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העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

העלון בחסות רשת הכוללים "תפארת יוסף ובנימין" ב"ב ופ"ת בראשות הרה"ג נצח מהצרי שליט"א
ארץ חטה ושעורה (ח ,ח)

וברכת את ה' אלוקיך (ח ,י)

בספר "לחם לפי הטף" מובא בשם אחד מחכמי הספרדים .ה"מעיין גנים
מזרחי" דבר חידוש נפלא:

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל באחת משיחותיו המופלאות פתח ואמר:
הפעם השיחה לא תהיה על מעלות אלא על חסרונות!

דרכו של עולם ,שכל מין אוכל אשר יתמיד האדם באכילתו .בסוף יקוץ בו
וימאס עליו ,חוץ מן הלחם ,שאף שאוכלו כל ימי חייו  -לעולם לא יקוץ
בו.

אנו מברכים ומודים להקב"ה "בורא נפשות רבות וחסרונן" .ופירש הטור
שזו הודאה על שברא את ההשלמה לכל מה שחסר לנו.

זאת משום שאמרו חז"ל (זוהר תרומה קעא ע"ב) כי לכל עשב יש מלאך
ממונה עליו המכה על ראשו ואומר לו" :גדל" .מלאך כזה יש לכל הצומח
בעולם  -חוץ מאשר לחטה .לחטה הקב"ה בעצמו אומר לה "גדל".

אולם הרשב"א (בשו"ת קמ"ט) מפרש :שזו הודאה על שברא אותנו עם
חסרונות .הלוא הקב"ה יכול היה לבראנו באופן שלא נצטרך לאכול ,ועל
כך אנו מודים ,על צורת בריאתו אותנו באופן שאנו חסרים.

לכן ,כל דבר שגדילתו נעשית על ידי מלאך  -אדם קץ בו אחר שאוכלו
במידה מרובה .אבל החטה שגדלה על פי ה'  -לעולם לא יקוץ בה האדם.
וזה נרמז בפסוק (לעיל ג) "על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" .מה שהקב"ה
אומר לו "גדל"  -יחיה האדם ולא יקוץ בו!

להמחיש זאת הובא סיפור :מעשה באדם ,פליט שואה שהגיע לארצות
הברית ,וחיפש אחר מקור פרנסה.

ואפשר  -ממשיך ה"מעיין גנים מזרחי"  -שזו גם הסיבה שכל המאכלים
בעולם דרכם להיות טפלים לפת ,ואלו הלחם אין דרכו להיות לפתן למיני
מאכל אחרים ,משום שכל המאכלים גדלים על פי המלאכים ,משרתי ה'
יתברך ,ולכן גם הם נעשים בבחינת 'משרתים' .ללחם הגדל על פי ה' להיות
לו לפתן ,ולא להיפך.
ועתה ישראל ...כי אם ליראה (י ,יב)
בספר "אוהב ישראל" ביאר על פי מאמר חז"ל (שבת ל"א ).בשעה
שמכניסין את האדם לדין שואלים אותו ואומרים לו נשאת ונתת באמונה
קבעת עתים לתורה וכו' ואפילו הכי אי איכא יראת ה' אין ואם לאו לאו.
וזה "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך" ,ר"ל ,כל השאלות שיאמרו
לך ביום הדין מה שהשי"ת שואל מעמך הכל הוא "כי אם ליראה" ,ר"ל ,אף
אם קיימת כל הדברים שישאלו ממך עם כל זה אי איכא יראת ה' אין.
למען ירבו ימיכם (יא ,כא)
אחד בא לשאול את מרן הגרי"י קנייבסקי שאביו מת בגיל צעיר ,ומה
יעשה סגולה לחיים ארוכים .והרב ענה שהסגולה הטובה ביותר לחיים
ארוכים ,זה מה שרבי יוחנן במסכת ברכות דף ח' אומרת ,שבני בבל היו
חיים  300-400שנה בשביל שהיו באים לתפילה בזמן ,מתחילה ועד הסוף.
וכדכתיב "אשרי שוקד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי כי מוצאי
מצא חיים".
ה"בן איש חי" מבאר שם מדוע ר' יוחנן נזקק למימרא זו .והרי הוא היה
מחכמי ארץ ישראל ,ותירץ ,שכידוע מתו לר' יוחנן עשר בנים רח"ל ,והבן
האחרון טבע באמבטיה רותחת ומת ,ונשאר לו בן אחד אחרון "רבי מתנא",
אבל ר' יוחנן פחד "פן ימות גם הוא כאחיו" ,ולכן שאל איפה מאריכים
ימים ,וכשנודע לו שבני בבל חיים שנים ארוכים בשביל שהיו מקפידים
לבוא לתפילה בזמן ,מתחילה ועד הסוף ,אז נפרד ר' יוחנן מבנו האחרון
ושלחו לבבל שבזכות זה שהם מקפידים לבוא להתפלל בזמן יחיה עמם
חיים ארוכים.

בבית כנסת שבשכונתו חיפשו "שמש" .מתאים לי להיות שמש  -חשב
האיש! אלך ואציע את עצמי כמועמד ,ואולי מכאן תבוא הישועה.
בראיון שהיה לו עם גבאי בית הכנסת ,מצא חן בעיניהם ,וענה על
דרישותיהם .אלא שממש סמוך לעשיית החוזה ביניהם ,נשאל הוא ,האם
אתה יודע אנגלית .משנענו בשלילה ,ההצעה בוטלה! והנימוק ,אמרו
הגבאים בהתנצלות! כאן בביהכנ"ס באירועי בר מצוות וכדומה ,באים
אורחים שאינם מכירים צורת תפילה ובית כנסת ,ומחובתו של שמש בית
הכנסת ליצור להם אווירה חמה ונעימה ,ולא יתכן זאת בלי ידיעת שפת
המדינה  -אנגלית.
בלית ברירה ,הלך האיש ,והעמיד עגלת רוכל ,באחת מפינותיה של רחובות
העיר ,עמד ומכר .חסך ,והעמיד נער בשכר ,עם עגלת רוכל נוספת ,בפינה
אחרת בעיר .וכן המשיך עוד ועוד ,עד שעמדה בבעלותו רשת עגלות
רוכלים ,ברחובות קריה.
לימים ,גדל האיש ופתח בית מסחר גדול .ברבות הימים סגר עיסקאות
בעלי סכומי עתק ,עם חברות בינלאומיות.
והנה ,בסיום אחד מהעיסקאות ,נדרש מהחברה הפונה ,לחתום על חוזה
העיסקה .לצורך כך ,קרא למנכ"ל שעמד תחתיו ,וביקשו לעיני החברה
הפונה שיקרא ויתרגם לו את הכתוב בחוזה.
פעורי פה ,תמהים ומתפלאים למראה עיניהם ,שאלוהו ,היתכן? אתה? מנהל
החברה ,לא יודע לקרוא אנגלית?!
תשובתו החדה ,היא המחשה נפלאה להודאה שאנו אומרים "וחסרונן".
וכך אמר :אילו הייתי יודע אנגלית ,הייתי היום שוטף רצפות!
הנה לנו ,החסרון ,הקושי ,הליקוי ,הוא הוא שסיבב את מעגל חייו להעמיד
עגלת מכירה אחת ועוד אחת ,עד לניהול עסק מסועף ומבורך" .וחסרונן"!
כי החסרון הוא האמצעי להצלחה.

מאמר מתוך הספר החדש
"ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה" (י ,יב)
בגמרא (ברכות לג ):שאלו ,וכי יראת שמים דבר קטן הוא? ותרצו ,כן אצל
משה דבר קטן הוא.
ביאר הגר"ח מוולוז'ין ("רוח חיים" פ"ד) :הקב"ה ברא בעולמו מזיקים
ומחבלים ,לעשות דין בעולם כדי שיבינו בני אדם שהוא מה' ית' ויראו
מלפניו .וכתב ה"חובת הלבבות" שיהיה בוש מלירא מהברואים ,בהיות
יראת ה' עליו ,ובטוח בחסד אל כל היום .וכאשר יש על האדם יראת ה'
אין לו לירא משום דבר בעולם ,רק כאשר אינו ירא מה' ית' אז יש לו לירא
מהברואים ,כי הרבה אריות ודובים והרבה ליסטים מצויים בעולם ,אשר
באמת צריך ליראה מהם מי שאין בו יראת שמים.

– פחד מה' מסיר שאר הפחדים!
וזה שאמר משה "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה'" ,כלומר
הרי על כרחך יש לך לירא ולפחד מהרבה דברים רעים שיש בעולם ,הלא
טוב לך להפוך את היראה והפחד הזה ליראה מאת ה' ואז תנצל מכל היראות
שיש בעולם ,א"כ איפוא באמת דבר קטן הוא ומה ה' שואל מעמך.

מלאך שמירה מסתלק מאדם שמפחד!
על הפס' במשלי (כט,כה) "חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישוגב" כותב
ה"שם משמואל" (זכור ברית תרע"ה) :אמרו חז"ל "חלשא דעתיה ומיתרע
מזליה" ,כי כל אדם יש לו מלאך השומר אותו מפני המזיקים והחיצונים.
אם האדם חרד ומפחד ואינו סומך על שמירה זו הוא מסתלק הימנו .וממילא
מתרע מזליה "יתן מוקש" .אך אם בוטח בה' ואינו חושש מהם "ישוגב" על
ידי ה' יתברך עצמו.

'כתיבתם של חידושי תורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ,ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה'.
(מדברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א)

הרוצים לזכות את הרבים בהפצת העלון ,להנצחות ולתרומות ,טל052-7179954 :

.

לקבלת העלון במייל-שלח בקשה ל:
halachayomit@gmail.com

.
.
.

להערות ,הארות והוספת חידושים:

lehitaden@gmail.com

למי הרעה הזאת לנו ,מה מלאכתך ומאין תבוא ,מה ארצך ואי מזה עם
אתה".

ידי ה' יתברך עצמו.

יראה מביאה למפלה!
ובעניין זה פירש האלשיך הקדוש זצ"ל את הכתוב" :כי תצא למלחמה על
אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם ,זכור תזכור כי ה'
אלקיך עימך המעלך מארץ מצרים" ,כלומר ,אם לא תירא ותתאזר באמונה,
יהיה "ה' אלקיך עימך" .ואם תירא ,היראה עצמה תביא לסילוק ההשגחה
ולמפלה.

מי שאינו ירא מה' מזמנים לו פחדים!
אמר דוד המלך "שרים רדפוני חינם ומדברך פחד לבי" (תהלים קיט) ,כתב
בספר "תכלת מרדכי" למהרש"ם מברזאן בשם הרה"ק מרוזין זצ"ל ,אם אין
האדם ירא את ה' ,מזמין לו הקב"ה פחדים רעים ,אבל הירא את ה' ,אז כל
היראות הזרות ללא צורך ,ואין באים עליו .על כן אמר דוד "שרים רדפוני
חינם"  -כי הלא " -מדברך פחד לבי" .שהרי אני מפחד ממך ועל כן לא
יועיל להם שירדפוני .וזאת סגולה נפלאה להוריד מהאדם פחדים ,שיהא
מפחד מהדר גאונו.
כתב ה"חובת הלבבות" (שער אהבת ה' פ"ו) :אחד מן היראים את ה',
מצאוהו ישן באחד המדברות ,וכאשר שאלוהו האיך אינו ירא מן האריות,
אמר שאין נכנס בלבו שום מורא ומורך כי רק ירא מה' ,ואין מקום בלבו
לפחד חוץ מיראת ה'.

סערה משתוללת בחוץ ויונה נשכב ו...נרדם
מסופר בנביא ,כי יונה ברח תרשישה ,והטיל ה' רוח סערה בים ,והפילו
המלחים גורלות ונפל הגורל על יונה" .ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר
למי הרעה הזאת לנו ,מה מלאכתך ומאין תבוא ,מה ארצך ואי מזה עם
אתה".
סיפור לשבת

והנה כשנדייק בלשון הפסוק נמצא תיבות מיותרות ,דכמו שהם שאלו מה
מלאכתך ומאין תבוא ,היה להם לסיים ומי עמך בלשון שאלה ,ואילו בפסוק
הלשון "ואי מזה עם אתה" ,כלומר :לא שאלוהו לאיזה עם הוא משתייך,
אלא תמהו על כלל העם שהוא משתייך אליו  -מהי תכונת העם הזה,
ולכאורה מה ראו בו שהביאם לתמוה על עמו?
הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל אמר על כך ביאור נפלא ,והוא:
יונה הנביא היה נראה בעיניהם כחידה סתומה ,הנה מתחוללת רוח סערה
גדולה בים ,והאניה עולה הרים ויורדת תהומות ,ועוד מעט קט והיא
נשברת ...ובמצב זה כל ציבור נוסעי האוניה נעמד על רגליו ,רעש גדול
ומהומה גדולה נעשית שם ,וכולם זועקים איש אל אלהיו ,מטילים לים את
הכלים להקל מעליהם ,ואילו יונה" ...ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב"
 את יונה לא מדאיג שום דבר ,הוא יורד אל ירכתי הספינה ונשכב ,ולארק זאת ,אלא ממשיך הפסוק לומר "וירדם" ...כל כך רגוע היה עד שנרדם
כאילו שוכב עתה בביתו!!
כשמצאוהו לא יכלו להכיל רעיון זה ,האיך מסוגל אדם להרדם במצב כזה?
ועל זה תמהו "ואי מזה עם אתה"? כלומר :איזה סוג בריה אתה?
והשיב להם יונה ,תמהים אתם האיך אני כה רגוע ושליו ,דעו לכם " -את
אלקי השמים אני ירא אשר עשה את הים והיבשה" ,כלומר :הירא מלפני
ה' ומאמין בו ,מרגיש עצמו בסערת ים כשוכב על ארץ מבטחים ,שהרי
הכל מעשי ה' ,וים כיבשה לפניו ,ואין צורך לפחד מפני סערת ים כלל! כי
זוהי מידת היראה ,הירא מה' אינו מפחד משום דבר בעולם ,ביודעו כי "אין
עוד מלבדו".

נצחונו של הרמב"ם
ישנו סיפור מתוחכם ,העובר במסורת מדור דור .סיפור אודות חכמתו של רבינו מאורינו הרמב"ם זצ"ל.
הרמב"ם היה ,כידוע ,רופאו של מלך מצרים .התקנאו בו שרי המלך ,והסיתוהו שידיח את הרמב"ם וימנה תחתיו רופא מוסלמי ,ושמו כמון .הבטיחו ,שמומחיותו
אינה נופלת ממקצועיותו של הרמב"ם .נענה להם המלך .קרא לשני הרופאים ,והציב בפניהם אתגר .כל אחד מהם ינסה להרעיל את רעהו ,ומי שיוותר בחיים
יהיה רופא המלך .על שניהם להתייצב בפני המלך ,כל אחד מהם יבלע את הסם שרעהו יתן לו ,ומותר לו לבלוע לאחר מכן סם שיבטלו וינטרלו.
האמת היתה ששניהם היו רופאים מומחים וידועי שם ,שניהם בקיאים בכל התרופות והרעלים ,ויודעים כיצד להתמודד עימם ולנטרל את השפעתם .הרופא
הנכרי הלך לביתו ובילה שבוע שלם לרקיחת רעל חזק ומהיר השפעה ,סם מוות נורא .ואילו הרמב"ם שם את מבטחו בה' והחליט להיות נאמן לייעודו ,לרפא
בני אדם ממחלתם ,ולא להשתמש בידיעותיו לשם רצח וכליה.
היום הקובע הגיע .שני הרופאים התייצבו לפני המלך ובידם סממניהם .כמון ,הרופא הנכרי ,הושיט לרמב"ם את הסם הנורא שהכין .הרמב"ם בלעו  -ומיד נטל
את התרופה שהכין וביטל את השפעת הרעל .הוא נותר בחיים.
עתה הושיט הרמב"ם לכמון דבר מאכל .בלעו כמון ,ומיד לאחריו נטל סם נגד רעלים .אבל הפלא ופלא ,הוא לא חש בצמרמורות ובחולשה שהרעל היה צריך
לגרום לו ,לא חש במאומה .כאילו לא בלע כל רעל  -כפי שאמנם היה...
ואז ניעור בו חשש עמום ,שהפך לחשד נורא :אולי הרמב"ם ,ברוב חכמתו ,נתן לו סם שפעולתו איטית ,והוא ישפיע רק לאחר שהחומרים המנטרלים יפסיקו
להשפיע? ואולי הרמב"ם נתן לו סם שיתחיל להשפיע רק כא שר יאכל מאכל נוסף .למשל ,בשר? הוא פסק מלאכול בשר .ואולי פולין? פסק מלאכול פולין.
ואולי חיטה? פסק מלאכול מוצרי מאפה .ברוב פחדו ,לא שתה אלא חלב פרה שנחלב מול עיניו.
כעבור שבוע פגשו הרמב"ם ,חיוור ורזה ,ושאלו ברוב חכמתו" :אמור נא לי ,כשאתה שותה חלב פרה  -כיצד אתה מרגיש?"
שמע זאת כמון ,החוויר כסיד ,קיבל התקף לב ,ומת אחוז שבץ מרוב פחד...
אמר המלך" :עתה ידעתי שאתה הרופא הגדול מכולם! למצוא רעל ,שמשפיע רק לאחר שבוע ימים!"
ענה הרמב"ם" :אדוני המלך ,לא הרגתי אדם בימי חיי! הוא לא מת על ידי .הוא מת על ידי עצמו ,מכח דמיונ ו" ...הוא הכניס לעצמו פחד מיותר וזה גרם לו
למות!
את המשך המאמר והסיפורים תמצא בספר "תוכו רצוף אהבה".
עלון זה יוצא
להצלחת
הרב הגאון

בסיעתא דשמיא יצא לאור הספר

נצח בן תורקיה שושנה
הדסה בת פרחה שושנה מהצרי
לעילוי נשמת
ר' סעדיה בן נחום
תורקיה שושנה בת מהדי
יוסף בן ר' סעדיה
שלום בן ר' סעדיה

"תוכו רצוף אהבה"
על התורה והמועדים (ב' כרכים)
מאוצרותיהם של מגידים ,דרשנים
ובעלי מוסר
משובץ בסיפורים רבי הוד.
להשיג בטלפון052-7179954 :

מחיר מיוחד לשני

ת.נ.צ.ב.ה.

ולהצלחת

הסטים!

ניתן להשיג את הספרים בשעות הערב בב"ב בטל052-7179954 :
ב"ב ,שיכון ה'  • 052-7685864ירושלים –  02-6513701נתניה – 055-6683104
• רכסים –  057-3168397קרית ספר –  • 052-7612885נתיבות –054-8481239
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רבקה בת הדסה והילדים
אהוד יצחק בן הדסה והילדים
מרים בת הדסה והילדים
משה בן הדסה
חדוה בת הדסה והילדים
רינה בת הדסה
ברכה בת הדסה
שמעון אלעזר בן הדסה
שלמה דוד בן הדסה
חנה מרים בת ברכה
יעקב בן חנה מרים

