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יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 
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 האם מותר למשגיח לפרוץ 
 את המנעולים שבארונות 

 שבחדרי הבחורים
שאלה: בישיבה גדולה אחת חשד המשגיח שכמה בחורים 

מחזיקים ברשותם דברים שאינם לפי רוח הישיבה, ומכיון 

שהארונות שבהם מאכסנים הבחורים את חפציהם נעולים 

י מנעולים שהבחורים נותנים עליהם הודיע “ במשך היום ע 

המשגיח לבחורים שעליהם להסיר את המנעולים כדי שיוכל 

לערוך ביקורת פתע בכל עת שירצה, אולם הבחורים לא שמעו 

אליו והותירו את המנעולים על הארונות, עד שפעם אחת 

בשעה שנסעו כל בני הישיבה יחד מחוץ לעיר, הביא המשגיח 

פורץ ושבר את כל המנעולים וערך את הביקורת בארונות כפי 

שרצה. כשחזרו הבחורים התרעמו על המשגיח וטענו שגרם 

להם נזק כספי בשווי המנעולים ועליו לשלם להם את דמיהם. 

 האם הם צודקים?  

א שבודאי ראוי “ תשובה: הסכימו הפוסקים הגאונים שליט 

והגון המעשה שעשה המשגיח וזהו תפקידו, וכל בחור שמגיע 

לישיבה עושה זאת על דעת שמותר להנהלת הישיבה לעשות 

בחפציו כרצונה לפי השיקולים החינוכיים שעומדים לנגד 

עיניהם של ראש הישיבה והמשגיח ויתר הממונים האחראים 

על שמירת הישיבה מפני מזיקים רוחניים חלילה. והגאון רבי 

א דימה את זה למה שהתירה התורה לאב “ יצחק כץ שליט 

להכות את בנו משום חינוך למרות שכל אחד שמכה אדם 

מישראל עובר איסור דאורייתא של לא יוסיף פן יוסיף, והסוטר 

‘ ל כדאיתא בגמ “ לועו של חבירו כאילו סוטר לועו של שכינה ר 

סנהדרין נח, ב, מכל מקום האב שמוטל עליו לחנך את בנו 

מותר לו להכותו, והכי נמי אותה פעולה של שבירת המנעול 

שנחשבת נזק אצל כל אדם אחר היא פעולה מותרת וראויה 

עבור מי שממונה ואחראי על חינוך הבחורים ושמירתם מפני 

א אמר שאם “ מזיקים. והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט 

המשגיח חושש שאם יאמר לבחורים להסיר את המנעולים הם 

יבינו שבדעתו לבדוק את הנעשה בארונות ולהבריח מתוכם את 

הדברים שאינם ראויים, אין המשגיח צריך לומר להם כלום, 

ויעשה הכל בהפתעה גמורה, וכך יידע האם יש סכנה רוחנית 

 בין חפציהם של הבחורים בישיבה.

 חידה: היכן מצינו עכבר ששט במים?

 החידה משבוע שעבר: מי גולה אפילו שהוא לא רוצח בשוגג? 

 פתרון החידה: תלמיד שגלה מגלין רבו עימו )מכות(.
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‘ ’

בית הכנסת 'שתילי זיתים' בבני ברק, הוא 
מבתי הכנסת הוותיקים והמוכרים בעיר. מתפללים 
רבים באים בשערי בית הכנסת מדי יום, כאשר 
רבים מהם נמנים על קבוצת הזריזים המקדימים 

ומתפללים עם שחר במנין ה'ותיקין'   –למצוות  
בשעת הנץ החמה. למתפללים אלה, סיפורנו לא 
יחדש דבר. הן הוא כבר התפרסם בקרבם בשעת 
מעשה, הם היו עדים לו ממש. אך עבורנו, סיפור זה 

 יכול להוות תמרור מאיר עיניים.
במנין ה'ותיקין' בבית הכנסת, 
עובר לפני התיבה הרב עזרא מזרחי, 
הוא בעל המעשה, ממנו שמענו אותו 
. כבר יותר משני עשורים  לפרטיו
שהוא החזן הקבוע, בחורף כבקיץ. 
באופן קבוע הוא ניצב לפני התיבה, 
מתחיל בשעה היעודה לתפילה, 
מכבד את השם מגרונו בתפילתו 

