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 ברכת המזון בכוונה
 

אפילו  .התורה מחייבת אותנו לזכור את טובות ה' יתברך -וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל 
כמו שנאמר בפסוק  "הזה החילם ידי עשה לי את יש חשש גדול שהאדם יחשוב "כוחי ועוצזאת שהדבר נראה מוכרח, בכל 

 הכל בכוחו?לה ותולה תכחש קב"ה ומהאדם רואה את הברכה שמקבל מהשין איך יתכן הקודם. וצריך להב
כן אומרת לנו . לן, כי היו גבורים ואנשי חילשראל בכניסתם לארץ, נצחו במלחמה את מלכי כנעשעם י הרמב"ןמבאר 

 צריך לזכור שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים, ושם לא היה לנו כוח ולא עוצם יד כלל.התורה ש
שדבר זה צריך להיות קנין במחשבתו של האדם, ורק על ידי שהאדם נותן ללבו את טובות ה', כותב ש הקדו האור החייםו

, כמבואר בהמשך הפסוקים, יכול להינצל מתחבולות היצר הרע שדרכו להשכיח מהאדם את טובות ה' בכל מיני דרכים
 אחרי אלוהים אחרים.  להליכהגיע אפשר להשמשכחת ה' 
להרגשה שהכל מאתו יתברך, מבואר בפסוקים הקודמים שזה על ידי שמברך ברכת המזון בכוונה גדולה הדרך להגיע 

, כי כלולים ו של האדםא יש בה כוח לחולל מהפך בחיי, אלברכת המזון אינה עוד ברכת תודה על המזון שאכלנו ובשמחה.
 התורה וכן בנין ירושלים שממנו השפע והברכה. ,הברית ,ו לנו את המזון, שהם הארץ הטובהבה כל הדברים שהביא

טה, אולם כשהגיע לברכת המזון, בירך בכוונה מופלגת. היה פעם יהודי מבוגר שבכל התנהלותו התנהג בצורה מאוד פשו
אדם שלא כבש סקרנותו, ניגש אליו ושאלו: מהו סוד ההנהגה שלך? סיפר לו אותו יהודי: "הייתי ילד כבן שתיים עשרה 

רים, בחיידר בפולניה, כאשר יום אחד בא לחזק אותנו הגאון ר' מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, וכך הוא אמר לנו: "ילדים יק
האם אתם יודעים איזה אות אינה מופיעה בברכת המזון?", וכאן הוא הקריא מה שכתב ב"באר היטב" )או"ח סימן קפ"ה 
אות א'( וז"ל: "מצאתי למה אין אות פ"א סופית )ף( בברכת המזון! לפי שכל מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו 

ויין לו ברווח ובכבוד כל ימיו". אמר לנו המהר"ם שפירא זצ"ל שכל ילד יקבל לא חרון אף ולא שצף, ולא קצף, ומזונותיו מצ
עברו שנים ויום אחד מצאתי את  על עצמו בקבלה חזקה לברך ברכת המזון בכוונה. ותרויחו את הבטחת ה"באר היטב".

אותה שיחה נוראה של עצמי בשערי אושוויץ, במסדר הידוע לצד ימין ושמאל... מול הצורר הנאצי ימ"ש, לפתע נזכרתי ב
המהר"ם שפירא, ואמרתי לעצמי, זהו הגיע הזמן של פירעון הצ'ק. וכך מצאתי את עצמי מתפלל לבורא עולם: "רבונו של 
עולם יש לי הבטחה מה"באר היטב" שמי שמברך ברכת המזון בכוונה לא יהא לו צרות, אני מתחנן לפניך ריבונו של עולם 

ך כדי תפלה מורים לי עם האצבע לצד ימין. לאחר מכן הכריזו שכל אחד צריך לומר בפני תציל אותי מכל צרה וצוקה, ותו
הקצין באיזה תחום הוא מבין כדי לשבץ אותו בעבודה, ואני שהייתי בחור ישיבה בלא ידע באיזה מקצוע לא ידעתי מה 

רי פונה אליי ואומר לי: ור מאחלומר, וכך בעמדי בתור נשאתי תפלה נרגשת לבורא העולם. תוך כדי תפלה זה שעמד בתו
תגיד לקצין שאתה טבח ואני עוזר שלך, וכך מצאתי את עצמי כטבח במטבח של אושוויץ, בשעה שהאחרים נמקו ברעב 

 אני הייתי במטבח של אושוויץ עם כל האוכל...
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

דאגו שהילד יתחיל את שנת 
שטחי,  הלימודים בידע מסוים, ולּו

של החומר הנלמד. די בכך 
שתעברו אתו על הדף הראשון 
בגמרא, ותעיינו יחד בספרי 
הלימוד. זה יכול להוסיף לילד 

ויחסו  הרבה ביטחון להתחלה,
לחומר הלימודים יהיה הרבה יותר 

 )הרב חיים ולדר הי"ו(.ידידותי. 

