא וברך אחד פרי הרנינוק ואכל הנ׳׳ל,
 אמן ענה לא הנ״ל מרדכי מוה״ר והגאון וזרנינוק, ברכת על אמן הבית
 אמן ענה שלא ראה כאשר הנ״ל הגאון של רבו ןהחכם במרנכון, שלא

 יפה, מרךכי רבי הגאון את ונדה גדול, בכעס עליו כעס הונינוק ברכת על
 בנדוי הדין כפי יום ל׳ יפה מרדכי רבי הגאון והמתין בנזיפה, בו וגער
רבו את לפיס ורצה יפה מרדכי רבי הגאון בא כך ואחר לתלמיד, הרב

T־ ־ ־ ־ T־ -  T * T  ~ - t * • Z . - Z T י T Z  •.*T - Z Z T• • - •,• ־

 פשעי מה לי ויאמר אדוני ימחל רבנו, לו: ואמר לו, למחל רוצה היה ולא
 הספרדי הגאון לו השיב הזה? הגדול האף חרי ומה נגדו, סטאתי ומה

יותר אהבתיך בדבר תלויה שאינה ושלמה גדולה שאהבה תדע ידע הב׳ל
- - ^ - J -  T T -  T I T •• V T •• I T I T -  V • י ••

 ?(ל אמן ענירג שלא בשעה מיתה סןב שהיית נאמנה תדע אבל מבני,
 זה, בתנאי רק לך מוסל אני ובתמים באמת אמנם התינוק. של הברכה
 להם ןתודיע ברבים תדלש רגלך כף ונדרך אשר קהלה ובכל מקום שבכל

 ששומע ברכה כל על אמן עונה שאינו מי של הגדול והפגם החטא את
 את שיספרו הדורות כל סוף עד בניך ולבני לבניך ונצוה וגם מןשראל,
שאספר: מה והנוךא הגדול המעשה

 גזרת קדם קדושות קהלות בהן שהיו ספמא, במדינות הןה מעשה
תשנת ע ב ר א ם ( ס אלפי תנ״  לאלקים, גדולה עיר שם ןהןתה רנ״ב]. ה׳ [צ׳׳ל ת
פעמים, כמה אותם לגרש ורצה אחד מלך שם והיה בישראל. ואם עיר

- T : T •••י V T T T * ״• T J • I ״״ * *  T ••T I ▼ ▼ I T V • *

ובכל המלך, בעיני סן נושא והןה גדול, ועשיר וענו חסיד אב׳׳ד שם והיה
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̂נם  מפר הנ״ל החסיד היה היהודים, את לגרעו המלך של דגגתו שסשבה פ
 לגרש ןצוה היהודים ̂נל המלך ויכעס היום, וןהי דעתם. ומבטל עצתם
 שרצה אלא עמהם, שילך הנ״ל להחסיד הקהלות בני כל ובאו אותם,

 ויפצרו ה׳, זךאת חכמה ראשית כדכוניב המנחה, תפלת תסלה להונפלל
 היא ועתה זשראל, כלל להציל היא, גדולה מצוה כן גם זו לו, ואמרו בו

 עמהם והלך החסיד כן ויעשה תתפלל. כך ואסר המלך, לפני רצון עת
 לקךאתו ורץ בעיניו סן נשא המלך, אותו ראה כאשר ויהי המלך. לחצר
 התרה יבטל שבודאי בדעתו, הססיד וסבר הנ״ל, הססיד את ונשק וסבק

 אסד כמר בא כך, ובתוך שונים. בענינים המלך עם ודבר מסגרוש,
 ברכה המלך את ויברך המלך, לתלי ויפל המלך, לפני המלך ממדינות

 הבין לא הב׳ל ןהססיד לועזית, או לאטינית בלשון וחשובה, ארכה
 זוית ללזח הלך מנסה, תפלת זמן לעבר שעומד הססיד וכשראה דבריו.
 הכמר שיגמר קדם לסרנפלל זמן לו ש?ש הססיד וסשב להרנפללי אסת
 וצוה תליו, מעל סכימר קם הקסיד, ונפלת ובתוך סמלך. את לברך הנ׳׳ל
 ברכתו, שונונקזם כדי הברכה, על אמן לענות המלך בבית העומדים לכל

 ולא אמן, ענה לא ולכן לשונם הבין לא והססיד אמן, יחדו כלם ויענו
 העומדים כל ענו האם הנ״ל, הכמר ושאל התפלה. בתוך להפסיק רצה

 מפני לא, והשיבו, אמן? ענה היהודי האם שוב, ושאל כן השיבו, אמן?
 את תלש אמן, היהודי ענה שלא הכמר שמע כאשר ויהי מונפלל. שהיה

 הרע המעשה על הוי ואמר: ומרה, גדולה צעקה וצעק ראשו שערות
 אמן. הןהודי ענה שלא מפני ברכתי, ונתקים לא הזה סןהודי שבגלל הזה,

 על ונהפך מאד המלך ויקצף הכימר, דברי את המלך שמע כאשר ןהי1
ויעשו לנתחים, ולנתחו החסיד את להרג עבדיו את ויצו לאכזר, החסיד

t  1 - 1 • t v ^ -1 י - T T -I V - ד־ T V  V• ן - J . ן ̂ . / • »

 תשימו וינתחוהו הרבים, בעוונותינו קשים ביסורים אותו ןהמיתו כן,
 את המלך גרש זאת, ואסר לביתו. וישאום השמלה, בתוך סנתסים את
יודע והיה הנהרג, החסיד של חבר אחד חסיד עוד שם והיה היהודים. כל

V — • T V  V •• T T V  • T T t t i • : -  T ••ד T ̂ ן Y ̂ •• —

 הקב׳׳ה של מדותיו על כמתרעם והןה הנ״ל, הססיד אותו של מחסידותו
 איזו הנהרג הקסיד עבר שבודאי בדעתו, הססיד אותו השפיט כביכול,

 והיה דינא? בלא דינא דעביד הוא בריך קדשא סשיד וכי בצנעה, עברה
 איזה על השמןם מן לו שיודיעו ומונפלל ובוכה מונענה הקסיד אותו
בחדר ההוא החסיד ויתבודד משנה. במיתה הנ׳׳ל החסיד נהרג חטא
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 בגןצם הנהרג החסיד אליו ובא הנהרג. החסיד על ומשתומם יושב מיחד
 ויאמר גדולה, חרדה החי החסיד חחרד לבדו, שם ןשב אשר בחךרו היום

 החי, סססיד אליו ואמר תסת. ואל תירא אל אחי! הנהרג, ססיד0 לי
 ככה, ה׳ לף עשה מה על לי, תאמר כן על הזית, גדול שססיד אני יודע
 האמת, לף אגיד אני הנהרג, והשיב עליף? עבר אשר הגדול האף חרי ומה

 כחוט הצדיקים עם מדקדק שהקב׳׳ה אלא עברה, שום עשיתי לא מזמי
 שפעם ־ החטא בזה הרבים בעוונות נזהרים אינם העולם וריב השערה,

 הברכה, על אמן עניתי ולא ושתקתי הפת, על אחד רנינוק ברך אחת
 בשר המלך לפני בעמדי לי שנעשה המעשה עד אפו, הקב׳׳ה לי והאריך

 שעה, ובאותו מאד. למלך וחרה הכמר, ברכת על אמן ענירני שלא ודם,
 לכן התינוק. ברכת על אמן עניתי שלא על אותי דנו מעלה של דין בית

 המעשה את העולם באי ולכל בנך ובן בנך באזני תספר חביבי, אתה
ז׳׳ל. החסיד לו ופרח אמן. ענזית על ותזהירם הזה,

 מרדכי רבי להגאון הזה המעשה את הנ״ל הספרדי הגאון שספר ואסר
 למען נתכונתי כי אורנך, שנדיתי עלי דנתרעם אל לו, אמר זצ׳׳ל יפה

 ברבים שתךר׳ש בתנאי אבל לך. מוחל ואני עוונך, על כפרה תהזה
כאן. עד אמן. ענית על להזהירם

 אחת פעם זה מעשה יקרא ה׳, דבר על ,וחרד סזרא האיש כן על
 ואפלו אמן, עונה שאינו למי הגדול הענש ביתו בני לכל להודיע בחידש,

 תפלת ומתפלל חוזר כשהחזן הכנסת בבית שכן ומכל ונינוק, בךכת על
 שאומר אחרי והם: בהם, נזהרים העולם שאין אמנים ב׳ ובפרט י׳ח,

 ןאינם לד׳, אנחנו ״מודים תכף אומרים לציון, שכינתו המחזיר הש׳צ
 ועל עלינו הש׳ץ כשמסים וכו׳ ועל עלינו ופריס על ואמן אמן. עונים

 לענות לזהר צריכין כן על ״ושמרו׳, לומר ומיד תכף מתחילים זרושלזם,
 מלכות״ ״לבוש לספר ההקדמה (מתוך ״ושמרו׳. וקדם ״מודים״, קדם אמן

רט״ו). סימן לאלפים בחסד בקצרה והובא

תפלה) עניני (של׳ה
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ת1הגרכ ̂נל אמן ענית

ת, הברכה מר1 ת ידי על בשלמו אמן עני

 ובל פו׳, יאות כךלןא בקיומא איהו דא אמן, עליה דאתיגו ברכה כל

לןדמ»ק בענזרק לה ומעטרין לה ^:רכין דסגיאין ברכתא הוא אי שפן

ברזא
היא אם שכן וכל כראוי, בקיום זהו אמן עליה שענו ברכה בל תרגום: . :■:X ■ • . TT י ■ .  :.I : V I ■:T T.. :.■■■■ T ■IT :■■■ ■::T ■■ T ..T ד I .:Y■ *  ״. ■

אמן. בענית אותה ומענזרים אותה מברכים שרבים ברכה
ע״א) רע׳׳א ח׳׳ג (זהר

אמן יענו שעזנים להדר

 עזבחא דיסלק בגין לאתבא, ותרין לברכא חד איהו, הכי דברבאן רזין כל

קיומא הוא ודא דאודי ותרק מברך חד דתלת, ברזא הוא 7בר דקדעזא

דברכאן.

 בדי אמן, יענו ועזנים יברך עזאחד להיות 7ער הברכות סודות בל תרגום:

הברכות. קיום הוא וזה מעזלש הקב״ה עזל עזבחו שיעלה

ע״א) ק״ס ח׳׳א וזהר

 אמן עליהם ויענו ברכותיו שומעים שנים שיהא יהדר

שלום) בשערי מביאו מאמרות העשרה בשם ס׳ ו׳ סי׳ השקל נמחצית

תיו1בהלכ בקי להיות יז.
• : T י• : • : T

וילמדנו חכם אצל ילך

 חכם אצל ילך חכם, אצל ילך תקנתיה מאי מ?גל ברכה בלא הנהנה
חכם אצל ילך רבא אמר אלא אסורא, ליה עביד הא ליה עביד מאי

- • % •• T T • •• • ▼ ׳ T ▼ V -״ , ^ T T
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מעילה. לידי יבוא ^לא כדי ברכות וילמךנו מעלןרא
ע׳׳א) ל׳ה (ברכות

ע יה. ה? הרופא חזר מדו שוב בת
“ T ־־ “  T •״ • : T

זצ׳׳ל פע^טזו מ׳שה רבי של תשובתו דבר

 על אותו שאלתי הברית, מארצות ארצה שעלה דתי, רופא פגשתי
 את בו חולל מה כהויתן, דברים לי ספר והוא לדת. שהביאו הרקע

 קךסו. שלו הגופניות המערכות שכל חולה אלי הגיע בסיים. המהפך
לחיות. ימים מספר רק לו שנותרו אנוש חולה

V T V: - י • : t • • T T

 נתן ומרכב מסבך שבנתוח הערכה, הבעה בכירים רופאים בין בדיון
 היסורים מנת וגם מאד, יקר הנתוח בחיים. השנה כמחצית עוד להותירו

 ןהמתנו המשפחה לפני הבעיה את הצגנו גדולה. לו הממתינה
להכרעתם.

: - : T T״ T

 זצ׳׳ל, פעשטןן הגר׳מ מרן של מונלמידיו שהןה עצמו, החולה בקש
 לנסע בעצמי והחלטתי בקשתו, את שמעתי למדר. השאלה את להפנות

 מספר מ׳שה, רבי אל הגעוני דעתו. את .ראשון ממקור לשמע הגר׳מ אל
 לעשרים קרוב דמעות. נוטפות ועיניו הבעיה, את לו הצגוני רופא, אותו
 מצבו לו שנודע וברגע הזה, מינלמידו שמע לא שנים ובכה. ןשב דקות

הפוגה. ללא בכה הרפואי

 למחרת ולהחליט• לחשב יום של שהות מ׳שה רבי בקש לעשות? מה
 ארכות. שנים בשבילו ונבקש לרפואתו נתפלל אנחנו לנתח! אמר:

 מלאך ברכות, כמה על אמן לענות יזכה הוא שנה חצי להסביר, והוסיף
 עליו שתלמד מעלה של לפמלןה יצטרף מלאך כל שלו, אמן מכל יוצר
זכות

־ גפן אריה הרב של סקירתו נאמן] [יתד שמות לפר׳ קדש, שבת מוסף (מתוך
בהלכה) רפואה
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שה1קד הנהגה W זכותה
T f t  T T 1 -  V T X

 כאשר דולןא הוא ק?ין, אפל'י מעשה W _^זמירה הפזג(ה בח ועקר

 כמו אמך, 'נוטר♦ מעלת וזוהי יה,3הך לליא ביגקביות בו וז־בקים אגוזים

 וליא עליה, אמן לענות כדי הברכה לכזיום ה3ומצ ממתק הזהר: עזכתב

בכך. מה של כדבר לענק כשמתיחסים

 עדיף חזק, באיכן אחד, בענף להחזיק 1בה״ למחזיקים ־ היא חיים ״׳גץ

 ״החזקתו׳ את ה3מר אינו כך ידי על כי ויה,3ך בצורה העץ בכל מלהחזיק

 ״נוטר להיות קלה, אפלו מצוה, ״שומר להיות בלו. ללגץ קשור נותר והוא

זוהי התרים מציאת וללא יה3הר ללא מחלטת! נאמנות מחיב הדבר אמן״
• • •• V -  • I t T T t -  t r  » « '. T VZ 9  “ t T T -  I *• T

שערי לו ותחק3עז זוכה בחד ״בבל אמן העונה וכל בחד, ״בכל בחעת

עח• גן

ט. ת י החנוך אמנו

 בבית רעים עויחות גנל אב ר׳ 1בנ את מוכיח זצ׳׳ל חיים החפץ כוץהיה
 לךחות הנימוס מן זה (ץאין ליב ד מרננצל היה הצ?גיךים, כדךך המדרעו,

לעווחס. נגש שהוא בשץה ומכיר רץ

והחניות במסחרו טרוד אחד שכל בשעה השוק ״ביום אביו: לו השיב ▼ J T 1 • I T ן י - I • T י י• V  T V  T T - ״ ד־••

 שלא מקרוביו אחד ססנוני אצל יופיע שעה באותה אם קונים, מלאות
 ןךשה האם זו, פגישתו על מאד עד זשמח והוא ועדנים, עדן זה ךאהו

עליו? צובאים שהלקוחות בעוד בדברים אז עמו להאריך לעצמו החנוני

 עמו להשתעשע ןכול שאינו על האורח של סלירזתו ןבקש בודאי הליא
 פניו את ןקבל ואז מרנרוקן, כשהשוק ערב לעת לבקרו וןזמינו שעה, לפי

בדברים. עמו וזשונעשע כראוי

 כמה כשמרויחים הש״ץ חךרת בעת וכמה כמה אסת על והלא
 זו בשעה הןתכן רבא״ שמיה ןהא ״אמן מרויחים קדיש ובעת ״אמנים״

מפסדי! ולצאת בנימוס לנהג
T I •• T I • I  * •

ב, (הח״ח, ד תרפ״א) ו
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ת כ. ש מסירו מן ^ננית למען נפ ס ב?גל של א  ושך<!\ ד1״י
/ספור העבודה״

 ושמעו השסר יפצי?ן קט רגע ד1ע שנתם. נמים הכל בחוץ ץלטה ח׳שך,
 בזריזות התנער מוטי כלו. היקום את בקךניה ונלטף חמימה הרפית
מעילו את לבש רב ובמרץ ידיו נטל בכונה. אני׳ ״מודה אמר ממטתו

• • T T ״י־ ••• • ! - T T T ״י־ V V : T T ״ י T - •/ : ״

 קדם הראשון הקדיש את להפסיד לא כדי הכנסת לבית נחפז וחיש
הונפלה.