שעתה ונוסחה  –המשובחת. התפילה 
כה קבועים, עד שכל   –והחזן שלה  

שינוי במתכונתם נחשב לחדשה 
מרעישה. ולכן, לפני כארבע שנים, 
כשהרב עזרא החליט לנהוג לזמר 
בנעימה את 'מזמור לתודה' הנאמר 
מדי יום בתפילת שחרית, שיתף את 
המתפללים ששמחו להיות שותפים 

 להנהגה המרגשת:
"גיליתי הלכה שאינה מפורסמת 

דיה, אך היא הלכה לכל דבר ונפסקה בשולחן ערוך 
ע"י מרן הבית יוסף. וכך הוא פוסק בסימן נ"א סעיף 

מצוה למשוך אותו בנגינה   -ט: 'מזמור לתודה  
. כלומר, שאת 'מזמור לתודה'   ' מזמור   –ולנגן

ההודאה להשם יתברך שאנו אומרים מדי יום, צריך 
לשיר בניגון, מתוך הודאה מעומק הלב להשם 
יתברך. לפיכך, מה דעתכם כי מהיום ואילך נתחיל 
לשיר את 'מזמור לתודה'? זה מזמור קצר, נצמיד לו 
ניגון מהיר ועליז שלא יעכב את התפילה, ונמצאנו 
נשכרים בקיום ההלכה בד בבד עם הודאה לבורא 

 עולם בשמחה ובהתרגשות?'
המתפללים שמחו לשמוע את דבר ההלכה, 

שמחו להיות שותפים לקיומה.   –ועוד יותר מכך  
אכן, כך נאה וכך יאה בשעה שמודים לבורא עולם 
ל  ע שו  ש ך  יכ ולפ  , שמח ן  ו ג י בנ ת  זא ת  ו ש לע

שירת …  ההזדמנות להצטרף להודאה המשמחת 
ה'מזמור לתודה' היומיומית, מעולם לא הפכה 
לשגרה. למרות שהחזן כבר סיגל לעצמו ניגון קבוע, 
ושירת ה'מזמור לתודה' עם הקהל כבר נחשבה 

עדיין היא מרגשת ומשמחת את   –לעובדה קיימת  
 …המתפללים מדי בוקר מחדש

, אמר  "אני לא רוצה להדאיג אותך מדי"
 הרופא, "אבל משהו פה לא תקין"

ם  דשי ו כו לח , שהפ ת עו בו כמה ש חלפו 
שהצטברו ליותר משנה. באחד הימים, החל ר' 
עזרא לחוש כאבים לא מובנים. משככי כאבים 
נלקחו גם נלקחו, גם תורים אצל הרופא נקבעו, אך 
הסיבה לכאבים התכופים לא התבררה. אחרי 

תקופה, שלח רופא המשפחה את ר' עזרא לבדיקה 
אצל רופא מומחה, שהפנה אותו לבדיקות מקיפות. 

שום חשד לא   –ר' עזרא ערך את הבדיקות, ועדיין  
 התעורר בלבו.

כשישב הרב עזרא לפני הרופא המומחה 
אחרי שהגיעו התוצאות, שום דבר לא יכול היה 
להכין אותו למה שהוא הולך לשמוע. "אני לא רוצה 
להדאיג אותך מדי", אמר הרופא כשהוא מקמץ 
במילים, "אבל אתה צריך להיות 
במעקב, כי משהו פה לא תקין. אני 
ת  עו ו שב שה  ו של ד  עו שב ע  מצי
תיבדק שוב בסדרה של בדיקות 

נדע   –וצילומים, ולפי התוצאות אז  
ו  א ה  ד ב ת מ י  ל ש ש  ש ח ה ם  א

 …".מתאמת
ל  ש ם  י ל י מ ה ש ר  מ ו ל ר  ש פ א י  א
הרופא לא הדאיגו את ר' עזרא. 
הרופא רמז היטב למה הוא מתכוון, 
למרות שניסה לקמץ במילים. ככל 
ף  סי ו מ פא  והרו ת  קו ד ו ה קפ שנ
ומתבונן בבדיקות, החושך בעיניו 

הוא הרכיב את …  הלך והתפשט 
משקפיו, שב ובדק, בחן והתבונן, וכל 
אותה עת יושב מולו ר' עזרא, לבו 

 …אמר לו שאינן מבשרות טובות
"אתה יודע, אני כבר הרבה שנים 
ע  י ד ו ה ל י  ל ה  ש ק ן  י י ד ע ו  , א פ ו ר

ההקדמה הזו יצרה בו …",  לאנשים בשורות כאלה 
את התחושה שהוא יודע מה הרופא הולך לומר, 

 …ועדיין הוא כסס את ציפורניו במתח
"תשמע", פתח הרופא בניסיון להרגיע, "זה 
עוד לא סופי, צריך לעשות מעקב בעוד שלושה 

כחכח הרופא בגרונו. "קח את זה …",  שבועות 
ע, "יש היום  ניסה שוב להרגי בפרופורציות", 
טיפולים מאוד מתקדמים, אולי לוקח זמן, אבל 
בעזרת השם אפשר לצאת מזה... איך אומרים את 

'המחלה   –זה בלי להזכיר את המילה המפורשת  
 הנוראה'...".

בחדר השתררה שתיקה רועמת. ר' עזרא 
נבהל קמעא, אך לא איבד עשתונות. "החיים עד 
עכשיו היו דבש", הרהר, "תודה בורא עולם על 
השנים הארוכות והבריאות שזכיתי להן עד עתה. 
בוודאי, כפי שנתת לי כל כך הרבה שנים טובות 
ומאושרות, לא ייפלא מה' דבר להעניק לי אורך 

הוא יצא מהרופא …".  ימים ושנות חיים נוספות 
בצעדים מדודים, אך בוטחים ומחוזקים. בפיו 

 …ממלמל את הניגון המוכר ל'מזמור לתודה'
ם  י ום, שבועי וי ם  ים, שבועיי חלפו שבועי
ושלושה ימים. ר' עזרא מתכונן לבדיקה באמצעי 

מדי בוקר הוא מרנן ביתר התרגשות 'מזמור  –ייחודי 
לתודה', וגם באמצע היום הוא לא פוסק מלחשוב 
על כל הטוב שגמל עמו השם עד עתה, מתוך 
ביטחון וחיזוק שחסד השם לא יעזבנו גם מעתה 

 ואילך.  
 ||| <<< המשך בעמוד הבא

"תשמע", פתח 
הרופא בניסיון 
להרגיע, "זה 
עוד לא סופי, 
צריך לעשות 
מעקב בעוד 

שלושה 
 שבועות..."

 חשיבות ההודיה להשם יתברך

ה'נועם אלימלך' זצ"ל כותב, שאדם שמתעצל 
לקום  כגון  שמחוייב  הדברים  את  לעשות 
הדברים  כל  את  לעשות  או  בבוקר  לתפילה 
האחרים שנצטווינו עליהם, שיתחיל לשנות את 
יום  ארבעים  ושעובד  יום  ארבעים  הזה  ההרגל 
יחלוף  זה  הזאת  המידה  על  לעמוד  והצלחת 

 ממנו כלא היה.

יום  הארבעים  בפתח  נמצאים  כעת  אנו  והנה, 
ליום  ועד  אלול  מר"ח  שזה  בשנה,  חזקים  ההכי 
וזה מאוד חשוב.  הכיפורים כולל שבתות וחגים, 
מרוקו  קהילות  נוהגים  וכן  הקדוש  האר"י  וכותב 
ואשכנז, לומר את "המזמור לדוד ה' אורי וישעי 

בוקר וערב. ושם כתוב י"ג )תהילים כז(  ממי אירא"  
מידות של  י"ג  על  וזה מרמז  פעמים שם השם, 
ארך  וחנון  רחום  "אל  אומרים  שאנו  רחמים 
בספרי המקובלים שבחודש  וכתוב  וכו'",  אפיים 
אנו  פעמים  כמה  פתוחים.  האלו  המידות  אלול 

הרבה, ולכן עתה יש   -מתפללים שיהיה עת רצון
אנו  שבו  החסד  מידת  של  יום  ארבעים  לנו 

 יכולים לבקש מבורא עולם מה שנחפוץ.