 חלוקת המלים באופן אחר

לדוגמא: על הפסוק "והבור ריק אין בו מים  חלוקת המלה לשניים.
 ויש, קרי ביה לאכול וישבוכה(, רמזו -וישבו לאכול" )בראשית לז, כד

חלוקת )בני אדם(. יש גם אפשרות של  לאכול)נחשים ועקרבים(  בו
. לדוגמא: על הפסוק "מי אפוא הוא הצד המלים באופן אחר מהכתוב

הו" )בראשית כז, לג(, ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכ
כתב בתרגום יונתן שעשה מטעמים מבשר כלב. ע"ש. ורמז בבית 

תבוא  מכלב?! טרם" וגו', קרי ביה ְוֹאַכל מכל בטרםנאמן: "ואוכל 
 כבר בירכתי אותו. -ואברכהו 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

 ,שעומדים לנו בכל דור ודור אחר החרבן עד היום ומפיחין בלבות העם זיקי הגאולה שלא יתייאשו ממנה למידי חכמיםאלמלא הת"
  ".לל העם ח"וכבר ח"ו אבדה התורה ונתבו ,ואלמלא השתדלותם להקמת התורה והפצתה בין גדיי הצאן

 (הנ")"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק
 

  
 

   

 עקב
 

 עלון מס'
1097 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 

 

 פנינים ופרפראות
 

 )ז. יב( והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה
אותיות שם הוי"ה ב"ה, לומר שאם תשמעו ותקיימו אפילו את המצוות שאדם דש  והיהנראה לי בס"ד לרמוז 

)שם הוי"ה  ה'בעקביו, אזי שם ה' יהיה בכם. אי נמי אפשר לפרש שאם תקיימו את המצוות הללו, אזי ינהג 
, ואת החסדהרומז למדת הרחמים( עמכם במדת הרחמים והחסד, וכמו שמסיים הפסוק ושמר ה' אלקיך וגו' 

 .)מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל( שהוא מדה כנגד מדה.
 

 ואבדתם מהרה וגו' )יא. יז(
כך העונש "ואבדתם"  נראה שזו מדה כנגד מדה, כמו שחטאתם "ועבדתם" אלהים אחרים )כמ"ש בפסוק הקודם(,

לשון נופל על לשון. ומצינו שהקב"ה מעניש מדה כנגד מדה באופן שהלשון של העונש נופל על לשון העבירה,  -
במעשה המובא בשער המצוות )פרשת עקב( שאדם אחד חש בכאבי כתף, ובא לפני רבנו האר"י ז"ל וסיפר לו 

ו כאבים אלו לפי שקרא משניות בין מים אחרונים אודות הכאבים בכתפיו. אמר לו רבנו האר"י ז"ל שבאו ל
לברכת המזון, ועבר על מה שאמרו חז"ל: "תכף" לנטילה ברכה, כי תכ"ף וכת"ף אותן אותיות, לרמוז שמי שאינו 

 )חן בשפתותיך, כת"י(. נזהר שלא לדבר בין מים אחרונים לברכת המזון, יהיו לו כאבים בכתף.
 

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 בצרה אנכי עמו

 
 
 

משתף "אתה יודע, אני שונא שאומרים לי 'גם אני'!" 
 .חברואת איש אחד 

 
 .גיב החבר בהזדהות "גם אני"מ"כן" 

* 
ממון לצדקה. יש גם זמנים  תמיד מתאפשר לתתלא 

כמו שבת ומועדי ישראל. אבל  -לתת ממון  אסורבהם 
כולנו יכולים ואף מחויבים לפייס בדברים ולתת את 

עידוד ופרגון, תקוה "נפשנו". הארת פנים, חיוך, 
  פעמים רבות שוים הרבה יותר מאשר ממון.

