
בזכות לומדי התורה יש שלום ואין חלומות רעים
ם ְוֵאין ַמֲחִריד )כו,  ַכְבתֶּ ָאֶרץ ּושְׁ לוֹם בָּ י שָׁ ֵלכּו וגו' ְוָנַתתִּ ֻחּקַֹתי תֵּ ִאם בְּ

ג-ו(. 
יש לפרש על פי דאיתא בגמ' )ברכות נה:( "כל שנותיו של דוד 
- לא ראה חלום טוב, וכל שנותיו של אחיתופל - לא ראה חלום 
טרוד  שהיה  כיון  המלך  שדוד  הטעם,  בגמרא  שם  ומתבאר  רע", 
מעניני   - סליקו  משכביה  על  רעיוניה  בלילה  כן  על  במלחמות, 
שיקבל  כדי  הוא  רע,  חלום  ראה  לא  שאחיתופל  ומה  מלחמות, 

שכרו משלם בעוה"ז, ונפרע ממנו בעולם הבא. 
ָאֶרץ" - ולא יהיו מלחמות, ולכן  לוֹם בָּ י שָׁ ולזה אומר הכתוב "ְוָנַתתִּ

ם ְוֵאין ַמֲחִריד" - כי לא יהיה לכם חלומות רעים.  ַכְבתֶּ "ּושְׁ
מלא העומר

מדוע לא נכתב שכר עולם הבא בפרשתנו
ְריוֹ )כו,  ן פִּ ֶדה ִיתֵּ ם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהשָּׂ ִעתָּ ֵמיֶכם בְּ י ִגשְׁ ְוָנַתתִּ

ד(.
שאנו  זה  על  כתב  חלק(  פרק  ריש  סנהדרין  )פיה"מ  הרמב"ם 
כי  ותירץ  הקללות,  לעומת  מועטים  שבתורה  היעודים  רואים 
באמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קידושין לט, ב(, ואי אפשר 
לכתוב בפירוש שכר העולם הבא, שאין מי שישכיל איכות התענוג 
הרוחני. כמו אם התינוק ילך לבית הספר, יתנו לו שוחד פרי אחד 
וכדומה, וכשיגדל יעשו לו חשק ללמוד על ידי מלבוש, וכשיגדל 
מוהר,  הרבה  עם  כלה  לו  שיתנו  שאומרים  חשק  לו  יעשו  יותר 
וכדומה, לפי ערך הבנת הנער ולפי דרכו. ואם יאמר לתינוק שילך 
לבית הספר בשביל שיהיה לו כלה עם מוהר הרבה, בודאי בוז יבוז 

הנער לגמול זה, בשביל שסכל דעתו מהבן ערך המעלה.
כמו כן אנחנו קורצנו מחומר וקצר שכלנו מהשיג גמול הנפשיי, 

גדולה,  מעלה  מערך  יותר  לו  חביב  אחד  שפרי  התינוק  כמו  רק 
ספק  אין  אשר  בעירו,  ונכבד  רב  ויהיה  שילמוד  לו  יאמרו  שאם 
שגמול זה ביתר שאת נגד הפרי ועוגה קטנה שנותנין לו, אף על 
פי כן אינו נחשב אצל התינוק, לפי שסכל דעתו מהבין אמיתות 
כמו  הגשמיים,  והיעודים  השכר  אולם  אצלנו.  כן  כמו  המעלה, 
ונתתי גשמיכם בעתם', אינם אלא  כו'  'אם בחקתי תלכו  שנאמר 
באור  ההשגה  מן  מונע  שהוא  הגוף,  צרכי  בבקשת  יטרדו  שלא 

התורה )עי' רמב"ם פ"ט מתשובה ה"א(.
קומץ המנחה - פרשת ראה

הטעם שנמנו האבות למפרע
ִריִתי  בְּ ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ִריִתי  בְּ ֶאת  ְוַאף  ַיֲעקוֹב  ִריִתי  בְּ ֶאת  י  ְוָזַכְרתִּ

ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר )כו, מב(.
מאמר הכתוב 'וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף 

את בריתי אברהם אזכור', ויש להבין מדוע נמנו האבות למפרע. 
ובא  בנהר,  טובע  אחד  רואה  כשאדם  משל:  בדרך  לבאר  ויש 
בכפו  ויחזיקנו  בו  יתפוס  למען  מרחוק  חבל  לו  להשליך  להצילו 
החבל,  בקצה  אחיזתו  מתוך  החבל,  ידי  על  משם  ימשכנו  למען 
ים ומתהומות אשר  יומשך לאט לאט עד שיוציאנו מנבכי  משם 

יכסיימו. 
'גבורה'  לאברהם,  'חסד'  גדולה,  האבות  שמדריגת  נודע  והנה 
והיא  גופא',  'תפארת  מידתו  ויעקב  עולם,  זרועות  שהם  ליצחק, 
שפל  בתכלית  שיהיו  אחר  בישר,  לכן  לנו.  יותר  קרובה  מדריגה 
בקצה  לנגוע  שיתחילו  שיספיק  הלואי  חטאם.  לגודל  המדריגה 
ואחר שיעמוד להם  יעקב.  יותר, שהוא מידת  המדריגה הקרובה 
זכות יעקב שקרוב להם יותר מדריגתו, יומשך 'אף את בריתי יצחק 

ואף את בריתי אברהם'.
'שיירי קומץ המנחה' - מגילת רות

יֶתם אָֹתם )כו, ג(.  ְמרּו ַוֲעשִׂ שְׁ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַֹתי תִּ ֻחּקַֹתי תֵּ ִאם בְּ
וקשה  בתורה,  עמלים  שתהיו  רש"י  פירש  תלכו'  בחקתי  'אם 

מנא ליה דקאי על זה דוקא. 
ם  ויש לומר, שאחר כל היעודים אומר )להלן פסוק ה'( 'ַוֲאַכְלתֶּ
ויובן על פי מה שכתב מהר"ם שיף על אמרם  ָלשַֹׂבע',  ַלְחְמֶכם 
באבות )פ"ו משנה ד(: כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל 
לך  וטוב  אשריך  כן  עושה  אתה  אם  כו'  תשתה  במשורה  ומים 
אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ודייק מהר"ם שיף על 
יתור 'אשריך וטוב לך'. ופירש מהר"ם שזה שנוהג כן בשביל שאין 
לו יותר מפת במלח וכו' אינו מאושר כל כך, רק אם אתה עושה 
על  ולשכב  למעדנים  לאכול  ויכול  לך'  וטוב  'אשריך  כאשר  כן 
מטות שן, זה בודאי עושה בשביל 'דרכה של תורה', אז אשריך 

בעולם הזה וטוב לעולם הבא.
על  )=אייבשיץ(,  יונתן  מו"ה  הגאון  זקני  דודי  פירש  זה  פי  ועל 

ָמִים כו' ְלַמַען  הפסוק )שמות טז, ד( 'ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהשָּׁ
תוָֹרִתי ִאם לֹא', שהרי במן היה טועם כל הטעם מה  ּנּו ֲהֵיֵלְך בְּ ֲאַנסֶּ
שרצה, אוכל למעדנים )עי' שמו"ר שם כה, ג; יומא עה, א(, נמצא 
רק  ביקש  לא  תורה  של  בדרכה  שרצה  ומי  עשירים,  היו  כולם 
טעם לחם, לכן אמר 'הנני ממטיר לכם', ויהיה 'לחם', ולא תבקשו 
תענוגים יתרים, 'למען אנסנו הילך בתורתי', אם חפצים בדרכה 

של תורה.
וכו', אחר שיהיה  'אם בחקתי תלכו'  היעודים,  ענין  כן  גם  וזהו 
לכם כל טוב, אז 'ואכלתם' רק 'לחמכם', אם כן מה תועלת ברבות 
הטוב. ולזה פירש רש"י שתהיו עמלים בתורה, אם כן יהיה תועלת 
הטובה שיהיה 'אשריך וטוב לך' ויתברר שהוא הולך בדרכה של 
תורה, ואז 'אשריך וטוב לך' - אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם 

הבא.
קומץ המנחה - דרושים למגילת רות
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להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

פניני ישועות 

השפיץ שלא נשבר
"דני הוא ילד פלא" - כך הייתי משוויצה עם בני. דני נולד 
אחר חמישה בנות, ומשום כך זכה ליחס מיוחד, השקענו בו 
את המרב שהיינו יכולים להשקיע, כשהוא מצד שני גם לא 

אכזב, והביא ציונים מעולים, והיה מהשפיצים בכיתתו.
יותר משמח לאמא, מאשר לשמוע על בנה כי  אין משהו 
מתקדם הוא בלימודיו והוא מהמצטיינים בכיתה. גם בנושא 
החברותי היה דני מאוד מוצלח, וחביב היה על כל בני כיתתו.
הילד  השנים  עם  תורה,  בתלמוד  לומד  בעודו  היה  זה  כל 
גדל, התברמץ ועלה לישיבה קטנה. כמובן שלא התפשרנו 
לישיבה קטנה מעולה,  זכה לעלות  ודני  על רמת הישיבה, 
גם  שבה  הישיבות,  בעולם  ביותר  הבחירות  מהישיבות 
ליחס  התלמידים  זכו  הגבוהה,  הלימודית  הרמה  מלבד 

חם ואוהב מהצוות – בקיצור הטופ שבטופ.
טוב.  לי  להריח  לא  התחיל  משהו  ב'  שיעור  באמצע 
מרוצה  אינו  שדני  לגלות  כדי  אמא  של  חושים  כמו  אין 
על  דני  לרדת. כשנשאל  גם שציוניו החלו  בישיבה, מה 
לו  אין  וגם  מיושב בדעתו מספיק,  כך, השיב: שאינו 
חשק ללמוד. דבריו החלו לגרום לי לרעוד, "זה מה 

כך הרבה מתחיל להראות  כל  דני שבו השקענו  לי,  שחסר 
סימני חולשה?!".  

אפשר  מה  עמו  להתייעץ  קהילתנו,  לרב  פנינו  לנו  בצר 
מה  כדת  לנו  ייעץ  לשאלתנו  במענה  כזה.  במקרה  לעשות 
אנשים  על  מקרוב  הוא  יודע  כי  הוסיף  ולבסוף  לעשות, 
שנושעו בזכות תרומה למכון מהרא"ל צינץ המהדירים את 
ספריו, שכפי הידוע כתוב על מצבתו כי מי שיעזור להדפיס 

את ספריו יהיה הוא לו למליץ.
טלפון  מיד  הרמנו  קהילתנו,  רב  מפי  זאת  ששמענו  אחרי 
לחודש   ₪ ושנים  שבעים  לתרום  וביקשנו  המכון,  למשרדי 

בהוראת קבע, שיהיו לזכות בננו.
מסוים  שיפור  לראות  אכן  התחלנו  שבועות  כמה  לאחר 
החל  שלו  שיעור  מהמגיד  ששמענו  שכפי  בננו,  בלימודי 
עלה  קצרה  תקופה  שלאחר  עד  בלימודים,  שוב  להתעניין 

שוב על דרך המלך, כאילו לא ארע דבר עד לעכשיו.
לכן אני תורמת כעת עוד סך ח"י שקלים מלבד ההוראת 

קבע שלי למכון.
בברכה, ט. נוביק

פניני המהרא"ל על פרקי אבות
- פרק ה' –

עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן, יהי רצון שתבנה עירך 
וכו'. )פ"ה, מ"כ(. 

יש להבין מה הקשר בין עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן 
עדן, לבין המשך המשנה יהי רצון שתבנה עירך? 

מהפסוק  לומדים  כי  האומרת  הגמרא  פי  על  לבאר  יש  אך 
ָבר ִצוָּה ְלֶאֶלף ּדוֹר', שמתחילה היתה  )דברי הימים ב טז, טו( 'דָּ
נברא  מאז  דורות  אלף  כעבור  רק  להינתן  התורה  אמורה 
העולם, אלא שראה הקב"ה שאין העולם מתקיים בלא תורה, 
ולכן נתנה לאחר עשרים ושש דורות. ואותם תתקע"ד )974-( 
תורה  מתן  עד  העולם  מבריאת  להיות  אמורים  שהיו  דורות 
ֵעת',  ְולֹא  טּו  ֻקמְּ ר  'ֲאשֶׁ טז(  כב,  )איוב  הפסוק   עליהם  נאמר 

כלומר שה' קימטם ושתלם בכל דור. 
הדורות  בתתקע"ד  להיות  ראויים  שהיו  אנשים  אותם 
בכל  לשותלם  הכרח  והיה  שבדור,  הפנים  עזי  הם  ש'קומטו' 
דור, כי אם יהיו כולם בדור אחד )כלומר בבת אחת(, העולם 

לא יוכל להתקיים בפניהם לרוב עזותם.
היות שלקראת ביאת המשיח – 'עקבתא דמשיחא' ירדו כל 
גם כל  ירדו לעולם, הרי שיבואו לעולם  הנשמות שעדיין לא 
אותם עזי נפש מאותם תתקע"ד דורות, ולכן נאמר במשנה כי 

בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא.

בית  בנין  על  לבקש  אפשר  איך  כך  שאם  לחשוש  יש  אך 
המקדש, הרי בדור שלפני כן יבואו כל כך הרבה עזי פנים עד 

שהעולם לא יוכל להתקיים מחמתם?
הקב"ה  'רצה  המפורסם  חז"ל  מאמר  פי  על  היא  והתשובה 
ויש  ומצוות',  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל  את  לזכות 
'אלמלא  בגמרא  פי המבואר  על  הזה,  מפרשים את המאמר 
ולשון מתקיימת  אומה  היתה שום  לא  לישראל  ניתנה תורה 
שהתורה  אלא  האומות,  שבכל  עזים  שהם  מחמת  מפניהם' 

מחלישה את עזותם. 
ולפי זה רצה לזכות פירושו רצה לנצח, כלומר רצה הקב"ה 
לנצח את עזותם של ישראל לפיכך הרבה להם תורה שהיא 

מחלישה את העזות.
פנים  עז  אמר  התנא  כי  משנתנו,  מתבארת  זה  כל  פי  על 
לגיהנם היות שעזות פנים היא מידה גרועה. אף על פי כן, אנו 

מבקשים שיבנה המקדש במהרה בימינו. 
תתקע"ד  מאותם  רבים  נשארו  עדיין  שמא  תשאל,  אם  אך 
לעולם  עתה  לרדת  ויצטרכו  לעולם,  באו  לא  שעדיין  דורות 
לפני בנין המקדש, והיות שהם עזי פנים לא יהיה קיום לעולם. 
לכך אנו מבקשים ותן חלקנו בתורתך, שהעזות שלנו תוחלש 

על ידי התורה.

רצה הקב"ה לנצח את עזותם של ישראל לפיכך הרבה להם תורה 