לא להגיע למקום הזה   -ויש כאן ב' דברים: א'
שזלזלנו בדבר הזה של הרחמים שהקב"ה עושה 

 כדאי לנו לקנות את הקניינים הגדולים.  -לנו, וב'
בתקופה  אירעו  אסונות  כמה  לדעת,  וצריכים 
בין  ימי  שאלו  בגלל  שזה  תאמר  אל  האחרונה, 
כבר  נקבע  זה  טעות!  לכם  יש  ולא!  לא  הזמנים, 
לקחה  לפועל  וההוצאה  תשע"ח,  השנה  מראש 
לבקש  צריכים  ואנו  אב.  בחודש  כעת  זאת 
לראש  ישר  כך  ולבוא  החיים,  בספר  שנכתב 
השנה זה לא שייך, שאז בורא עולם שואל איפה 
החל  זה  את  מתחילים  ולכן  היום.  עד  היית 

 מחודש אלול.

 ובאמת מה צריכים לעשות בימים הללו? 

צריך  טוב,  אלול  חודש  את  לעבור  כדי 
ולא  תפילות  יהיו  ביום  תפילות  שהשלוש 
מילה  שיהיה  צריך  המזון  בברכת  וכן  דיבורים, 
בלימוד  וכן  הנהנין  בברכות  וכן  ובכוונה,  במילה 
התורה הקדושה, ואם קיימת את זה אתה השגת 

 את חודש אלול.

בעבודת  להיות  שצריכה  העמוקה  והמחשבה 
הארבעים  את  שמתחילים  זה  אלול,  בחודש  ה' 
יום פשוט להקנות קניין בנפשנו, ולהכניס את זה 
עד  בהידור  יהיה  שנעשה  מה  שכל  הגוף  לתוך 
נזכה  וכך  שאפשר.  מה  בכל  ולהחמיר  הסוף. 
הקדושות  ההנהגות  עם  השנה  לראש  להגיע 

 הללו ויתייחסו אלינו אחרת בשמים. 

 :רבי משה אביחציראצ ”ר הגה”מו

כמה אנו מתפללים וקורה שהתפילות שלנו 
לא מתקבלות במרומים || מחפשים זמנים של 
עת רצון?? בל לכם לחפש, כי הנה נפתחו כבר 

 השערים ולנו נשאר רק להכנס. רק זה. 
 | מאמר שני |



 ||| >>> המשך
ביום שלפני הבדיקה, באמצע התפילה, ניעור 
בו ברק, ניצוץ של תקוה. 'מזמור לתודה', הוא שורר 
בקול, כמנהגו מדי יום בשנים האחרונות. 'גם 
ברגעים האלה אני מודה לך בורא עולם', הרהר, 'כי 
יש כל כך הרבה טוב שעשית אתי...'. באותו רגע, 
נצנץ בו רעיון, אותו קם וביצע מיד אחרי התפילה. 
הוא הודיע כי ייעדר מסדר יומו, ומיהר לצאת לצפת, 

להשתטח על ציונו של מרן ה'בית 
יוסף' זי"ע, לחלות פני בורא עולם 
בציון הקדוש של מחבר השולחן ערוך 

 וקובע ההלכה היהודית.
מיד כשהגיע לצפת ועלה לציונו 
של ה'בית יוסף', נפרץ סכר דמעותיו. 
הוא הודה מעומק הלב בהתרגשות 
ובבכי על השנים היפות והטובות להן 
זכה, על המשפחה שזכה להקים, על 
החיים ועל הבריאות ועל הפרנסה ועל 
כל מה שיפה ותקין, ואולי הוא שגרתי, 

 אבל באמת שהוא לא מובן מאליו.
אחר כך, שפך את דאגתו מפני 
הבדיקה ביום המחר על הציון הקדוש 
ם  י פ ו נ ה ו ל  י ל ג ה י  ר ה ן  י ב  . ת פ צ ב
המשכרים עמד והתחנן על נפשו, על 
נפש ילדיו הזקוקים לאבא בריא, על 

 בריאותו ועל הבדיקה מחר.
ואז, פרצה מפיו הזעקה: 'מרן 

הבית יוסף! הלכות רבות קבעת ופסקת, ועם 
א  ת ל לכה אח אך ה  . ן מ י י ק ל ד  קפי ל מ שרא י
מפורסמת דיה, ההלכה כי יש לשיר ב'מזמור 
לתודה', הלכה אותה אימצתי בכל לבי, וכבר כמה 
שנים שאני משורר מדי בוקר את 'מזמור לתודה' 

 …'בהתרגשות רבה
הרי הגליל דממו סביבו, אף נפש חיה לא 
היתה בסביבה. העצים הנידו ענפיהם ברחמים, אך 
הוא לא הביט סביבו, כולו מרוכז בזעקה: 'לא 
, גיליתי את ההלכה הזו  הסתכלתי מה יאמרו
ופעלתי על פיה, וזיכיתי עוד יהודים ממתפללי המנין 
שהצטרפו אליי, והחלו גם הם מודים להשם בשירה 
ובזמרה מדי בוקר, כפי שפסקת. אנא, למען אוכל 
לקדש שם שמים בהמשך הודאה מעומק הלב 
להשם הטוב, זכני לעבור מחר את הבדיקה 
למישרין, ויתברר כי לא גידול ולא מחלה, לא דאגה 

 ולא חולי, רק בריאות רווחה ושמחה!'
ר' עזרא סיים את תפילתו המרגשת בכמה 

למרות שלא היתה זו שעת   –פרקי תהלים, וגם שם  
תפילה, שב ושורר בהתרגשות את 'מזמור לתודה', 
ולא נחה דעתו עד שעמד ורקד סביב הציון בהודאה 
מרגשת לבורא עולם. רק כשחש כי הוא רגוע יותר, 
סמוך ובטוח בחסד השם ובישועתו, שם פעמיו 

 חזרה לבני ברק.
הגיע יום המחר, הבדיקה נערכה במכון רפואי 
מתקדם ונבחר, והחלה ההמתנה לתוצאות. ר' 
עזרא ממתין במתח ובחרדה, אך גם בביטחון 
ובאמונה. הוא לא מפסיק להתפלל, אך פיו גם אינו 

 …פוסק מלהודות
 ואז הוא נקרא אל הרופא.

"תשמע, בכל הקריירה הרפואית שלי, לא היה 
מקרה כזה. זה מאוד מוזר, אין לי הסבר, אבל אלה 
הנתונים". אמר הרופא, והחווה בידיו על הצילומים: 
"ראה, זה הצילום מלפני שלושה שבועות. אתה 

אלו גרורות.   –מסביב    –רואה כאן וכאן גידול, ופה  
כך נראית המחלה", הרופא נשם עמוקות והמשיך: 
ו בוא נביט בצילום  "והנה, עכשי
מאתמול. אתה רואה כאן וכאן? אין 
ם  ג  . ו נ מ מ ר  כ ז א  ל ו ל  ו ד י ג א  ל
הגרורות אינן, ואפילו בדיקות הדם 

זה פשוט לא ייאמן!", קרא … תקינות 
לפתע הרופא בקול רם, "איך זה 
יכול להיות שאתה אותו בן אדם? 
איך יתכן שגידול נעלם, שגרורות 
אובדות, שהגוף שלך חזר להיות 
תקין ובריא כלא היה? גם אחרי 
טיפולים אנחנו לא מקוים בכלל 
לתוצאות כאלה, על אחת כמה 
וכמה בלי טיפול, ועם גידול שהיה 

 …".נראה מתפשט ללא אבחנה
הרופא הוסיף עוד כמה משפטי 
התפעלות, עד ששם לב שר' עזרא 

הוא פשוט …  כבר לא שומע אותו 
היה שקוע בשירתו, בניגון האהוב 
והמוכר והיומיומי, 'מזמור לתודה', 
מכל הלב, ברגש רב, כמעט יוצא בריקוד בחדרו של 

 …הרופא
'מזמור לתודה' הוא לא תפילה, לא בקשה, לא 
תחנונים. 'מזמור לתודה', הוא פרק קצר, שפשוט 
אומר תודה, מביע בפסוקיו הודאה לבורא עולם על 

 כל הטוב והחסד שגמל עמנו.
זה   –זה שצריך להודות להשם כאשר טוב לנו  

פשוט, אך סיפורו של ר' עזרא מאיר וזועק שלא רק 
אז. ההיפך, ההודאה היא כלי רב עוצמה להפוך כל 
גזירה, התודה לבורא עולם היא דרך ייחודית 

 לפתוח שערי שמים!
אז 'מזמור לתודה' נשורר ברגש, כי זו ההלכה 
וכך נאה וכך יאה. אך חשוב שנפנים נזכור ונדע: 
בכל עת מצוא יש לנו הזדמנויות. 'מודים' בברכת 
שמונה עשרה, פרקי תהלים, פסוקי דזמרה, בכל 
ברכה במשך היום ובעוד אינספור הזדמנויות. צריך 
רק לחשוב, להתבונן, ולומר מכל הלב: 'תודה אבא 
שבשמים שזכינו להיות הילדים האהובים שלך. 

תודה   –תודה על כל הטוב שאתה מרעיף עלינו  
שהעולם מלא בחמצן שנותן לנו חיים, תודה שזכיתי 

ואם קיבלנו גם משפחה ברוכה, …'.  לקום בבוקר 
ואם זכינו גם בילדים מתוקים, ואם אנו בריאים, ואם 

הרי אין אנו מספיקים להודות   –פרנסתנו מצויה  
ולהלל: 'תודה על המשפחה הברוכה והפורחת, על 
הילדים הנפלאים, על הבריאות האיתנה ועל 
הפרנסה המצויה. תודה על כל הטוב שאתה מרעיף 
עלינו בטובך הגדול, תודה שזכינו להיות בנים שלך 

 הנהנים משולחנו של אבא...'

‘ ’

אחרי דקות 
ארוכות כאורך 

הגלות אני מזהה 
את השקית 

האובדת. אני 
שולף אותה 
באחת, מנער 
אותה ומגלה 

שב"ה לתכולה 
 לא אירע כל נזק.

כי לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי ”
ונחלתו ‘ חלק ונחלה עם ישראל אשי ה

‘ יאכלון: ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ה
 )דברים ח, י(” הוא נחלתו כאשר דבר לו

 ‘תודה’פשוט לומר 

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 

 



 

מפני מה אין מלך מברך "ברוך שעשני 
 מלך"? 

בשו"ת מנחת מחבת )ח"ב סי' קס"ב עמ' ש"ל( הקשה למה 
מי שנתמנה מלך על ישראל אינו מברך "ברוך שעשני 
מלך", שהרי גם למלך יש מצוות יתירות משאר המון העם, 
וכמו שנוהגים לברך שלא עשני גוי עבד ואשה כדאיתא 
במנחות )מג:(, וביארו הראשונים שטעם הברכה מפני 
שנתרבה בנו מצוות יתירות שלא נוהגות בהן, כמו כן יברך 

המלך "ברוך שעשני מלך"?

 כדי שלא ירום לבבו על שאר אחיו
המנחת מחבת מתרץ מפני שבמלך נאמר )דברים י"ז, כ'( 
"לבלתי רום לבבו מאחיו" מפני כך אם יברך בכל יום שעשני 
מלך ירגיש התנשאות יתירה על ישראל, ויעשה היפך מה 
שציותה אותו התורה, לכן אין מברך "ברוך שעשני מלך". 
ויש להוסיף שמצינו שמטעם זה שלא ירום לבב המלך אסרה 
התורה על המלך שלא ירבה לו כסף וזהב, כמבואר 
בראשונים ובמפרשים, וכמו כן י"ל שאם בכל יום ויום יברך 
שעשני מלך, עלול להתנשא על המון העם, ויש עוד לעיין 
בזה. ואין להקשות שהרי כל אחד ואחד מישראל מברך בכל 
יום שלא עשני אשה, והיאך ינצל שלא יפעל יתנשא בנפשו, 
לק"מ דיש לחלק בין ברכת שלא עשני אשה, שכל האנשים 
מעם ישראל מברכים אותו, ולכן אין חשש שיבוא לידי 

התנשאות, כי אינו דבר מיוחד באיש אחד כמו מעלת מלך[.

תיקנו לברך רק על דבר קבוע שלא 
 יסור לעולם

עי"ל ששונה ברכת שלא עשני גוי לפי שחוק היהדות קבועה 
בנו, ולא תסור מאיתנו לעולם, שאין האדם יכול להסיר 
מעליו יהדותו בשום אופן שבעולם, וגם אם ח"ו ימיר את 
דתו, נותר הוא יהודי ולא יועיל לו כלום. וכן האיש מברך 
שלא עשני אשה מטעם זה, כי אי אפשר לאיש להית אשה 
לעולם. משא"כ מלך אינו בהכרח שתמשך מלכותו עד יום 
מותו, וכל המלכים מלפנים ועד עתה יוכיחו זאת. ממילא לא 
שייך כלל שיברך המלך ויתפאר על דבר זמני, ושמא למחר 
או אפילו אחרי רגע אחד מעת שבירך, כבר לא יהיה מלך, 

אלא כאחד מפשוטי העם.

תיקנו לברך רק בדבר שלא נעשה על 
 ידי בחירת האדם

עוד יש ליישב בס"ד על פי מה שביאר הט"ז )או"ח סי' מ"ו 
סק"ה( שהב"ח חולק על סברת הרמ"א שגר מברך ברוך 
שעשני גר, מפני שמה שהגר נכנס לדת ישראל זה על ידי 
בחירתו, ולא עשאו השי"ת מתחילת בריאתו לגר שיקבל דת 
ישראל על כורחו, על כן אין לגר לומר ברכה זו. ובזה ניחא 
גם לעניין מלך, שמפני שלא עשאו הקב"ה מלך על ישראל 
על כורחו, כמו שעשה השי"ת את היהודי חצוב משורש 
נשמתו ולא מנשמת הגויים, אלא המלך נעשה על ידי 

 בחירתו ורצון העם, לכן אין מברך על זה.
 

עי"ל על פי מה שכתב המגן אברהם בשם המקובלים 
שברכות אלו, שלא עשני גוי עבד ואשה, מברכין על יציאת 
נשמתו בלילה, שלא נדבק בה נשמת עכו"ם או עבד ואשה. 
ולפי"ז מיושב שלא שייך שיתן המלך שבח שלא נדבק 
בנשמתו נשמת ישראל הדיוט, שאין בזה שום פגם, ועוד 

 שאין שום חילוק בין נשמתו לנשמת כל ישראל.

פעם באה אשה אל המגיד ממזריץ' ]תלמידו של הבעל שם טוב[, ואמרה לו: שמעתי שהרב עושה 
נפלאות, ואני רוצה בן. ענה לה הרב: בסדר, רק תשימי על השלחן מאתים וחמשים אלף זהובים... 
אמרה האשה: רבי, זה הון עתק. אמר הרב: זו העסקה ואיני מוכן להתפשר. הלכה האשה, וחזרה 
לאחר תקופה עם מרבית הסכום. אמר לה הרב: דברתי על כל הסכום, אגורה לא פחות. התרגזה 
האשה ואמרה: אתה חושב שאני זקוקה לך? אני אתפלל, וה' יתן לי! אמר המגיד ממזריץ': עכשו יהיה 
לה בן. אני לא יכול לתת לה בן, אבל בעזרת התפלות שהיא תתפלל, אפשר לקבל בן. היום אנשים 
שכחו שיש תפלה, ובמקום להתפלל, על כל דבר הולכים לרבנים לבקש ברכה. מה עם התפלה? ה' 

 יתברך רוצה שבניו ידברו אתו.

מספרים שבימי המהרש"ל ]רבי שלמה לוריא[, היה איש אחד, שהיה מוכר ירקות, והיה ישן בחנותו, 
וקראו לו רבי אברהם מוכר ירקות, והיה עוסק בתורה בצנעה ובהתמדה גדולה, ואף אחד לא ידע על 
מעשיו. לילה אחד ישב המהרש"ל בבית המדרש ונתקשה בסוגיא עמוקה אחת, וכשקם ללכת לביתו, 
עבר על פני החנות ההיא, ושמע שרבי אברהם מוכר ירקות לומד את הסוגיא ההיא, ומפרש אותה 
בטוב טעם ודעת, והיה מקשיב לכל דבריו. למחרת שלח המהרש"ל לקרא לרבי אברהם, ושאל אותו 
שאלה מסבכת בש"ס. השיב לו ר' אברהם, כי הוא עם הארץ ואינו מבין ולא יודע שום דבר. מיד גזר 
עליו הרב בגזרת מרא דאתרא שישיב לו על שאלתו. ואז פתח ר' אברהם את פיו בחכמה ובבקיאות 
רבה כמעין המתגבר, ותרץ לו את שאלתו. לאחר מכן התחנן לפני המהרש"ל שישאר הדבר בסוד ולא 
יודיע הדבר לאף אחד. כך נמשך הדבר כמה פעמים, שהיה המהרש"ל מפלפל עמו, והיה נושא ונותן 
עמו, ומצא ממנו קורת רוח מרבה. כאשר נתבקש המהרש"ל לישיבה של מעלה, צוה לקהל עדתו 
שיקחו את הרב רבי אברהם מוכר ירקות לרבה של העיר, כי אין כמוהו בכל הארץ. ואכן על ידי 

 הפצרות רבות, נאות רבי אברהם לבקשתם, ונתקימה צואת המהרש"ל. 

במדרש ילקוט שמעוני מסופר, ששאל דוד מלך את הקדוש ברוך הוא: 'רבונו של עולם, כל דבר אני 
מבין מדוע יש בו צרך לעולם, חוץ מן השטות, מה תכליתו של האדם השוטה והטפש בעולמנו, הלא 
אין לעולם שום הנאה ממנו, ומדוע צריכים שטות בעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה עוד תצטרך 
את השטות הזו שאתה מערער עליה.והנה כאשר ברח דוד מפני שאול המלך, הגיע לעיר 'גת', עירם 
של הפלשתים שהיו שונאיו של דוד. מיד באו הפלשתים לאכיש מלך גת: ואמרו לו: האיש שהגיע 
מארץ ישראל לארמונך, הוא דוד שהרג את גולית ואותנו במערכה נגד בני ישראל, כעת הוא בידך, 
קום והרגהו. שנודע הדבר לדוד, החל לפחד מאד מפני אכיש מלך גת. מה עשה? התחיל להתנהג 
כמשגע, והחל להוריד רק מהפה על הזקן, ועשה עוד דברי שטות ושגעון.כשראה זאת אכיש, כעס על 
עבדיו ואמר להם: ראיתם איש משתגע למה תביאו אתו אלי, חסר משגעים אני כי הבאתם את זה 
להשתגע עלי?מיד כשראו זאת הפלשתים, הניחו את דוד לנפשו, וכך נצל דוד מידם. אז הבין דוד 

 מדוע יש צרך בשטות ובשגעון, ואין דבר שאין לו צרך בעולם.

סיפר מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א: פעם לויתי את דודי החזון איש זצ"ל בטיול של בין ערבים ]כפי 
שצוו עליו הרופאים[, באותו רחוב הקרוי היום על שמו. כשהגענו סמוך לבית העלמין "שומרי שבת" 
והמקום היה עדין מקף פרדסים, עצר לפתע החזון איש, ואמר לי: במקום זה עברו בני ישיבה ושוחחו 
בדברי תורה, אני מרגיש כאן קדשה יתרה...  אותה הזדמנות הביא רבי חיים גם ראיה, שלמוד תורה 
עתידי משפיע כבר היום על המקום שבו ילמדו. יש תוספתא המספרת, שכאשר בא המלאך אל 
יהושע ואמר לו "עתה באתי", ציווהו המלאך לקום על רגליו, כי במקום הזה עתיד לעמוד אלישע 

 ולהרביץ תורה לכלל ישראל, ולכן כבר עכשו ישנה קדשה נוראה על המקום. )טובך יביעו(. 

בספר "דרך שיחה" מספר, שפעם באו קבוצת בחורים לבקר בבני ברק, והתהלכו על ההר היכן 
שהיום ממקמת ישיבת פוניבז'. ההר עדין היה שומם לחלוטין, ולפתע פגשו את הרב מפוניבז' זצ"ל, 
ושאלם הרב: האם אתם שומעים? ענו הבחורים כי אינם שומעים כלום. ושוב שאלם: וכי אינכם 
שומעים? והשיבו שוב בשלילה. אמר להם הרב: אני שומע שכמה מאות בחורים יושבים ולומדים על 

 ההר הזה... וכך אכן היה. 

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

לברורים 
 והנצחות 

להקדשת ₪  051]

 ‘:תזריע’פתרון החידה לפרשת 
החידה: הכי תמצי נגעים של טומאה 

 ומכל מקום הם טהורים? 
 פתרון: גר או קטן.

 נקודות מכירה:
 4578717-210 –נתיבות שדרות אופקים

 4775847-210 –אשדוד
 8707878-217 –בית שמש

 88רבי עקיבא  -גל פז -בני ברק
 (5עמוס ‘ )רח‘ יגדיל תורה’דפוס  -ירושלים

 רחוב מלכי ישראל -גל פז -ירושלים
 רחוב חפץ חיים‘ גרסא’חנות  -ירושלים

*** 
       ,                             

        56  ₪                  
 210-4578717 

 עשרות אלפי קוראים
 מצפים וממתינים לסיפור שלך!

קורא יקר, באם יש באמתחתך סיפור אישי ומחזק, אתה מוזמן 
 ה נפרסמו. “ובע‘, אור השבת’לשלוח אותו למערכת 

 מידי שבוע תיערך הגרלה 
 ‘ אור השבת‘בין המשתתפים על ספרי 