 
"כל : ע"ב( 'ט)בבא בתרא וכפי דברי הגמרא במסכת 

והמפייסו  ,מתברך בשש ברכות - הנותן פרוטה לעני
הפרוטה  מתברך באחת עשרה ברכות". - בדברים

בלבו של העני  ישארהפיוס אך , תתבזבז תוך זמן קצר
 לאורך זמן.

 
מצוי שבשעה שבא עני לבקש צדקה, בדיוק נמצא 
הנותן במצב רוח לא טוב, וכשנותן צדקה לעני, 
בפנים זועפות נותן לו, והעני מצטמק ורע לו, כי 

 חושב שעליו יזעפו פניו. 
 

זצ"ל בספרו "נחלת אבות"  יוסף משאשרבי הגאון 
יפה שעל כך הזהיר הכתוב ( מפרש 68)חלק ב' עמ' 

 י( ,טודברים ) "לבבך בתתך לו נתון תתן לו ולא ירע"
אף אם רע לבבך על דבר אחר, מכל מקום "בתתך  -

 לו" תסתיר את הרע ותתן לו בסבר פנים יפות.
 

מאור בספרו "ל "זצ עובדיה יוסףרבנו מרן  ובזה מפרש
( גם את המשך הציווי ז"דרושים, עמוד קצ" )ישראל
" פתוח תפתח את ידך לאמרעל כן אנכי מצוך שם: "

לו  יאמרלעני, וגם  יפתח ידו שגם(, א"י)שם פסוק 
הוא שחוזר בעולם  גלגלשדברי פיוס ונחמה, 
 ומאשפות ירים אביון.

 
עם זאת, יש להדגיש כי לא תמיד זקוק העני להזדהות, 

 מצוקות עברו עליך שגם לו צריך לספרלא תמיד 
כל כך נורא, כאילו סבלו אינו  דומות, ולתת לו הרגשה

 הוא לפעמים גם עלי עברה כוס התרעלה".שכן "
פשוט רוצה שתאזין לו, שתחוש את מצוקתו, וכן, 

 שתדע כי הוא מסכן.
 

 הדבר האחרון שהוא רוצה שתגיד לו זה "גם אני"...
 
 הופיע!!!

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב
 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית
 עם פירושם ומקורותיהם יחד עם אוצר מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה

 , סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים :הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל החדש הספר

 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות
 

 ניתן להשיג בחנויות הספרים
 052-7654216 -לבירורים , הפצה ראשית "אור החיים"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לברכות נהפכוש הקללות

 

 "ויען שמואל"קובץ 

 (. כ"דכמדי שנה, ביום ז"ך בתמוז, יום פקודתו של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, גם השנה יצא לאור ספר "ויען שמואל" )חלק 
 את הספר מעטרות תשובותיהם בהלכה של גדולי הדור הקודם נ"ע, וגדולי הדור הנוכחי יבלחט"א.

 03-5703074 ולזרעו לדוד בקרן או בישיבת כסא רחמים להשיג ניתן

 
 

כהנמן בבני ברק, נדמתה  תחנת האוטובוס ברחוב הרב
כפקעת עצבים, באותו מוצאי ראש השנה של שנת תשע"ז. 
למרות שהשעון הורה על השעה אחת וחצי בלילה, 

ק, עמדו "עיה כששים איש, טף ונשים מתושבי ירושלים
והמתינו עד בוש לאוטובוס שיובילם לציון ברנה. לא כך 

 ציפו לפתוח את השנה החדשה...
 

שבוששו  402 כך לקו הם ממתינים כבר למעלה משעתיים
חויה מפוקפקת זו, עמדה להוציאם . פעמי מרכבותיו לבוא

מדעתם. היאוש כמעט שאחז בהם, והם כבר החלו לחשוב 
כי ייאלצו להישאר כל הלילה ברחובה של עיר על טפם 

 ועל עולליהם.
 

נענו, ואף עסקני  לא האוטובוסים לחברת הטלפונים כל
 גברה, והסבלנות העייפות. שיעהציבור קצרה ידם מלהו

הנוסעים קיימו את "תחל שנה וברכותיה", במטר  .פקעה
 "ברכות" שהורעפו על חברת האוטובוסים...