דו במתו  להעדו שאמור לטיול ההכנות אודות ספר אין מחשבות ^
 עליו אולם תרמילו, את הכין אמנם אמש נחום. המדריף בלווי היום

לטיול. יצאו בטרם לחנות להגיע

 ומוטי הקדיש תפלת את מונחיל החזן את שומע הוא הכנסת בבית
 למישרין הרננהלה הונפלה ממחו. טורךניות מחשבות לגרש בכיס מנסה
 בית את מכבר זה עזב מימין חברו כי מוטי של מבטו קלט שלפתע אלא

 וזטופה הצצה לביתו. הזדרז כבר בפנה ש^שב חזקןהו גם הכנסת,
 עליו בדיוק שבע בשעה השעה, מחצית בעוד כי הוכיחה בשעונו

 הש״ץ. בתזדת אוקזים עוךם והמונפללים תוךה התלמוד בשער להונןצב
 יהיהל! מה חושים, בערפול התפלה שורות אסר מרצדות מוטי של עיניו

 בלבו להשאר? או הכנסת בית את לעזב עצמו: לבין בינו מוטי חושב
 צעדיו מוטי מסיש התפלה סיום מה!עם ויהי אשאר ססלטה: גומלת
 יהיה מה ןהואל! לארכה המשתרף התור מצטיר בךמיונו החנות. לעבר
עליו?

 קניתי ־ מאחוריו קול לפתע הוא שומע מוכן! הכל מאחר, כבר מוטי,
הנחוצים המצרכים כשבידיו מאחור הגיח אחיו צביקה הכל! עבורף 1*̂ 2 Y • I •  P • •• • -י •• T I • -  ▼T I V I ״ - t •

לביתם. האסים הזדרזו בןד ,יד לטיול.

במורד אותו מלוים צלחה״ ״דרך כשאחולי בחפזה תרמילו נטל מוטי
V V •• • V I  T I T I • I -  - T 1 י •• T ; • - S ־

 וסמש שבע כבר כשהשעה תורה התלמוד לעבר צעד במרץ המךרגות.
דקות.

מנוע טרטור את שמע ממרסק והתגבר, הלך הלב פעימות קצב
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כחות. באפיסת והתישב הרכב על עלה צעדיו, האיץ הוא האוטובוס. T T ' T T J ' • • *  T ־־ J — V V T• - —

 מרהיבים, נופים כלם. הילדים על עברה ומענינת נעימה נסיעה
 המדריד ידי על שנאמרו הסברים בלווי תאיות עמקים הרים, כבישים,

 נוף הרכב. את עצר הה לנהג באצבעו המדריד הורה זמן, כעבר נחום.
 בסמוך ״כאן והדרו. ןפיו במלא יזךעאל עמק - הילדים לעיני נגלה קסום
 האכילה הבקר׳ ארוסת את ונסעד בצוונא ״נשב המדריו אמר ־ לעץ״

 בטרם אולם ארוחונם את לסים עמדו הןלדים כסדרה, התנהלה בצותא
 את לספר לו שןזכירו ובקשם נחום המדריך אליהם פנה לברך הסלו

שבאמרנחתו. המרתק הספור

 וחשוכה ארכה למערה הןלדים את הובילה הבאה היעד תחנת
 המעךה דיפן על חילדים נשענו שם חר כעין פעור תקרתה שבמרכז
נחום: של המרטיט לספורו בדריכות והקשיבו

בעיר גרמניה, מעירות באחת שנה, ממאתים למעלה לפני זה ״היה
V t T • ״. ” : - T T • -  T • T t ׳ T : -  :V T -t -• - - I ׳ T •

 הי׳ד שלמה ר׳ בן אליעזר ר׳ בשם: יהודי אודות אימה שמועה חלכה
 נוצתה אשה מבעית במחזה הלוכו בדרך פגע פסח שלפני הןמים באחד
ללא אך להצילה, חש ברחמיו היהודי חול. הר ליד שנכרה לבור, נפלה T I T : ״T T - : - :  • T : * V :

 מצאו בסמוך שעברו ונוצרים למות, האשה נקנקה כך ובין כך בין הועיל.
 להשתמש מנת על בזדון, שהרגה הןהודי על להעליל פד׳ ״הזדמנות

הקרב. הפסח בחג מצות לאפןת בךמה

 טענותיו כל הועילו לא לדין. באזקים כבול כשהוא הןהודי הובל מיד
 בפמבי ונוראה אכזרית בצורה להרגו והחלט הטהורות כונותיו בדבר
 ן.אות אם בפניו הותירו לחצלתו אחת דךך אולם העיר. לככר סמוך

 הןהודים של חשתדלותם כל באחת. דינו גזר ןבטל דתו ולהמיר להתנצר
̂רה רע את להעביר  גדול צדיק בעיר התאכסן שעה באותה בתהו. עלו חג

 ר׳ שמע העבודה״, ושךש ״יסוד בעל זיע״א, זיסקינד אלכסנדר ר׳ ושמו
לו שיאפשר רשיון להשגת ויכלתו כתו בכל ונרתם הדבר את אלכסנדר

- I • : T T :־  V V : -  : V ׳־־ : T -  : : T • T - • : י I -  : V ••

 האשור קבלת עם האסורים. בבית הכלוא אליעזר ר׳ היהודי את לבקר
 למדו ואף ה׳ קדוש על למות אליעזר ר׳ של רוחו את חזק לבקרו נקפז
ה׳״. קדוש על למות במצוותיו... קדשנו ״אשר חברכה נסח את
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 ןהודי כל ת.1ה^ובוע סג שני טוב ליום נקבע להורג ההוצאה יום
 צמאי הגויים נקמת שכרון מפני מות. אימת תוך בבתיהם הסונגרו העיר
ותר לא אחד יהודיו אף שמות. ובנכסיהם בהם לעשות העלולים הדם

- T T ד- - ״ :־ V : V T - - י : T V  T •

 ברכתו. לאסר ״אמף ולענות לנדון שתף להיות חפץ ומאדו נפשו ובכל
 של זו ויקרה גדולה מצוה וזכות המברך״. מן יותר אמן העונה ״גדול שכן

 עטוף כשהוא וכך, לידיו. מזדמנת יום בכל לא ה׳ קדוש על אמר ״עמת
 ופסע רגליו את זיע״א זיסקינד אלכסנדר ר׳ ה!שיש הןהוךי שרך במעילו

כדי עיר, של במרכזה שהתאספו הנוצרים אלפי בין נפש במסירות
• 2 • ... ... - 2• 2 • V 2 •־ : V T T 2 V • ׳ J ••

בבטחה פסע ״אמך!הרב לענות כדי זאת וכל ־ ההריגה במחזה לחזות
• - : -t : t • -t ד־ - :״

 שלמד ה׳ קדוש ברכת את לשמע כדי הנדון של עמדו למקום סמוך עד
 לערך הכנסת לבית שב ובנס כלם לעיני ״אמך ענה ובקול ברטט אותו

הקדוש. של לנשמתו אזכרה

 את שומעים הם כאלו להם הןה נךמה הילדים. של בגום חלף רטט
 וענית הברכה עצמת למול הדם צמאי הגויים של הפרוע ההמון קול

קדשתה. בגדל עולם של סללו המנסרת ה״אמף

 נפש מסירות של נוספות בחינות ״.ישנם המדריך, המשיך ״ילדים״,
 ןשנם מאתנו אחד לכל אמן. עמת למען ביומו יום מדי לןדינו המזדמנות
 שיחת כגון: ״אמף. לענות מאוננו ומונעים בדרך העומדים מפריעים

הכנסת. בבית רעים

 הם הרי היצר פתוי למרות אמן וענית אלו קשיים על התגברות
 סש במחשבותיו שקוע העת כל שישב מוטי נפש״. ״מסירות בבחינת

 לנגד עברו שחלף הבקר מאיךעות כל אליו. ןשירות הספור כל כון כאלו
 היצר פתוי על התגברות של עלאית ענג כשונחושת זה, אסר בזה עיניו

באיבריו. מרנפשטת
)3 מס׳ גליון אמן״ ״נוטרי (מתוך

ת כא. אל! פרעו שר בי

 זשראל בית של בפיותיהם זו בשעה הנשאלת הגדולה השאלה את
נבואה ונבא הנביא אליהו ושאלה קדם כבר ובשביה, בצרה הנתונים

-T T 2 ׳ ▼ TT “ • 2 ־ • 2 - - T 2 •• • 2 • T 2 ״  T • •• T T

תנדא״רברורה בזכות העכר׳ם? מן לישראל יפרע הקב״ה מי ״בזכות פ״י): (
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ועונים מדרשות ולבתי כנסיות לבתי ומ^יךיבין שמשכימין אךם בני
אמר״•!

ט.) שבת במסכת מובא כן וכמו קי ת ( רו גז ת) ( עו אל ר ^ר ^ד ב כ

ת ולבטלם? לשברם נתן  שנאמר: כמו בוךאן, את לברך ישראל שמתכנסים מכו

ה׳״ בךכו עם בהתנדב ב:שראל פרעות ״בפרע

 זה על הפרעות? לבטל ישפנלתה בוךאן את שמבךכין וברכה התפלה היא ומה

הא שם: הנמרא עונה רבא! שמיה אמן;

 רם. ובקול בבונה והינו ביחו״ בכל ״לענות והוא: זו לסגלה אחד תנאי ישנו אולם

מן בדורה במשנה וכתב סי  הגזדות את השובד הוא הקול ״דאותו ה׳) ס״ק נ״ו (

לשבירת הפועלת היא הקול הרמת דוקא מדוע להבין קשה פשוטו ולפי הרעות״,

ת רו הרעות. מז

ם ובארו  שעת היא ךבא״ שמיה ןהא ״אמן אמירת ושעת כיון הקדושים בפפך

ה אם לכן העולמות, בכל ה׳ להמלכת תפלה שע שראל זו ן  מעקה קולם מרימים י

 של רבונו ומתפללים: ומירולים הלב, בנהמת רצזואגים נפשם, מעמקי הטתפושת

 קולם בהרמת גלו הרי העולמות, בכל וכזבו־ך מקרש הגדול שמף ןהא עולם!

 עוונותיהם כי זה ידי על ומתגלה שמים מלכות ורק אף הם נפשם שמארי וזעקתם

 מלאים כלם באמת נפשם חלל עמקי בעמק אולם ולחוץ משפה הם וחטאיהם

 מתגלגלין זה ידי ועל בתפאךתה. שמים מלכות יפי של הטפלא החזיון בחשקת

ת ומתבטלים עוונותינו ונמחלין אנחנו עפר בי כביכול ונזכר יתבךף ה׳ ךרומי רו  מז

קולף״] בבח ״הרימי מאמר אמן נוטרי ספר [עין הקשות,

והראה חדרים לחדרי המלאף הכניסו לטרום רצזמעאל רבי כשעלה בחז״ל: מספר
T I - ־.־ 1 ־ ;־ •> T 1 • ־ ־ T 1 ־ ’׳‘־ • T • 1 ־ ־ T ־1־1 י T , ״ , • T ;־ •

 נצטער ובו׳ לרעב לרעב ואשר לחךב לחרב אשר לבוא, המיעדות נוראות צרות לו

אל מע ש  הטלאף, לו אמר ועוד ישראל, ?שביל לו וענה אלו? למי רנזאל רבי:

 הכנסת לבית ישףאל שנכנסים וכיון מאלו, רבות צרות מתחדשות יום שבכל

מכאן. לצאת אותם מניחים אנו אין ךם בקול רבא שמיה לסא אמן ועונים
קי ת) (פר ההיכלו
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יל[רים! אחים כן אם

שבגרוגם! א-לי החממות וזהו פיגויות! חרב יעז ישראל' לעם

 ה׳ ־ ידי _ועעם כחי הזועקים קרתא מחריבי על בנזחונגו נשים לא הבה

תברן יכרתון, כרות האלילים כל כי מעזיח, פעמי עזל זו בעזעה מלמךנו י

 עולם וזקןy הפסוק המעזך לקים זו בעזעה חובתנו להשען״ מי על ואץ

 כל בחלל קול'נו עזעסר ידי לגל ונזעזיחו ה׳ קךן ^הרים עז-די״ במלכות

העולמות! בכל מברך רבא שמיה יהא עם בזעקת העולמות
I T T •►:-י י - - I״ ♦ TT I r  •  • * I »י T T T I

תוך מ טרי ( מך ״נו ליון א )2 ג

ס כב. ?גדז לגן כניסה כרטי

 ^היה אחד באךם מענשה ^בת: בהלכות זרו^י׳ ״אור בספר מובא
 בונים ר׳ בא כא^ר אחד יום בונים. ר׳ אותו קוראים והיו מתים, קובר

 אחד אךם הכנסת בבית לפניו נורא מחזה והנה הכנסת, בבית להרנפלל
 ממנו נבהל בונים ד יגשבים, של כתר ראשו ועל כן, לפני יום מת שכבר
 אותו אינך האם אותו ושאל לפניו, שד רמות כאן עומד אולי ווזשב
 הוא, כן שבאמת אדם, אותו לו וענה ארנמול, אורנף שקברוני המת פלוני
 לו וענה האמת? בעולם בדינך נשמע מה המת את ושאל בונים ר׳ והזר

 הוא שכן הסימן לך וזה ואכזר: ןהוסיף עךן, לגן אותו הביאו שכבר המת:
 שהלבשת בשעה החלוק לי שקרעת לפי קרוע, שלי חלוק שהיה הדבר,

 והרי עדן, לגן מיד להכנס זכית במה בונים ר׳ אותו ושאל התכריכין, לי
הכנסת בבית אומר שהייתי בזכות המת: לו וענה חכם, תלמיד היית לא

T T • I -  T • T ׳ V V « -  •* : •• • • T V  J • •• -  T T I

 אורני, ומכבדים עןן לגן מיד הביאוני זה ובזכות נעים, בקול ברכות
 אלו המת: לו ןענה שבראשך? עשבים של הכתר זה מה בונים ר׳ ושאלו

 של רע ריח מעלי לבטל כדי בראשי ששנזוני עדן שבגן עשבים הם
 יקה אדם כל ^כך לשונו: וזה זרוע באר שם וכלסים כאן, עד הזה הע^ם

עדן• לגן ויזכה ונעים רם בקול ברכות ויאמר לבו על
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ה׳ פרק

>̂ ש1נב של

הגיהנם <גנשי א.

 ידלןה אעו והוא שחת נקרא בגיהנים השני מדור ל׳ג דף רות בזרת ועי׳
 בית לו שיש מי דנין ןשם כלל רחמים שם ואין חשף אם כי שם ואין

 דומה נקרא השלישי המדור כו/ להרנפלל לשם נכנס ואינו בעירו הכנסת
 פסקי תפלתו שעושה ומי המברף, אקר אמן עונה שאינו מי נדונין ושם

 ומפסיק, וחוזר אסר דבר ואומר וחוזר ברנפלתו המספר כגון פסקי
לשונו. כאן עד כו׳ חברו על והמרנלוצץ

 ועין !מיו כל איוב מז־סורי קשה בגיהנם אחד ך.ךגע הרמב׳׳ן וכתב
אבא במדרש ריון (  ת״ל ממנה רחוק כשאךם גיהנם של דאש פ״ד) גו

 ולערניד ששם. הנוראים מענשים עוד שם עין כו׳ בה נכוה הוא פךסאות
״המזלזל כלם בפי לעולם שמו נשאר שמקבל הענשים כל אחר לבוא T ••• • 5  T 5 : T J • .. I -  • ^ ^ ^ -  -  T

 (קהלת) במדרש כךאיתא גונא, וכהאי הכנסת בית המבזה או ברנפלה״

 לנצח עולמית בושה ןהוא מעשיו שם על האךם יקראו לבוא שלעתיד
קחז״ל ואמרו לעולם״ עב(י יב׳שו ״ולא שכתוב כמו לשער, שאין ר מ ב  דף (

באותה שנאמרו ברכות אותם מתוך ביותר החשובה הברכה שזו ט׳)
^ T T I -  V -ד־ ־ T : • י T : : V V V ▼ : T

 שנוךע הראשון ביום הזה שבעולם הוא והעדן ב׳ פרק ביואל נבואה
 עצמם את שהורגין אנשים שיש עד מאד ?דולה הבושה אךם, על הגנאי

 מתוך כך אסר אבל ברומא, גבי די׳ט בע״ז שנאמר כמי" הבושה מרב
 ואז הרגל, בזה שןך ליא לבוא לעתיד אבל לאט, יורךת הבושה ההרגל,

הראשון. היום כמו הבושה לנצח ןהא

וגורם תתקבל תפלתו ובודאי שמים, כבוד מראה בזה הנזהר ולהפך : V V י - • : J /  • -  T : V S -  V T T------- . . , . ן -I .. f ••

 על כי כראוי ומלבוש ורנפלין תפלה דיני בכל כלאד יזהר וכן ה׳, לקדוש
 כעומד בצניעות גופו כל ולכסות עליונים, בבגדים להונפלל סןב דין פי

 בזה לזלזל ושלום סם מקום שום ואין דגמרא, דינא והוא המלך לפני
 של כללו וכו׳, וזךאה באימה ולעמד המלך, את כ(בזה והוא בקןץ, ואפלו

לשמש הבא כי תפלה הלכות ערוך בשלסן בקי להיות גמור סיוב דבר
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 בזה המזאלין וכל יגרשנו, המלף בודאי זתנהג, איך .דע1י ואין המלך את
 לכל קודם חיובן אלו דינים שלמוד ספק ואין הדין, את לתן גנתידין

 מצדנו שנגגשה ובכך ם,1י בכל פגגמים ג׳ נוהגין הם כי הלמודים
 בלבנו זתן הקב׳׳ה בברכות, וההנהגות ההלכות בלמוד זו השתדלות

 יונה רבנו שכתב כמו שלם, ובלב באמת לגגבדו ונזכה 1ףךאת אהבתו
שערי ה (ב שוב ף ת ב) סו  יוגגילוהו מה נפשו יעורר לא האדם אם ש׳

 ממאה יותר אדם של בלבו אסת מרדות טובה א׳) ובברכות(ז׳ המוסרים.
מלקיות.

תוך מ ר׳) לה׳ ״הבו ( בו כ

כחה1והת מהדין - והבועוה האימה ב. T.— .. .ך T  — j P

אליהד ״לב ר9הס מתוף

תמפניו׳ נבהלו כי אותו לענת אחיו יכלו ״ולא שי א ר ב במשנה מ״ה). (
T V  » T  t - .— ־ : : • • •T T ׳ • - 'T t

ת אבו  אתה ואין דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן ״גגקמא פ״ג) (
 מלך לפני ־ וחשבון דין לתן ?גתיד אתה מי ולפני וכו׳, דע ע:ברה, לידי בא

הקב״ה. הנןלכים מלכי

 וחשבון, דין לתן גגתיד אתה מי ולפני ד׳ל: יונה רבנו ופרש
אם הלא האדם, יחטא איך כי השם, את לירא אך נבראו לא שהנבראים T : • -  V • * : • ד־ ׳ T T T T I V י •• • / T • P — ג

אם לפניו אדם שנכנס למלך משל גדול, ב׳שת יתביש חטאיו על יחשב ̂  V X T T - ן . ^ ^ ^ - | - T V י••• V ״ T T : T T T X •

 על גדול, בשת יתביש הלא בדבריו, משקר או במעשיו מרמה ימצאהו
הקב״ה. המלכים מלכי מלך לפני וכמה כמה אסת

 את לאדם לו מראין היו אלו כי כותב הגמול בשער הרמב׳׳ן ןהנה
 זה וכל שם, עדן שבגן הרב הענג את להפך וכן הנצחי, שבעולם הגיהנים

 להפטר הזאת הרגע לנצל רוצה אתה אם לו אומרים והיו אחד, לרגע רק
 הןה ימיך, כל איוב בזסורי הזה בעולם להת!סר עליך לך, המגיע מענש
 גבול להם יש הזה בעולם היסורים כי רבה. בשמחה עליו נוקבל האךם

 הבא, עולם של רגע כן שאין מה ־ שנה״ שבעים בהם שנותינו ״ימי ־
 עליו הביא אלו שזסורים יתבונן כאשר ובפרט ועד! עולם נצח שהוא

יחטא איך כי יונה רבנו שכתב וזהו ופשעיו. בעוונותיו בעצמו הוא



ה' -פרח86_

 על לו שיה^ה הבזיון הוא מהפרעניות ק^ה ויותר וכו׳ יחשב אם האדם
חטאיו.

 מן שנתפרדה אחרי הנפש בהונביש גם כי וכותב: יונה רבנו וממשיך
 הגוף טבע כי הגוף, ך1ת בעותה מהבושה גדולה ההיא הבושה הגוף,

או לשנה אדם מבני עליו ויתביש כעור דבר האיש יעשה וכי משכת. I -  -  J * ־ ־« T T : T T •• I • T T • I • -  I • T V

 יהןה מלבו, ישכח לא כי וגם מעליו, הבושה וילך הדבר ןשכח לשנתןם
 מתערב שבגוף השכחה טבע כי הבושה, קצת והוסרה נושן ןשן הדבר

 על לגמרי הדבר לשביס עליי להונגבר ןכול אינו כי הנפש!הגם טבע עם
 רב שמסיר השכסה, קצת שהוא בדבר, להת!שן עליו יתגבר פנים כל

 • הקב׳׳ה המלכים מלכי מלך לפני הנפש כשמונבישת אולם הבושה.
 לפניו, עומדת שהיתה שעה כבאותה בבושה תעמד עד ולעולמי לעולם

 ז׳׳ל רבותינו שאמרו מה וזהו לעולם, מבישת תעמד ההוא הפעם וכמו
פנים כל על לכן כלמה. לאותה לה אוי בושה, לאותה לה אוי ע׳ה) (ב׳׳ב T : T  ' T  t i t ״ :T T־ ־ ״ ״ * T T•

לשונו. כאן עד עברה, לידי יבוא לא אלו דברים לבו על המעלה

 שהןה בעת ז״ל טעביל דוד מהג״ר מעשה ספר ד׳ל מקעלעם הסבא
 ואמר מאד, נכבד והיה בביתו, ויוצא נכנס אחד אברך שהיה במאליץ,

 להזהר צריכים אתם פה, ואני מהבית הולכים אתם שאם טעביל דוד לר׳
 גדול סוקר היה אברך אותו מרנלוצץ, שהוא וחשבו הדלת... ותסגרו ממני

 גם לו שהןה שכן ולו תבואה, שקי של אוצר לו הןה ובביתו בונבואה,
 וסגר שקים, כמה יום בכל לו שחסר סשכז והרגיש ונבואה, של אוצר כן

 וכשלקה ונכנס, הדלת פותח אחד איש וראה באוצרו בלילה עצמו את
 שבקשו כמובן הנ״ל... הנכבד האיש אותו היה וזה ונפסו, כתפיו על שק

יצא לא בעצמו הוא זאת ובכל הדבר, יפרסם שלו לפניו והתחנן מאד
I : ״ I - י I -  I V T T I ״• - T T : -  : T :  ̂ T T

אבל ממש... שלמה שנה ־ אחת פסיעה אפלו ־ הבושה מפני מהבית
• T ־ ־ T ד - t  T -  T • • :  T T  -  -  T * J

 יותר כך ואחר ביתו, סביב בלןלה קצת לצאת התחיל שנה עבי אחרי
 אפשר אי והנה אךם... בני ככל ברחוב שוב שהלך עד וכו׳ וכו׳ רחוק
 שדגש אלא פרטיה, כל על זאת זכר ודאי המעשה, את ששכח לוטי

הנפש... של הבושה תש על פעלה הגוף שכחת כי ממנו ?שכח הבישה

ועולה הבשרי גופו מלבוש פושט שאדם בשעה יונה רבנו שכתב וזהו
V t • T ! -  t -  •• T T V T T : T -  T V V t

בדיוק גךל, ואותו עמק אותו לנצח, הוא הבושה תש שם האמת בעולם
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מץ^יה... ב^?גת תו1א פסים1שת 1כמ

 ךבר ף1״ס קהלת: ף1ס בכתוב בתרגום זה בענין נוראים דברים וראינו
כי האדם, כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים את נשמע הכיל

• : V: T V T 7 •י T T T T V • : T : • V : TI .

 רע׳׳. ואם טוב אם נקלם כל על במשפט יבא האלקים מעשה כל את
כגון בצנעה בעלמא דארנעבד פרנגם סוף הלשון: בזו וכתב  הוא שהחוטא (ו

ם נכבד אדם מעלי שיו ו ע ם כאן מ  לאתפךסמא עתיד כולא הזה) בעול
 כאן אותו מכירים שהיו האנשים כל והןנו אנשא... בני לכל ולאשתמעא

 האמת, בעולם שם נמצאים כבר שהם קרוביו, וכל והוריו הזה, בעולם
שם יתפרסם בעולם פה בצנעה שעשה דבר וכל ביחד, אותם מאספים

S• ; T T ־ : * S  T T V  T T  T : ' - - :  T ▼ • • : ־ : • T

התרגום כלמה!ומסים לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי לעיניהם.
; -  -  : T • ! T ; T T T : T V •• •• :

 רלא נטיר הוי פקודוי ו.ית דחיל הוי דהשם מימרא ית כן בגין לשונו: וזו
 הוי השם, מצות על עברת כן אם כלומר: תיתוב, ואם בסתרא. למיחב

 המועילה התשובה כי לידע בונשובה!ועלינו לשוב השתדל ־ למיתב זהיר
 אם דולןא זה האמת, בעולם שם החטא ב׳שת ולהסיר לגמרי העון למחק
 שסובבו המדות שיטה צריך כלומר: החטא, שרשי על ונשובה ןעשה
 זרצה ולא כלל להחטא עוד ירנאוה שלא ־ לבו בהרגשת והם ־ החטא

 מקום מכל העון, לו ירנכפר כי אף לבדנה, המעשים על בחרטה אבל בו,
 אשר חטאתו על ועד לעולם הבושה תשיגנו ועוד לגמרי, נמסק אינו

 וזו הראשון, לשער בפתיסה ונשובה בשערי יונה רבנו שאמי וכמו חטא.
 אל האךם יתקרב המךרגות ולפי לונשובה, רבות מךרגות והנה לשונו:
 תטהר לא אף סליחה. תמצא ונשובה לכל ןאמנם הוא, ברוך הקדוש
האדם יטהר כאשר זולתי ־ היו כלא העוונות להיות ־ שלם טהר הנפש

1 - • T T t » t • •• T -  V V־ T T T -  I V

 ונכבס כן זונלבן, - כבוס הצריך הבגד וכענ.ין רוחו! את ויכין לבו את
׳שנאמר לבה! את ונכבס אשר כפי ־ העוון מן הנפש מי ר ד) ד׳ (י  ״כבסי י׳
בקצור. יונה רבנו דברי הם אלו ירושלם״. לבך מרעה

תוך מ הו׳) ״לב הספר ( אלי

חיים״ ״שפתי הספר מתוף / נכלם וליא ש1נב שלא ג.
 רשעים ענשם יהיה לא לבוא ״לעתיד חד׳ל בדברי נתבונן הבה
בערכים הברורה הבהירות • הנפלא האור אלא הגיהנום במדור . . - . . . T T I -  • ! -  T ! • -  T T V ■ד T •
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ריף ־ האמתיים  יהא לצדיקים גיסא ומאידך לגמרי. ויכלם הרעועים את ̂י
̂מעו עצמו האור  להבין יעו אולם סכה. מצות קיום בזכות ומרפא צדקה ^
 להגן יוכלו ל־א שהן המצוות משאר סכה מצות של המי.חךת מעלתה מהי
הבא? ביום הצדיקים על

 הרשעים. את ישרף עצמו שהיום דל דבריהם עצם נבאר רנחלה
ם ל (באמר ם אין ׳/רשעים״ ר׳ ם פונת שעי ם לר מורי ת אחד בל בלפי אלא ?  במד

ת  בצוךה האמת אור בו ש^איר יום אותו יגיע כאשר לבוא לעוניד ).1רך?
 דרגתו את ויכיר יבין אחד כל הנפש, חשבון יום זה ?היה ברורה,

 הזה. ביום שתאיר הגדולה הבקו*ת זוהי ־ מעשיו את לבחין וידע האמרנית
 ההכרה כלום. בלא נשאר כי לדעת הרשע יוכח הזה האמוני באור

 הה מדמים, ערכים כל לבוא"ינשריף״ לערניד ־ האמת ךא!ת ־ הברורה
כלום. בלא שנשאר האמת וגלוי הצער החרטה, ־ ביותר הגדול הענש

בלאביו במכתב כותב זצ׳׳ל דקזלר אליעזר אליהו רבי הגאון מר׳ר ת כ מ ) 

הו נ זצ׳׳ל ממר׳ח ששמעוני מה ״זכורני ):332 עמ׳ ח״ג מאלי ?  הסבא של 1(

צ״ל) מקלם  עשירות עמו ומביא הבא לעולם ןבוא שאדם איך נורא ציור ז
תגעלט׳ מיס ׳צעמאדאנעס רו מזו  אסת נמצא להוציאם ובבואו בסף), עם (

 שהביא הוא חושב הדין ליום האדם כשמגיע מדף״. כסף הכל לאחת
 במצוות, יש ואמת פנימיות כמה יבדקו כאשר אולם ׳סחורה׳, הרבה אתו

כלום. בלא שנשאר עכת שלו טובים ובמעשים בתורה

בידו והיה גדול יערות סוחר היה זצ״ל דסלר דיב הרב מר׳ר שאבי ידוע
• » • . • ־ » T T V ! V -  T י• » T : T T J T T

 ךכושו, כל את למכר נאלץ הקומוניסטית המהפכה וכשפךצה רב ךכוש
 להקים יוכל שברשותו הכסף באוצר כי וקוה במזודות, הכסף כל את ארז

 את הבולשביקים בטלו לבו למגנת אולם לגבול. מעבר חדשים ח/ים
 נראה כך לטמיון. ̂רד הרב הונו וכל חדש, רובל על והכריזו הישן הכסף
 מזודה באמתחתנו שיש סבורים אנו ־ זצ״ל מו׳ר אמר ־ הדין ביום

 שבט תחת כשנעצר אולם טובים, ומעשים מצוות מיני כל עם שלמה
 את זבדקו הקב״ה, ־ ח?ים מלך פני אור של בהסתכלות הבקךת,

 כי ?תגלה ואז וכו׳, אמת כמה בהם, היה פנימיות כמה שלנו המעשים
וחלילה. חס וריקים דלים ונשאר עךך, כל להם אין כמעט

האמת את יראה כאשר יהיה, לבוא לעתיד לאדם ביותר הגדול הענש
T V V : • T • T V  T T T •• I T -  •.* T ".ד ...
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 המהר׳ל: ב^ם להביא תיל הןה זצ׳׳ל ומרר לתקן. באפשרותן כבר ואין
אחד מצד כאשר ־ לאדם שתהיה העמקה החרטה היא הגיהנום אש

V ▼י ▼ T 1r די־ “ • I “ T T ▼ V 1 • V • “־ V \

 חברו עומד דרגה באיזו יראה גיסא ומאיךף להגיע, ןכול היה להיכן יראה
חד (״כל חד א א תו נכוה ו חפ ל מ תה לה אוי חברו ש שה לאו תה לה אוי בו  כלמה״ לאו

 באפשרותו שהןה מה שאת רק ולא כלום, בלא נשאר והוא עה.) ב״ב -
 הגדול, והצער החרטה זה, כאב במעשיו. שקלקל אלא השיג לא להשיג

 הנ״ל: וכמשל להאדם. ביותר הגדול הענש זה והפקזיד, שאבד מה על
 שנשאר לו מתברר ולבסוף ךכוש לאסיף בשנים רבות ועע שעמל אךם
 שהשקיע כו על אלא הכסף הפסד על רק אינו הגדול הכאב ־ כלום בלא

 מכל להנות שיוכל לתע וזכה ותמיד שנים, במשך כך כל רבה עבוךה
 הם והצער האכזבה החרטה, ־ כלום בידו שאין לו מרנברר ולבסוף עמלו,

מזה. גדול עינש לך ואין הגיהנום, אש הוא הוא מאיד. נוראים

 ביער בא היום הנה ״כי הפסוק על חדל דרשת כ(ב'אךת זה פי על
 את להכות צךך יהא לא לבוא לעוניד כתנור. יבער עצמו היום ־ כתנור׳

 אלא ינ׳גנל, לא כבר הגיהנום גם שונים, וכזשחיתים במסבלים אךם
 ביותר הגדול הענש יתבצע שעה באורנה שונהיה הבהירות בעצם

האךם. את להעניש שאפשר
תוך מ תי ( שפ ם״) ״ חיי

מצות מת ד.
T ; • ••

 לה שאין דמצוה רסא], קה, [סי׳ וזסידים בספר שכתב מה הוא ידוע
 לעשותה, אתריה ךד'ף רוךפין, לה שאין ומצוה מצוה, כמת היא דורשין

 וכל! מכל שנתעלמוני אנכי, גרוע במה ואומרת: מקטרגת שהב(צוה מפני
 וע׳ש ב; י׳ט, [ברכות דאמרו ממה מצוה מת של ענינו גדל ןדוע וכבר

 פסחו לשחט והולך ונזיר, גדול כיהן דאפלו ולאחותו], סור׳ה בתוס׳
 כדי מצוה, למת הוא מטמא אבל לקרובים, מטמא שאינו בנו, את ולמול
בבזיון. מנח זהזה שליא

 בלא בעלמא חימר רק הוא מת־מצוה הליא אנן: נסזי ועתה
 לנפש משכן מקום הזה החימר שהןה מפני כן פי על ואף נפש-רוח-נשמה,

גדול לכהן אפלו והתירה בזיונו על כך כל התורה הקפיךה הן-שראלי,
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 ול<גסק לו להטמא הבן, ומילת הפסח שחיטת זה ידי על ויתבטל ומיר,
 והיא מפנינים, היא שןקרה הלןדושה, התוךה בענין וחמר קל ־ בצרכיו

 ״ואהיה ל]: ח, [משלי שכתוב כמו הוא, ברוך הקדוש של שעשועיו
 בבזיון, מטלת ושלום, סס ממנה, אסת מצוה אם ־ יום״ יום שעשועים

למעלה! עלינו תקטת שלא בזה, להתחזק חיבין אנו כמה
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ו׳ פרק

חנוך דרכי

מתי ת מאי ז והיאך ז חנוך מצו

 קניבסקי יע\ראל יעקב הרב רבנו מאת יעקב״ "תולדות הספר מתון א.
יעקב״ ״קהלות זצ״ל

 וה^יב, הקטנים, את לסנך להתחיל צריך גיל מאיזה רבנו את שאלתי
 חס אבל להכותו צריף טוב ליא משהו כשעושים לחנך, צריך כבר תינוק

 למדת רק הילד את מחנכים ומכים כועסים אם כי כעס, עם לא וסלילה
 לילד להכניס וצריך צריך להכות אבל מזה, יוצא לא טוב ושום הכעס
 וצריך עדן, וגן גיהנם וענש שכר ויש הבא ועולם הזה עולם שיש לראש

 כשהילד כי ובלב, בראש עמק לו שןכנס עד בזה ולהתמיד בזה להרבות
 עצומים כתות צריך הוא להחטיאו, בו לבער מתחיל הרע ןהי;צר גדל

לעזר קצת יכול זה וכו׳ וענש שכר של המשג בלבו וכשמשרש עליו, לגביר
t v : v : ״  : t t v t ••• -  • : t : ••• v  1 '  t t י ן T ד

הרע. היצר על להתגבר לו

 זיזא למען ותבונה, דעת שום בו אין 1לךת מתסלת הלזה ״והאךם
 עולם״ ״חיי בספרו רבנו כותב הוריד, לו שיבחרו חנוך כל לקבל ראוי
ג׳). פרק א׳ (חלק

 שקבל ואמר, מגידים, דרשות לשמע ע״ה אמו אותו שלחה בןלדותו
 וספר ןשרים״ ״מטלת טפר נכדו עם למד עצמו הוא רב. סזוק מהם

- T •רוצים ״אנו רבנו: מבקש ב״חדר׳ למלמד במכתב דל. יונה לרבנו היראה  1•• .  2 J .  2 • T 1 • f T •• - t  T 1• -

 לו להרשות נא התפלה. קידם יאכל שלא שיחיה, נכדי את להרגיל
אבהשגחתי׳ ורבע 6 בשעה בצבור עמי שןתפלל נ ריי ק תא (  סי׳ ח״ב דאגד

ל׳ו). ר

צדיקים. ספורי להם מטפר היה קטנים, היי ביתו כשבני

צדיקים״. ״אךחות בספר יום כל ללמד צריך רבנו, הורה הבנות עם
ערב לעת עמהן שתלמד רבנו יעץ לבנות, בפנינליה מדריכה עבור גם
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צדיקים״. ״אךחות מספר

רבנו: כותב בטעות? עובת שחלל ילד עם לעשות מה

 ובלבד שעה, כרבע אפלו יום, בכל מה זמן לקבע צריכים ״בודאי
 יךאת ולהשריש כסדרן מוסר ספרי עמו ללמד ממש, יום בכל [שיהיה]
 כי תמיד, לו ולהסביר האמת. בעולם מצוה ושכר הענש יךאת שמים,

 העלה ייטיב סוף יונקים, הזה הלמוד שאם וברור האדם, יחיה לעולם לא
 שהבנים ירנברך להשם תמיד להונפלל ןצריף שמים. ביךאת מעלה

א שמןם...״ מראת ןצליחו קדיינ א ( ת איגר ק״ה). סי׳ ח״א ד

 במיני למשכו ןעץ ומרדן, עקשן שהןה ־ שנתים כבן - פעוט אלד גם
 חולל הדבר מוסר. מספרי לפניו ויקךאו תעים, כעשר שישב כדי מוניקה
מקדים. וכמה בכמה פלאות

1ךרכ פי על לנער ך1חנ ב.

 תפלתו את לסי;ם מדי הממהר וקצי, חמש כבן ןלד על נשאל רבנו
 עליו? להקפיד האם קטעים, בהם מדלג וכנראה המזון, ברכת ואת

שלוחצים יחוש והוא אותו ימריד הדבר לילד, כך על יעירו שאם והשיב:
• T T • •• ג V י -V V ׳ - V T : • : -  T T •״: •

 על כללי באפן עמו לדבר ויש מועיל... אינו וגם רצוי, זה אין אותו.
 כן על חשיבות. יש מלה ולכל הקב״ה. עם וכשמדברים התפלה, מעלת

 גם יוצא ״חנוך״ חובת ידי כי ולהרנפלל, לשוב להכריחו ענין גם אין
זו... בשיחה

 השיב: חנוך? חובת משום הבנים את להכות צריך מה על כשנשאל,
 וכשמכים עקשן, או נוס ילד הוא אם הילד, של בטבעו ונלוי הדבר

 שהכאה נאמר ז״ל הגך׳א באגרת כי כעס, בשעת ולא קצת, להכות
 מוסר עמו ללמד הוסיף העקר, אבל אסור... צד בה יש כעס בשעת
 מה מבין שאיננו נראה אם ואף שנים. 6 בן קטן אפלו שמים. חראת

 לו: ולשנן לחזר וצריך בלבו. נשרשים הדברים מקום מכל עמו, מדברים
 דבר כל ועל הבית, בעל שהוא עולם של ךבונו שיש הפקר, העולם שאין

 לו ולשנן לחזיר צריך ועוד רב, ביקר ומשלמים וחשבון, דין לתן ערנידים
טרפה! זה שגאוה
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נשר יום, בכל אלו דבורים אתו לדבר וצריך רבנו: והמשיך  דקות ̂כ
 הפסקה כמו מצנן אחד יום של הפסק כי בזה, להפסיק ולא יותר, ןל'א
חדשים! שלשה של

• T T; T :

̂לא היום״, ״סדר בספר ^כתוב מה על וכשנשאל  לפעוטות להכות ^
 יש ודאי חטאים שני ועל ־ להכות הוא המנהג אמר: חמש, גיל עד

 חברו את מכה וכשהוא ברכה, לברך וזלילה מסרב כשהילד להכות:
מרבה. באכזריות

! - : T• : •י. T

שקר. על להכות מקפיד הןה רבנו

 הקכזן בבנו לעשות מה עצה לשאיל אליו בא שאקד רבנו, וספר
 ספר תעים כעשר יום כל עמו שילמד רבנו לו ויעץ כהגן, שלא שמתנהג

 ללמד צריך שאתה אמר שהסכויפלער לו ואמר לבנו הלך הלה מוסר,
 מה לשאל לרבנו רוזר והאברך אפן, בשום רצה לא הילד יום, כל מוסר

 לא שהוא לו להראות אין לילד, מדברים כך לא רבנו, לו אמר לעשות,
 ה״להכעיס״ טבע אצלו מרנעורר אז כי מוסר, ללמד צריך והוא בסדר
 ללמד חפץ מאד אני היקר בני יפה, בשפה לו לומר צריך ההרננגדות, ויצר

 ןאז עמך, ללמד רוצה אני ןכול, איני ולבד, דקות, כמה יום בכל מוסר
ויסכים... לאבא טובה כעושה הילד יךגיש

 ״אם אמר. המלמר׳, של שמים היראת מועילה הדבורים מכל ״יותר
 הם גם אז ־ בכונה שמברך המלמד את ושומעים רואים הונלמידים

 המטבל זה - לתלמידיו? המועיל רב איזהו אמר: בהזדמנות כן. עושים
שמים! ויראת מוסר באמרות למודו את

 דבר מכל נמנע הוא היום עד כי לו עפפר במיחד, חרדי לא אחד, אדם על ספר

 אל בני, למד בנעוריו, לו עהיה המלמד מפני רק • גזלה או אונאה ריח עמו עיעז

 הלמוד שכר כי לגזלן! אותי אתה עושה לומד אינך אם - המלמד התחנן - תתבטל

חנם... אביך ;די על משתלם
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ת ג.  הספר ו1מת / הקטנים הילדים קם המוסר למוד חוג
יגיעו״ "טובף

מדבר ן״1חשב באו המשלים יאמרו כן על כ׳׳ז) כ״א (ב

 על דכתיב מאי יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל רבי ״אכור תמא:
 באו ביצרם, המושלים אלו * המושלים חשבון, באו המ׳שלים יאמרו כן

ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד עולם של חשבונו נחשב בואו ־ חשבון
V T V I : - י : V : •״ • : TT : VV : T ן -

הפסדה. כנגד עברה
T •• ; V VV : T•• :־י׳

 תורה בני לפני ברק בבני שאמר בשיחה ספר המשגיחים מגדולי אקד
 אב כל על שחובה זצ״ל, יעקב״ ה״קהלות רשכבה״ג ממרן באזניו ששמע

 לסנכם כדי הקטנים ןלךיו עם יום מדי מוסר דקות כמה ללמד בזשראל
 הברורה הידיעה את בהם להחדיר וכדי טובות, ולמדות שמים ליךאת

אדם. של במעשיו תלוי והכל גיהנום, ויש עדן גן יש דין, ויש דין שיש

 אינם שהרבה יודע אני הפושגיח הוסיף לי, אמר ״והסטיפלער
 ילמדו אם כי מכך. יפסידו שהם להם מודיע ןאני הזה, בעדן לי שומעים

לא...״ ואם שמןם, ירא בן להם יהיה מוסר

— כ(אימת בצורה אותה והניף ידו, את זצ״ל מרן הרים וכאן

 מילד יצא מה לומר, נותכונן הוא נ(ה יודע מי חשבתי, כבר ״ואני
המשגיס. צין ־ מוסר׳... לומד שאינו

 גאוה, עם ילד ממנו יצא מוסר, ילמד לא ״אם ואמר: מרן הוסיף ואז
בתורה״. גדול להיות סכויים הרבה אין כזה ולילד

יעקב״. ה״קהלות נאנח הגאוה״, הגאוה, ״אוי,

גו נמצוה אפשר ד. ד ם׳...1׳גיהנ קל הילדים קם ל

 הגאוה אודות בתאורים ולהאריך להסביר צךך אין בתקופתנו
אמר הזו, והגאוה מוסר. למד שלא מי כל של בלבו המצויה הנוראה

-T - t T - T  V * T V • :  T T T - ׳ T -

המעשים אל האדם את להביא ועלולה חטאת, כל אם היא המשגיח, •• ^ - /u״ V T T T  V • t : T - - -ד •

ביותר. הגרועים
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ועוד. זאת

 אסת מלה ולו לחניך להזכיר אסור שבימינו הסבורים חנוך אנשי יש
 בריב טוחנים הם כך ־ הילד שהרי בכך, שקשור מה וכל ״גיהנום״ על

מהם... יצא שלא קשים למשברים נפשי, לדכדוך להכנס עלול ־ אולתם

 ישראל בעם הצאן צעירי הרנסנכו הדורות בכל אם שוא. רבר ופיהם
 אלפי במשך מפאר עם לו צמח וכך וגיהנום, עןן גן המשגים ברכי על

 ״להזיק אלה ךברים עלולים בדורנו שדוקא הדעת על ןעלה לא שנה,
לר.

 לבוא שלעתיד הןדיעה את עקות בגיל השואב ילד הנכון. הוא ההפך
 בימי שיעשה רבר שכל בברור ויודע מעשיו, על וחשבון דין לתת יצטרך

 לא עוד המחנך. הילד הוא ־ הוא המלכים, מלכי מלך לפני יובא סייו
 פ.ךא לעיר להפך עלול מוסר ללא הגדל ילד שבו שלנו הדור כמו דור היה
 בלמוד הקביעות חובת את בקטנות כבר בו להחדיר יש ולכן ממש, של

המוסר.

 מכמה יותר לקסת צריך לא המשגיח, אמר הןלדים, עם המוסר למוד
 שעדי כמו מיחד ספר לקבע ביומו. יום מדי בקביעות, שזךןי.ה אבל דקות,

 הלבבות, חובות המרות, מעלות צדיקים, ארחות ןשרים, מסלת תשובה,
בחברותא. הילד עם וללמד המוסר, מגדולי אחר ספר כל או

T -  •• : • -  V •• T י : • T : -  : V V - • I

אתר. על תרגשנה והתוצאות
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הוזנוד משמר

שהיה אחד באדם מעשה לשונו: וזה י״ג פרק אליהו דכי בתנא איתא
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 עונה ובנו וכר. אמן עונים היו העם וכל הכנסת, בבית ובנו הוא עומד

̂זגעק הבריות לו ואמרו דבר. שום אביו לו אמר ולא תפלות, של ךברים  ש

p יכול ועדין הוא, תינוק לו אעשה מה להם, ואמר והעזיב בנו. על w V. 

אותה יצתה לא דבר, שום אביו לו אמר ולא וכר כן עשה למחר שוב
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 לו דמאו בנו ובן ובניו אעזתו שמתו עד שליעזית ולא שנןה לא שנה

 חגר אחד בנים עזני אלא לו נשתיר ולא ביתו, בתוך נפשות עשרה חמש

ורשע. שוטה והאחד וסומא
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ת ה. החנוך אמנו

 אמן יגנית לחזוק מברכת תכונה החלה הארץ במרחבי כנסיות בבתי
: קדשים. צאן הונשב׳׳ר אצל ואמן רבא שמיה ןהא הוא הרץיון בצ̂ו

 במץלת מךבר למץריב שבת קבלת בין המרנפללים או הגבאים אחד
 לץמד הונשב׳׳ר את ומגבש ואמן, רבא שמיה יהא אמן ץנית גדל

 יש ואמן. רבא שמיה יהא אמן בקול ולץנות הונפלה כל במשך במקומם
 ליד מרנאספים הןלדים כל התפלה של האחרונים שבקדישים שארגנו
 אמן בקול עונים וביחד גביהם על עומד וגדול הקדש, ארון או הבימה

 נקדות, אגר או סמלי, שכר מתן מקבל אחד כל ולבסוף רבא. שמיה ןהא
 שמים״ ״מקדשי כגון נבחר שם הנושאת לאגדה זה ידי על ונכנס

 לבתי זה רגגיון ויץרניקו יךבו וכה ה׳ יתן פעם. מדי הגרלות ומרנקןמים
נוספים. כנסיות

 והמבגרים ההורים חובת ןצליחו אלו מעין שחזוקים שכדי לצין ראוי
 ברכה על ילדו את שהוכיח באחד מעשה ולהמחשה: עמהם, להתחזק

 תשובת אמן! עליה לענות שיוכל כדי בקול שיאמתה בשקט שאמר
 בקול. מברכים הקטנים רק שהרי הגדולים כמנהג ברכתי היתה: הילד
זאת!!! בינה


