
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש

לקיך ללכת בכל דרכיו -א' לקיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה-א' ועתה ישראל מה ה"
 ) יב'ידברים (" ובכל נפשך לקיך בכל לבבך-א' ולאהבה אותו ולעבד את ה

 'ועתה ישראל מה ה":  שנאמר� לבר� מאה ברכות בכל יו�חייב אד  , תניא היה רבי מאיר אומר:בגמרא נאמר 
 "קרי ביה מאה מה": י" רשמוסי� ו:)מנחות מג("לוקי� שואל מעמ��א

לבר� מאה ברכות בכל מצפה מכל אחד ואחד מע� ישראל /מבקשהקדוש ברו� הוא מפסוק זה למדו חכמי� ש
 �יש מאה אותיות זה בפסוק  לומד זאת מכ� ש)�רבינו ת(התוספות , "מה" במקו� "מאה"י יש לקרא "לפי רש .�יו

לפי , � הגאוני� בש) סימ$ מו�אורח חיי( לתקנה זו כותב הטור �טע . � לבר� בכל יו�כנגד מאה ברכות שחייב אד
עד שחקר , � על מה היו מתי� מאה נפשות מישראל ולא היו יודעי� בכל יו�ה היו מתי"שבזמנו של דוד המל� ע

 . � לישראל לבר� מאה ברכות בכל יו� הקודש ותיק$ להוהבי$ ברוח
 .מאהשווה בגימטריא " על. ") א'כג שמואל ב("  על� הגבר הוק�נאו" ולזה אמר דוד

 

 ":החיי� והשלו�" בספרו רבנו יוס� חיי�אומר  רמזי� נוספי� למאה ברכות 
 ,85 בגימטריא, פה�פ אותיותיה כ� א אתנמלו" פה"נרחיב את המילה א� , ) יא'תהילי� פא("  פי� ואמלאהובהרח" �
, ברכות   מאהא� תרחיב את הפה ותאמר, "י�הרחב פ"וזה מה שנאמר ,  100=  85+15 ,15 בגימטריא, הי�ה     

 . לפי�אביא ברכה, דהיינו, אמלא אותו, "ואמלאהו"י זא     
 לכ "�וה,  מאהבגימטריה שזה " לע"לל בג? "והוספתי" דועמ, ) יד'ילי� עאהת(" והוספתי על כל תהלת�" �
  .ה"ו של הקביתו מאה הברכות בכל יו� ה$ תהל�"תהלת�    
ובזכות מאה ,  100 = "ק",  לשו$ שיחה�"שח"ה$ " שקח"אותיות : ) יד'תהילי� צא("  חשק ואפלטהויבכי "  �
  .אצילהו מצרותיו �"וואפלטה"אזי  אומר� שאד� שחהברכות    
מאה הברכות בכל �"כ$י כ"בזכות ה נה,   מאהבגימטריא, "כ$כי ":) ד'תהילי� קכח( "' יבר� גבר ירא הנה כי כ$ה"  �
  . תחול ברכה לאד�,"רגבר� ובי", יו�    
ע� מאה  �"�ימי"לג$ העד$ ע� ה" אב"הוא ,  מאה בגימטריא" י�ימ"):א' מלכי� א א(" בא בימי�, זק$המל� דוד ו"  �

 . שביר�ברכות    ה
 

והביאור בזה שבשעת לידתו של , :)ברכות לג(" הכל בידי שמי� חו, מיראת שמי�"ל מפסוק זה ש"ד למדו חזעו
לפי , רשע לא מכריזי� עליו ואאבל צדיק ,  גבור או חלש וכדומה,א� עשיר או עני, אד� מכריזי� עליו מה יהיה

, חלילה, דו לעלות ולהתעלות אושדבר זה תלוי במעשיו של האד� ובי". הכל בידי שמי� חו, מיראת שמי�"ש
 הגבוריתהלל   ואל, חכ� בחכמתויתהלל אל :' אמר הכה"רעיו$ זה מסביר את הפסוק בנביא  .לרדת מטה מטה

 עשה חסד משפט ' אני הכי , השכל וידע אותי,בזאת יתהלל המתהלל  כי א�. עשיר בעשרויתהלל אל ,בגבורתו
בזה שאד� עשיר או גבור או חכ� אי$ , זאת אומרת. )כג�כב'  טירמיהו("'ה באלה חפצתי נא�  כי,וצדקה באר,

 "השכל וידוע אותי"ב? במה כ$ אפשר להתהלל, ה"זה תלוי ברצו$ הקב�"באלה חפצתי"להתהלל ולהשתבח כי 
שקר : "שלמה המל� מביא פסוק נוס� המבטא רעיו$ זה ".בזאת יתהלל המתהלל", יראת שמי� שזה תלוי באד�

נית$ לאשה משמי� לכ$ אי$ לה " הח$ והיופי"כלומר . )ל' משלי לא(" היא תתהלל' שה יראת הא, הח$ והבל היופי
 )וידבר יוס�( ".היא תתהלל"בזה , שיש באשה זוהי תוצאה של עבודה עצמית" 'יראת ה"  א�,מה להתהלל בזה

 

, ומבקש מ$ השמי�ואל שאד� שכל דבר  ש" מי�שהכל בידי שמי� חו, מיראת "עוד הבינו רבותינו מלימוד זה ש
, �מישיראת ה "מהקב שר אד� מבקש כא."יראת שמי�"במה שאי$ כ$ ,  או לאספק הוא א� תתמלא בקשתו

ו נ על האד� שהיהמעיד, �לפי שעצ� הבקשה ליראת שמי. תמלאת אי$ כל ספק בדבר שבקשתו , דברי� רוחניי�
  ."עי$ אותויהבא ליטהר מסי":ל"זחעל זאת אמרו ותו רתוו יו את מצוות�לקייורוצה  'רד לדבר הח
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    ? ? ? ? דווקאדווקאדווקאדווקא" " " " שמי�שמי�שמי�שמי�יראת יראת יראת יראת """"נקראת נקראת נקראת נקראת ' ' ' ' הההה    תתתתומדוע באמת יראומדוע באמת יראומדוע באמת יראומדוע באמת ירא
 � הכי ניגודיי�באופ$ שהדברי, � שמי� זה ועשה מה�זה עערב� ה "אשר הקב, � מאש ומי�מעורבי' �שמי'ה, כידוע 

הבורא את רצו$  �לקייוזאת על מנת  �שלוהרמוניה וב ב�וחיי יחדי� תמזגמ – � האש והמי�שיכולי� להיות דהיינו 
 ,ה" מהקב�אשר מחמת יראת, �מופלאה הקיימת בצבא השמי' יראה' אותה �" � עליכ�ויהי מורא שמי"וזהו . יתבר�

שתהיו , �שלכ" 'היראת "כ� תהיה ,  מששת ימי בראשית זה בזה�מעורביעדיי$  ,� הכי מנוגדי� הדברילמרות שה�
 ):גל ברכות � ב$ יהוידע(                                                    . � להרגלי הטבע והמזג שלכ� המתנגדי�ה אפילו בדברי" מהקב�יראי

 

 ) ג'דברים ח(" יחיה האדם' כי על כל מוצא פי ה, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם"

 ." לח�ב"לכאורה היה לו לומר , "�הלחעל "מה פירוש 
, ולעבודה ה� הולכי� בשביל שיהיה לה� מה לאכול,  יש אנשי� החיי� בשביל ללכת לעבודה":חפ, חיי�"אומר ה 

סביב :") ט'תהילי� יב( ועל זה נאמר ,וכ� הלאה הלאה �וכ, ואת האוכל ה� אוכלי� כדי שיהיה לה� כוח ללכת לעבודה
 . גלעבמכל הזמ$ מסתובבי� סחור סחור הרשעי� , "ו$רשעי� יתהלכ

לא זו ,  חיאד�ענייני� גשמיי� ה � הפרנסהבשביל רק לא , "�לבדו יחיה האד� חלהא על ל",  משהאומר,  לדעת�יעל 
 . על האד� לדאוג לענייני� רוחניי�"יחיה האד�' הל מוצא פי כל ע"אלא , היא מטרת החיי�

 

  ) ח'חדברים (" ן ודבשמשעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שוה טארץ חי"
משו� ששניה� לא היו בנמצא , נראה לבאר  ?בנפרד" אר,"להקרא עליה� תיבת , "דבשזית שמ$ ו"מדוע נבדלו ה
בפרשת חוקת טענו  כמו כ$. )יא' בראשית מג(מעט דבש ,  ליוס� מזמרת האר,כמו שמצינו ששלח יעקב, באר, מצרי�
 'כבמדבר ("  ורימו$לא מקו� זרע ותאנה וגפ$, ולמה העליתונו ממצרי� להביא אותנו אל המקו� הרע הזה"המתלונני� 

אר, זית ", לכ� ייחד� הכתוב להזכיר� בנפרד. שג� במצרי� לא היו לה�, במשמע, ולא הזכירו זית שמ$ ודבש, )ה
קוד� הוא " אר,"זה ג� טע� ההלכה שכל הקרוב לתיבת . אשר בה� השתבחה אר, ישראל במיוחד, "שמ$ ודבש

  )מש� חכמה(                    . נתייחדה בה� האר, לשבח, הפירותיותר משאר " אר,"כי השניי� הללו הקרובי� ל. לברכה
 

 )א 'חדברים ( "אתם וירשתם את הארץביתם וב ורןיוחת  ןע למןכי מצוך היום תשמרו נ אשר אהכל המצו"
 ).ק כח"מו(" אתליא מלת  אלא במזלאאבני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מלת" :פסוק זה מרמז על מה שאומרת הגמרא 
 מובטחי� לה� שלשה דברי� אלושא� ישראל יתעצמו לשמור ולעשות כל המצות בכללות  אומר ,בפסוק זה ,משהו
ובאת� ",  הרי בני��"ורבית�",  הרי חיי��"למע$ תחיו$" "...כל המצוה":זהו שאמר). חיי� ארוכי� ופרנסה, בני�(

 כל המתעצ� בשלימות התורה ומעתה ".טוב כל מלאי�אר, ומלואה ובתי� :" שנאמרהרי מזוני�"את האר,וירשת� 
ולצד ,  לו בני�יהיהשהמזל היה מגיד עליו שלא שלמרות ,  אבינואברה�ראיה מו, מובטח בבני ובחיי ומזוני, והמצות

 )הקדוש" אור החיי�("                         : והיו לו בני�, נשתנה המזל' שהתעצ� בשלימות בעבודת ה
 

  ) טז'חדברים ( "ותך להיטיבך באחריתךלמען ענותך ולמען נס"
 מי שאי$ מזו$ לפניו לזמ$ מרובה אלא דבר יו� שכל בא ללמד "למע$ ענות�"מה שקרא הכתוב אכילת המ$ ענוי ואמר 

מכא$ ,  רואה מה שאוכל אינו שבעשאינווכ$ כל מי , ביומו אותה אכילה ענוי היא לו כיו$ שאינו רואה המזו$ לפניו
 )רבנו בחיי(    .)ט' קהלת ו( "טוב מראה עיני� מהל� נפש"והביאו לראיה  , אינ$ שבעי$לסומי$ שאוכלי$ ו

 

 )  יח'דברים י( "שה משפט יתום ואלמנהוע"
שבזמ$ ) 1849�1932 וחי בשני� ירושלי�העדה החרדית בשל הראשו$ רבה ( ל" זצ רבי יוס� חיי� זוננפלדמסופר על 

מהיכל הישיבה , כפי המנהג, היה הול� ע� חבריו) הונגריה(בפרשבורג " כתב סופר" בישיבתו של הבנעוריושלמד 
מתחמק היה רבי חיי� במש� הזמ$ שמו לב חבריו כי באמצע הדר� ,  בעירת השבת באחת האכסניותוד את סעודולסע

 זה סקר$ אות� מאוד וה� דבר .חברי�משי� את הצעידה יחד ע� ההיה חוזר ומזמ$ מה ונעל� מהחבורה ולאחר 
ו ראות לנדהמוה� ו, מחבריו �שניאחריו עקבו  ,ומיד ע� העלמ, באחת השבתות .יטו לעמוד על עניי$ זה מקרובהחל

ובסבר פני� צוהלות , דופק על דלתה של אלמנה אחת, יורד כמה מדרגות לדירת מרת�, חומק לאחת הסמטאות
כשנודע הדבר לחברי�   .חבריואל מיד עולה חזרה ומצטר� ו, "שבת שלו�"משמיע לתו� חלל הדירה הצנועה ברכת 

השיב לה� רבי יוס� !" לא"" ? או קרובת משפחת�דודת� היא? מה ל� ולאלמנה זו:"ושאלוהו, לא יכלו להתאפק
אלמנה זו היתה אשתו של תלמיד חכ� שנפטר . "שאלו החברי�" ?מדוע אתה מקפיד לברכה כל שבת, א� כ�. "חיי�

 ."'שבת שלו�'ברכת בכבדה ללבה ולאחרונה והחלטתי לשמח את 
 

   .  ה.ב.צ.נ.ת אב 'גכ ע"נלב   ל"ז סמרה בר שלום יוסף 'ר  נ"לע  
 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה לרפואת  
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