 
 ותעבור הרנה. אוטובוס מתקרב מרחוק נראה ולפתע
 ...בא לבני ציון גואל שמא - בתחנה

 
כל העינים הופנו בדריכות ובתקוה לעבר מספר האוטובוס, 

 נושא את התאכזבו לראות שהאוטובוס, באך משזה התקר
 ...רחובות לעיר וכיוון נסיעתו, 318 המספר

 
כשעצר האוטובוס בתחנה, הבחינו הממתינים כי 

 וקרא, הדלת את פתח מנוסעים. הנהג לגמרי האוטובוס ריק
 ...ואין עולה עונה ואין קול ואין "רחובות",

 
 פנה בתחנה העומדים אחד, שרוצה אדם בק'ו שלו מכיון

 אף אין טובה, לנו תעשה "נהג יקר!: בחצי חיוך הנהג אל
 אותנו לקחת בטובך תואיל אולי, לרחובות אחד שנוסע

... שאר האנשים 402-ל פשוט תחליף מספר לירושלים.
בתחנה התלהבו מהרעיון שעורר בהם ניצוץ של תקוה, 

 הילדים, עלינו רחם אנא" בתחנונים: לפני הנהג והתנפלו
בזכות ... הידים, נצטרך לישון כאן בתחנה על לנו נרדמים

 ...".ומתוקה מבורכת לשנה זה תזכה
 

וכלל לא היה נראה שהוא  תמהות, עינים זוג בהם נעץ הנהג
, זאת לי לעשות אסור, שכיר "אני מתלהב מהרעיון:

 .לפיטורין" עלול לגרום זה! מצטער
 

 הלא שלבסוף קרה עד, ולהתחנן להפציר המשיכו האנשים
 .תעלו...", "טוב: נענה והנהג ייאמן,

 עלו את אנחת הרווחה ניתן היה לשמוע עד ירושלים... הם
 אפס עד ובעמידה בישיבה, האוטובוס את ומילאו בזריזות

את  והחל, 402-ל 318-מ הקו מספר את החליף הנהג. מקום
 .ירושלימה הנסיעה

 
, הנהג מלשבח ולקלס את כל הדרך, לא חדלו הנוסעים

 כולם. למענם עבודתו את שסיכן על, לב מקרב לו והודו
 אמורות ושאינן האמורות הברכות כל את עליו הרעיפו
היו  '...טבא פתקא'ו טובה חתימה גמר לו ואיחלו, בתורה

 שחס עליו שמו ושם אמו להתפלל את ממנו שלקחו גם
 ...ינזק לא ושלום

 
ולקראת סיום , ירושלים לתוככי הגיע האוטובוס, ובכן

 אישי באופן לנהג להודות הנוסעים מן המסלול ניגש אחד
שטח , והברכה התודה מלות לאחר. המיוחדת הנסיעה על

 הרי - מבין איני אחד דבר: "תמיהתו את הנהג בפני הנוסע
 את ששינית שמזהה מכשיר כיום קיים אוטובוס בכל

 הקו את לשנות לא חששת כיצד כן אם, נסיעתך מסלול
 ?!".עבודתך את ולסכן

 
 שלי שהקו, היא האמת: "והמם את הנוסע, הנהג חייך, כאן
התקבלו  הפיקוח שלנו בחדר! 402אלא... , 318 היה לא

 הממתינים רבים אנשים ההיא בתחנה שיש תלונות
 הקבוצה אל יסע הנהגים שאחד ביקש הסדרן. לאוטובוס
, הסכים לא אחד אף. שעות כמה כבר בתחנה שממתינה

 איחור על מהנוסעים שיקבלו והקללות הזעם את צפו כולם
להתחיל את השנה עם  רוצה שכזה, ומי עצבים מורט

 -מקורית ' תחבולה'ב רעיון לנקוט לי עלה ואז ...?קללות
, 318-לפני שהגעתי לתחנה החלפתי את המספר ל

 לא רק, לירושלים אתכם לקחת מקרה בכל היה כשהתכנון
 שכל הרווחתי ואכן... ואהוד אהוב אלא, נזוף נהג בתור

 ...".די בלי על' ברכות'ל נהפכו' קללות'ה
 

 "המתנדב" לברך כל כך את הנהג לאנשים גרם באמת מה
  ?במקום לכעוס עליו

 
כשאדם בטוח שמגיע  ".לי מגיע: "מלים בשתי טמון הסוד

הוא כועס, אך כאשר  -לו משהו, והוא אינו מקבל אותו 
אין מאושר  -הוא יודע שלא מגיע לו ובכל זאת הוא מקבל 

 ממנו.
 

 מאת חנם מתנת זו, לו שיש מה שכל בתחושה כשאדם חי
מאושר מכל  להיות הופך הוא, ולא מגיע לו כלום הבורא

 .ואין בפיו שום תלונות דבר



 
 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

לפסוקי התורה  "(אם תשיב)" מים את פסוקי הנביאימפני מה מקד בבוקר, שבתשל בקידוש  שאלה:
 ?"(ושמרו)"

כתובים  :מעלין בקדש ל דרך: ובתורתך כתוב לאמר וגו'. ואולי עאש השנהכך עושים גם במוסף דר תשובה:
ר"ת  תכנת נאמר תכנת שבת. ל זהוע ,)מזמור לדוד( נביאים )אם תשיב משבת( תורה )ושמרו בני ישראל(

 תתחיל כתובים נביאים תורה.
 

" כמו בערבית זכר למעשה בראשית" מסיימים איןמדוע בתפלת העמידה של שחרית של שבת  שאלה:
 ? ומוסף

 שציין לספר משנת חסידים והובא טעמו בשו"ת סוד ישרים. ן איש חיעיין ב. הקבלה ל פייש טעם ע תשובה:
 

למה שונה קבלת נפש יתירה של יום שבת באמירת "נשמת כל חי" שאין צריך לעמוד בה, משאר  שאלה:
ם, כמו באמירת "בואי כלה שבת מלכתא", ובאמירת קדיש המקומות שמקבלים בהם נר"ן וצריך לעמוד בה

שלפני ברכו, ובאמירת "ופרוש עלינו". ובבוקר ממילא עומדים באמירת "ה' שפתי תפתח", ובאמירת "איה" 
 בקדושה דמוסף?

אולי כיון שקיבל נר"ן דלילה, ועכשיו הוא מקבל נפש דבחינת יום שמדרגתה פחותה מרוח ונשמה, תשובה: 
 הו לעמוד. ועיין כף החיים )סי' נ"ו אות כ"ג(, אבל לא נהגו כדבריו.לא הצריכו

 
 הקידוש בשחרית של שבת? לפניוכו'  "עשר קדושות"מה הטעם שאומרים  שאלה:

 להרגיש את הקדושה המיוחדת של יום שבת. תשובה:
 

 ישועות מלכו" ולא 'מגדיל' כמו בימות החול? מגדולמה הטעם שבברכת המזון בשבת אומרים " שאלה:
כי בשמואל ב' כתוב "מגדול" ובתהלים "מגדיל", ומעלת הנביאים עדיפא על הכתובים. לכן תיקנו תשובה: 

 בשבת מגדול כנוסח הנביאים.
 

ובחול  "מגדול"בברכת המזון בשבת אומרים  טעם למהשליט''א שכתב בתשובתו  לכת"רראיתי  שאלה:
 עכ''ד נר''ו. .והנביאים עדיפי מהכתובים ",מגדיל"ובכתובים כתוב  "מגדול"שום שבנביאים כתוב , מ"מגדיל"

כמו שכתוב בתהילים  ,וכו' "שפוך חמתך אל הגויים וכו' ועל ממלכות"בהגדה של פסח אומרים  הריוקשה לי 
 )פרק ע''ט( ולא כמו שכתוב בירמיה )פרק כ''ה(?

 ראאמירת "שפוך" היא מנהג אחרונים ולא נזכרה בגמ ם.לקוח מאבודרה שאמרתי הטעם תשובה:
 שגור בפי העולם מהתהלים. ואפשר עוד מפני שדוד קדם לירמיה. "שפוך חמתך"פסוק  ובראשונים.

 
מה הטעם שמברכים ברכת מעין שלש דוקא אחר חמשה מיני פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל  שאלה:

 )שמעתי שאולי מפני שהם מזינים(?
רק לגבי תמרים נאמר שהם מזינים )בברכות דף יב סע"א(. אבל נראה שתקנו כן להודיע שבחה תשובה: 

של ארץ ישראל. ומטעם זה אין מברכין מעין שלש אחר אורז אף על פי שמזין מאד כידוע )עיין אבן עזרא 
 דניאל א' ט"ו(.

___________________________________________________________________________________ 
 

 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת


