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העוד אבי חי? העוד אבי חי? 
בעל  האדמו"ר  מרן  של  ממקורביו  באחד  בעל מעשה  האדמו"ר  מרן  של  ממקורביו  באחד  מעשה 
נהגו  ואבותיו  שהוא  זצ"ל,  מסאטמאר  יואל  נהגו דברי  ואבותיו  שהוא  זצ"ל,  מסאטמאר  יואל  דברי 
וכשנעשה  אשכנז,  נוסח  כמנהג  ולהתנהג  וכשנעשה להתפלל  אשכנז,  נוסח  כמנהג  ולהתנהג  להתפלל 
תפילין  יניח  שהרבי  מאוד  חפץ  היה  מצוה,  בר  תפילין בנו  יניח  שהרבי  מאוד  חפץ  היה  מצוה,  בר  בנו 
לבנו, [כפי המנהג להניח תפילין בפעם ראשונה אצל לבנו, [כפי המנהג להניח תפילין בפעם ראשונה אצל 
צדיק], אך חשש שהרבי יסרב לזה, כי הרבי הרי היה צדיק], אך חשש שהרבי יסרב לזה, כי הרבי הרי היה 
נוהג כמנהג נוסח ספרד, ומן הסתם לא ירצה להניח נוהג כמנהג נוסח ספרד, ומן הסתם לא ירצה להניח 
שלא כפי הנוסח שקיבל מאבותיו. כיון שכן החליט שלא כפי הנוסח שקיבל מאבותיו. כיון שכן החליט 
הנוסח  כפי  לבנו  יניח  שהרבי  הוא  שמוכן  הנוסח בעצמו  כפי  לבנו  יניח  שהרבי  הוא  שמוכן  בעצמו 
שלו, ובלבד שהוא יהיה זה שיניח תפילין לבנו בעת שלו, ובלבד שהוא יהיה זה שיניח תפילין לבנו בעת 

התחנכו למצוות. התחנכו למצוות. 
תפילין  יניח  שהרבי  לבקש  הרבי  לפני  בבואו  תפילין ואכן,  יניח  שהרבי  לבקש  הרבי  לפני  בבואו  ואכן, 
לבנו, אמר האב שמוכן הוא שהרבי יניחו כפי מנהג לבנו, אמר האב שמוכן הוא שהרבי יניחו כפי מנהג 
שונה,  מנהגם  ואבותיו  שהוא  אף  הצדיקים,  שונה, אבותיו  מנהגם  ואבותיו  שהוא  אף  הצדיקים,  אבותיו 
אך מיד הבהיר לו הרבי שאם אבותיו נהגו כמנהג בני אך מיד הבהיר לו הרבי שאם אבותיו נהגו כמנהג בני 
והא  בדרכם,  לצעוד  להמשיך  הוא  גם  צריך  והא אשכנז  בדרכם,  לצעוד  להמשיך  הוא  גם  צריך  אשכנז 
בעצמו מוכן לכך להניחו כמנהג נוסח אשכנז, ובלבד בעצמו מוכן לכך להניחו כמנהג נוסח אשכנז, ובלבד 

שלא ישנה מדרכי אבות חלילה. שלא ישנה מדרכי אבות חלילה. 
ספרד  שנוסח  אף  שעל  והסביר,  הוסיף  אף  ספרד הרבי  שנוסח  אף  שעל  והסביר,  הוסיף  אף  הרבי 
הוא מן המובחר, והאר''י וגוריו והבעש''ט ותלמידיו הוא מן המובחר, והאר''י וגוריו והבעש''ט ותלמידיו 
כדי  אם  זאת,  בכל  הנוסח,  בזה  בחרו  כדי אחריהם  אם  זאת,  בכל  הנוסח,  בזה  בחרו  אחריהם 
אבות  ממנהג  לשנות  צורך  יש  הזה  כנוסח  אבות להתנהג  ממנהג  לשנות  צורך  יש  הזה  כנוסח  להתנהג 
מתחילים  אם  כי  אשכנז.  נוסח  עם  להישאר  מתחילים עדיף  אם  כי  אשכנז.  נוסח  עם  להישאר  עדיף 
נטיה  היא  שמתחילה  אף  על  אבות,  ממנהג  נטיה לסטות  היא  שמתחילה  אף  על  אבות,  ממנהג  לסטות 
רושם  הדבר  מעורר  מקום  מכל  החיובי,  לצד  רושם רק  הדבר  מעורר  מקום  מכל  החיובי,  לצד  רק 
כל  חיובי  ענין  אינו  אבות  בדרכי   שההליכה  כל באדם  חיובי  ענין  אינו  אבות  בדרכי   שההליכה  באדם 
כך, ועלולים אח''כ לנטות מחמתה לצד השלילי ח''ו. כך, ועלולים אח''כ לנטות מחמתה לצד השלילי ח''ו. 
שהוא  האמצעי  בשביל  רק  לצעוד  תמיד  צריך  שהוא לכן  האמצעי  בשביל  רק  לצעוד  תמיד  צריך  לכן 

דרך האבות.דרך האבות.
אבות  בדרכי  ההליכה  של  הברוכות  התוצאות  אבות את  בדרכי  ההליכה  של  הברוכות  התוצאות  את 
אל  יוסף  שנתוודע  בשעה  בפרשתינו,  אנו  אל רואים  יוסף  שנתוודע  בשעה  בפרשתינו,  אנו  רואים 
אחיו, ואמר להם 'אני יוסף' הוסיף ואמר 'העוד אבי אחיו, ואמר להם 'אני יוסף' הוסיף ואמר 'העוד אבי 
חי'. ואפשר לומר שכיוון יוסף באלו הדברים לגלות חי'. ואפשר לומר שכיוון יוסף באלו הדברים לגלות 
הקשים  הנסיונות  גלי  מול  לעמוד  זכה  איך  הקשים לאחיו  הנסיונות  גלי  מול  לעמוד  זכה  איך  לאחיו 
'ערות  מצרים  בארץ  בנכר  בהיותו  בדרכו  'ערות שעמדו  מצרים  בארץ  בנכר  בהיותו  בדרכו  שעמדו 
שהצילו  הוא  חי'  אבי  שה'עוד  להם  ואמר  שהצילו הארץ',  הוא  חי'  אבי  שה'עוד  להם  ואמר  הארץ', 
מכל אלו הנסיונות, כי כל הזמן חשב שאביו חי הוא מכל אלו הנסיונות, כי כל הזמן חשב שאביו חי הוא 
ונמצא לידו, ותמיד חשב מה היה עושה אביו בשעה ונמצא לידו, ותמיד חשב מה היה עושה אביו בשעה 
ממה  מרוצה  יהיה  אביו  האם  כזה,  ובמצב  ממה כזאת  מרוצה  יהיה  אביו  האם  כזה,  ובמצב  כזאת 
שינה  ולא  בדרכיו  הלך  כך  ומתוך  לא,  או  שינה שיעשה  ולא  בדרכיו  הלך  כך  ומתוך  לא,  או  שיעשה 

מהם אפילו כמלא נימה, ונשאר בצדקו.מהם אפילו כמלא נימה, ונשאר בצדקו.

(עפ''י טיב התורה - ויגש)(עפ''י טיב התורה - ויגש)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

לטפכם  עגלות  מצרים  מארץ  לכם  קחו  עשו  זאת  צויתה  ואתה 
ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם: ועינכם אל תחֹס על כליכם 

כי טוב כל ארץ מצרים לכם ִהוא: (מה, יט כ) (מה, יט כ) 
וכי  ישתומם,  ודאי  פרעה  מפי  שנאמרו  אלו  בדברים  המתבונן  כל  וכי הנה,  ישתומם,  ודאי  פרעה  מפי  שנאמרו  אלו  בדברים  המתבונן  כל  הנה, 
את  אנו  מכירים  אחד  מצד  טיבו?  את  אנו  שמכירים  פרעה  אותו  את זהו  אנו  מכירים  אחד  מצד  טיבו?  את  אנו  שמכירים  פרעה  אותו  זהו 
עצמו,  עם  להטיב  איך  היו  מחשבותיו  וכל  ביותר,  הגרוע  כאכזר  עצמו, פרעה  עם  להטיב  איך  היו  מחשבותיו  וכל  ביותר,  הגרוע  כאכזר  פרעה 
ואיך להבטיח את עתידו, עד שלמענו היה מסכים לשעבד אומה שלימה ואיך להבטיח את עתידו, עד שלמענו היה מסכים לשעבד אומה שלימה 
תחתיו, ולענותם בעינויים קשים ומרים, ומצד שני נראה הוא כאן כאדם תחתיו, ולענותם בעינויים קשים ומרים, ומצד שני נראה הוא כאן כאדם 
שמאשר  רק  לא  דוגמתה,  נראתה  שלא  טובה  בעין  הזולת  עם  שמאשר המטיב  רק  לא  דוגמתה,  נראתה  שלא  טובה  בעין  הזולת  עם  המטיב 
מצרים  מצד  טובה  היה  בעצמו  זה  לארצו [שדבר  להיכנס  העבריים  מצרים את  מצד  טובה  היה  בעצמו  זה  לארצו [שדבר  להיכנס  העבריים  את 
שהעבריים היו בזויים בעיניהם] אלא הוא בעצמו שולח עגלות כדי לסייע שהעבריים היו בזויים בעיניהם] אלא הוא בעצמו שולח עגלות כדי לסייע 
בעדם להביא את טפם ואת אביהם הזקן, והוא מקדים להודיע להם כי בעדם להביא את טפם ואת אביהם הזקן, והוא מקדים להודיע להם כי 
כל טוב הארץ הוא לפניהם, מלך של חסד ממש, וכי היהפוך כושי עורו?כל טוב הארץ הוא לפניהם, מלך של חסד ממש, וכי היהפוך כושי עורו?

באו  כשאכן  כי  מתיישבים,  הדברים  הפרשה  בהמשך  כשמתבוננים  באו אך  כשאכן  כי  מתיישבים,  הדברים  הפרשה  בהמשך  כשמתבוננים  אך 
ליוסף  פרעה  אז  גם  אמר  במצרים,  להתיישב  כדי  אביהם  עם  יוסף  אחי יוסף עם אביהם כדי להתיישב במצרים, אמר גם אז פרעה ליוסף אחי 
בארץ  ישבו  אחיך  ואת  אביך  את  הושב  ִהוא  לפניך  מצרים  בארץ 'ארץ  ישבו  אחיך  ואת  אביך  את  הושב  ִהוא  לפניך  מצרים  'ארץ  ו)  ו) (מז,  (מז, 

גושן, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי'. אותו גושן, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי'. אותו 
רשע בראותו את מעלת יוסף, עלה מיד בדעתו שאם יוסף הוא כל כך רשע בראותו את מעלת יוסף, עלה מיד בדעתו שאם יוסף הוא כל כך 
מן  ברעב,  מלמות  העם  כל  את  הציל  וחכמתו  צדקותו  ובזכות  מן מוכשר,  ברעב,  מלמות  העם  כל  את  הציל  וחכמתו  צדקותו  ובזכות  מוכשר, 
הסתם גם אחיו הם צדיקים וחכמים כמותו, ואם יבואו גם הם למצרים הסתם גם אחיו הם צדיקים וחכמים כמותו, ואם יבואו גם הם למצרים 
עליו  להביא  הם  יכולים  טובה  כמה  יודע  ומי  כוחם,  את  את  גם  עליו יוכיחו  להביא  הם  יכולים  טובה  כמה  יודע  ומי  כוחם,  את  את  גם  יוכיחו 
ועל ממלכתו, וכבר מתחילה רצה למנותם לשרים ולתת לכל אחד מהם ועל ממלכתו, וכבר מתחילה רצה למנותם לשרים ולתת לכל אחד מהם 
לגלות  רצה  לא  מתחילה  אך  המדינה,  לעניני  השייכים  שונים  לגלות תפקידים  רצה  לא  מתחילה  אך  המדינה,  לעניני  השייכים  שונים  תפקידים 
את כוונתו, בחשבו שמא מתוך ידיעה זו לא יתרצו לירד למצרים, בידעם את כוונתו, בחשבו שמא מתוך ידיעה זו לא יתרצו לירד למצרים, בידעם 
שעול הנהגת המלכות עתיד ליפול על צווריהם, ולכן מתחילה עשה את שעול הנהגת המלכות עתיד ליפול על צווריהם, ולכן מתחילה עשה את 
עצמו כאילו רק חפץ בטובתם מצד היותם אחי יוסף, אך אחר שבאו אז עצמו כאילו רק חפץ בטובתם מצד היותם אחי יוסף, אך אחר שבאו אז 
גילה את פרצופו האמיתי, כי מלכתחילה לא רצה בהם אלא כדי למנותם גילה את פרצופו האמיתי, כי מלכתחילה לא רצה בהם אלא כדי למנותם 
על עניני המלוכה, ומאחר שהם אמרו לפרעה שרועי צאן הם על עניני המלוכה, ומאחר שהם אמרו לפרעה שרועי צאן הם (מז, ג) (מז, ג) רצה רצה 

פרעה למנותם כשרי מקנה. פרעה למנותם כשרי מקנה. 
זהו מהותו של גוי, חושב הוא כל הזמן רק איך יכול להטיב עם עצמו, ואינו זהו מהותו של גוי, חושב הוא כל הזמן רק איך יכול להטיב עם עצמו, ואינו 
עולה כלל על דעתו לעשות דבר מה למען הזולת, ואף אם בחיצוניותו עולה כלל על דעתו לעשות דבר מה למען הזולת, ואף אם בחיצוניותו 
שלימה  טובתו  שאין  לבסוף  תיווכח  לב,  טוב  הוא  כאילו  לך  הוא  שלימה נראה  טובתו  שאין  לבסוף  תיווכח  לב,  טוב  הוא  כאילו  לך  הוא  נראה 
כלל, אלא מתכונן להרוויח מכוח טובתו דבר מה, וכעין זה מצינו גם להלן כלל, אלא מתכונן להרוויח מכוח טובתו דבר מה, וכעין זה מצינו גם להלן 
(נ, ג)(נ, ג) אחר פטירת יעקב אבינו, שהכתוב אומר 'ויבכו אותו מצרים שבעים  אחר פטירת יעקב אבינו, שהכתוב אומר 'ויבכו אותו מצרים שבעים 

יום', שבחיצוניותם היו נראים כאנשים הגונים המורידים דמעות על אדם יום', שבחיצוניותם היו נראים כאנשים הגונים המורידים דמעות על אדם 
כשר, אך רש''י שם מודיע לנו מיד את פשר בכייתם, וז"ל: לפי שבאה כשר, אך רש''י שם מודיע לנו מיד את פשר בכייתם, וז"ל: לפי שבאה 
שכל  הרי  עכ''ל.  מתברכין.  נילוס  מי  והיו  ברעב,  שכלה  לרגלו,  שכל ברכה  הרי  עכ''ל.  מתברכין.  נילוס  מי  והיו  ברעב,  שכלה  לרגלו,  ברכה 
בכייתם היתה על מה שהפסידו את הברכה שבאה בזכות אותו צדיק, אך בכייתם היתה על מה שהפסידו את הברכה שבאה בזכות אותו צדיק, אך 
כלל לא עלה על דעתם לעשות דבר לשם פעלו ממש, כי זה הכלל אם כלל לא עלה על דעתם לעשות דבר לשם פעלו ממש, כי זה הכלל אם 

תראה גוי שעושה איזה דבר טוב תבין מיד שפניה בצדה. תראה גוי שעושה איזה דבר טוב תבין מיד שפניה בצדה. 

לדאבונינו הצליח מעשה שטן, ובדור האחרון הכניס גם בלבות הכשירים לדאבונינו הצליח מעשה שטן, ובדור האחרון הכניס גם בלבות הכשירים 
שבישראל את אותה מדה זרה ששורשה מבין האומות, מלפנים בדורות שבישראל את אותה מדה זרה ששורשה מבין האומות, מלפנים בדורות 
הקודמים היו יודעים שכל מצוה נעשית לשם השי''ת, הן אמת שאדם הקודמים היו יודעים שכל מצוה נעשית לשם השי''ת, הן אמת שאדם 
שהיתה השעה דוחקו היה יכול לעשות מצוה מסוימת כדי שתעמוד לו שהיתה השעה דוחקו היה יכול לעשות מצוה מסוימת כדי שתעמוד לו 
זכות אותה מעשה, אבל תכלית כל מעשיו היו לשם שמים, וגם אותה זכות אותה מעשה, אבל תכלית כל מעשיו היו לשם שמים, וגם אותה 
מעשה עצמה היה עושה לשמה רק מאחר שזקוק הוא לישועה כיוון גם מעשה עצמה היה עושה לשמה רק מאחר שזקוק הוא לישועה כיוון גם 
לזאת, אבל מושג של עשייה רק שלא לשמה לא היה בנמצא. ואילו כהיום לזאת, אבל מושג של עשייה רק שלא לשמה לא היה בנמצא. ואילו כהיום 
באמצעות  באה  מצוה  לדבר  התעוררות  וכל  מצויה,  לרוח  זה  ענין  באמצעות נהפך  באה  מצוה  לדבר  התעוררות  וכל  מצויה,  לרוח  זה  ענין  נהפך 
קריה  ברחובות  יום  מידי  צצים  שונים  פרסומים  לשמה,  שלא  קריה ענין  ברחובות  יום  מידי  צצים  שונים  פרסומים  לשמה,  שלא  ענין 
בצידה,  סגולתה  פרסום  בכל  אך  מסוימות,  מצוות  חובת  על  בצידה, המעוררים  סגולתה  פרסום  בכל  אך  מסוימות,  מצוות  חובת  על  המעוררים 
ענין זה מסוגל לעשירות, וענין זה מסוגל לבנים, ואין אנו מתביישים כלל ענין זה מסוגל לעשירות, וענין זה מסוגל לבנים, ואין אנו מתביישים כלל 
ועיקר מנוהג מוזר זה שהוחדר בנו. ואילו היה זה צרת הפרט לא היה צורך ועיקר מנוהג מוזר זה שהוחדר בנו. ואילו היה זה צרת הפרט לא היה צורך 
לדבר על כך ברבים, אך הסגולות המתפרסמים חדשים לבקרים מגלים לדבר על כך ברבים, אך הסגולות המתפרסמים חדשים לבקרים מגלים 
כי מכת מדינה היא, כולם נסחפים אחר עניני הסגולות, ואין הם שמים על כי מכת מדינה היא, כולם נסחפים אחר עניני הסגולות, ואין הם שמים על 

לב כי לא זה הוא התכלית הנרצה מקיום המצוות. לב כי לא זה הוא התכלית הנרצה מקיום המצוות. 
מלשונו  וכדמוכח  הנרצה,  תכלית  זה  אין  הבא  עולם  לשם  העבודה  מלשונו ואף  וכדמוכח  הנרצה,  תכלית  זה  אין  הבא  עולם  לשם  העבודה  ואף 
של הרמח''ל בספרו מסילת ישרים של הרמח''ל בספרו מסילת ישרים (פרק ח)(פרק ח) שאין זו הדרך לשלימי הדעת  שאין זו הדרך לשלימי הדעת 
כי אם להפחותים מהם. וכמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות תשובה כי אם להפחותים מהם. וכמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות תשובה (פרק (פרק 
בחכמתה,  ועוסק  התורה  מצות  עושה  הריני  אדם  יאמר  אל  בחכמתה, :  ועוסק  התורה  מצות  עושה  הריני  אדם  יאמר  אל  א'):  הלכה  א')י'  הלכה  י' 

כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, 
הקללות  מן  שאנצל  כדי  מהן  תורה  שהזהירה  העבירות  מן  הקללות ואפרוש  מן  שאנצל  כדי  מהן  תורה  שהזהירה  העבירות  מן  ואפרוש 
הכתובות בתורה, או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד הכתובות בתורה, או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד 
ואינה  מיראה,  עובד  הוא  זה  דרך  על  שהעובד  הזה,  הדרך  על  השם  ואינה את  מיראה,  עובד  הוא  זה  דרך  על  שהעובד  הזה,  הדרך  על  השם  את 
מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה אלא מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה אלא 
עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה 

דעתן ויעבדו מאהבה. ע"כ.דעתן ויעבדו מאהבה. ע"כ.
פעולותיהם  בכל  דקדקו  הם  הדורות,  בכל  הצדיקים  עבודת  היתה  פעולותיהם וזה  בכל  דקדקו  הם  הדורות,  בכל  הצדיקים  עבודת  היתה  וזה 
שיהיו רק לשם שמים בלבד, ואף ללא גמול לעולם הנצחי, ומסופר על שיהיו רק לשם שמים בלבד, ואף ללא גמול לעולם הנצחי, ומסופר על 
הרה''ק רבי משה מקאברין זצ''ל שאמר קודם פטירתו שאילו ידעתי כי הרה''ק רבי משה מקאברין זצ''ל שאמר קודם פטירתו שאילו ידעתי כי 
בעת  רגוע  להיות  יכול  הייתי  בשלימות  שמים  לשם  אחד  'אמן'  בעת אמרתי  רגוע  להיות  יכול  הייתי  בשלימות  שמים  לשם  אחד  'אמן'  אמרתי 
עברי לעולם האמת, אך עדיין לא היה שלם בדעתו שאכן אמר אמן אחד עברי לעולם האמת, אך עדיין לא היה שלם בדעתו שאכן אמר אמן אחד 
לשם שמים. ממי מדברים? מקדוש עליון שכל ימי חייו עלי אדמות היה לשם שמים. ממי מדברים? מקדוש עליון שכל ימי חייו עלי אדמות היה 
חטיבה אחת של עבודת השי''ת לשם שמים, ואעפ''כ היה חשש לנפשו חטיבה אחת של עבודת השי''ת לשם שמים, ואעפ''כ היה חשש לנפשו 
באם אכן זכה לעבוד באמת לשם שמים, כל כך היו יראים הצדיקים שמא באם אכן זכה לעבוד באמת לשם שמים, כל כך היו יראים הצדיקים שמא 
לא יצאו ידי חובתם, ואילו בזמנינו אין איש שם על לב שמלכתחילה אין לא יצאו ידי חובתם, ואילו בזמנינו אין איש שם על לב שמלכתחילה אין 
אנו מתחילים לעבוד את השי''ת אלא מתוך פניה ח''ו, וכי כך היא דרכה אנו מתחילים לעבוד את השי''ת אלא מתוך פניה ח''ו, וכי כך היא דרכה 

של תורה?של תורה?

ובכן מוטל עלינו להתעורר מכאן ולהבא לעשות כל מעשינו לשם שמים ובכן מוטל עלינו להתעורר מכאן ולהבא לעשות כל מעשינו לשם שמים 
ובזכות זה נזכה שנהיה רצויים לפני המקום ברוך הוא. ובזכות זה נזכה שנהיה רצויים לפני המקום ברוך הוא. 

עשה דברים לשם פעלןעשה דברים לשם פעלן

א
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מפני  בטבת,  בעשרה  להתענות  חייבים  א.א. 
דברים הרעים שאירעו בו (סי' תקמ"ט ס"א).

מלך  סמך  שבו  מתענין,  בטבת  עשרה  ב.ב. 
בבל נ"נ הרשע על ירושלים והביאה במצור 

ובמצוק ומזה נמשך החורבן (מ"ב סק"ב).
ג.ג. והוא מדברי הנביאים כדכתיב בקרא (זכריה 
השביעי  וצום  החמישי  וצום  הרביעי  צום  ח) 

וצום העשירי וגו' ואחז"ל וכו' וצום העשירי 
זה עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי (מ"ב 

סק"א). 

מתענים  ישראל  כל  הימים  אלו  וכל  ד.ד. 
לעורר  כדי  בהם  שאירעו  הצרות  מפני  בהם 
ויהיה  התשובה  דרכי  על  לפקח  הלבבות 
אבותינו  ומעשה  הרעים  למעשינו  זכרון  זה 
ולנו  להם  שגרם  עד  עתה  כמעשינו  שהיה 
נשוב  אלו  הדברים  שבזכרון  הצרות  אותן 
ואת  עונם  את  והתודו  שנאמר  כמו  להטיב 
עון אבותם וגו', ולכן חייב כל איש לשום אל 
לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב 
באנשי  כמש"כ  התענית  העיקר  אין  כי  בהן 
חז"ל  ואמרו  מעשיהם  את  ד'  וירא  נינוה 
את  אלא  נאמר  לא  תעניתם  ואת  שקם  את 
מעשיהם ואין התענית אלא הכנה לתשובה 
מתענים  שכשהם  האנשים  אותם  לכן 
הולכים בטיול ובדברים בטלים תפשו הטפל 
עצמו  את  לפטור  אין  ומ"מ  העיקר  והניחו 
בתשובה בלבד כי ימים אלו הם מ"ע מדברי 

הנביאים להתענות בהם (מ"ב סק"א).
בתוך  צומות  מארבעה  אחד  שחל  חתן  ה.ה. 
ימי שמחת לבו, חייב להתענות בהם, דאע"ג 
אבילות  ואין  היא  שלו  ושמחה  רגל  דימי 
חדשה חלה בהם ואין שמחה אלא באכילה, 
מדרבנן  יחיד  רגל  שלו  דרגל  כיון  מ"מ 
ותעניות אלו הם דרבים, אתי אבלות דרבים 
מלא  מקרא  דיחיד  ועוד  דרבנן,  רגל  ודחי 

דיבר הכתוב אם לא אעלה את ירושלים על 
ראש שמחתי (ביה"ל ד"ה חייבין).

ו.ו. בסעודת שבע ברכות בליל התענית מותר 
בריקודים (הליכות אבן ישראל).

ז.ז. אם חל בו ברית מילה נותנין הכוס לתינוק 
לשתות (תקנ"ט מ"ב סקל"ז).

צומות  ארבע  להתענות  חייבים  הכל  ח.ח. 
גב  על  אף  ר"ל  גדר,  לפרוץ  ואסור  הללו 
גזירות  מצוי  דאין  דבזמן  בגמרא  דמסקינן 
עובדי כוכבים על ישראל תלוי הדבר ברצון 
ישראל, דהיינו אם רצו רוב ישראל והסכימו 
בידן,  הרשות  צומות  בהג'  להתענות  שלא 
וקבלו  רצו  כבר  דעכשיו  הפוסקים  כתבו 
לפרוץ  ואסור  דור  מדור  ישראל  כלל  עליהן 

גדר (סי' תק"נ ס"א ומ"ב סק"א).
שמצטערות  ומיניקות  עוברות  מיהו  ט.ט. 
הרבה, אין להתענות, ואפילו אינן מצטערות, 
שנהגו  אלא  להתענות  מחוייבות  אינן 
עליהן  וקבלו  שרצו  [דבשעה  להחמיר, 
ומ"ב  (ס"א  עליהן]  לכתחילה  הקילו  להתענות 

סק"ב).

להם  דאין  נראה  חלושות,  הם  ואם  י.י. 
להחמיר, ומ"מ אף הצריך לאכול לא יתענג 
עצמו בבשר ויין רק כפי מה שצריך (מ"ב סק"ה).
שנה  י"ג  מבן  בן  להתענות,  חייבים  הכל  יא.יא. 
אחד  ויום  שנים  י"ב  מבת  ובת  אחד,  ויום 

חייבים להתענות (ביה"ל ד"ה הכל חייבים).
אף  להתאבל,  דעת  להם  שיש  והקטנים  יב. יב. 
י"ב  בן  אפילו  לחנכם  מחוייבין  שאין  גב  על 
ראוי  מ"מ  שעות,  בתענית  ואפילו  שנה, 
לחנכם שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף לחם 
ומים או שאר מאכל פשוט לפי התינוק כדי 
שכל  [וי"א  סק"ה),  (מ"ב  הצבור  עם  שיתאבלו 
בריאות  לצורך  אלא  לתענוג  שאינו  מאכל 

מותר לאכול, ורק מאכל שהוא לתענוג ראוי 
להמנע (הליכות אבן ישראל)], ודוקא קטן שיש לו 
להאכילו  ומותר  סק"ב),  (מג"א  להתאבל  דעת 

בידים (חנוך לנער פכ"א ס"ג).
כל  שחלה  [דהיינו  סכנה,  בו  שאין  חולה  יג. יג. 
ואסור  מתענה,  אינו  למשכב],  נפל  או  גופו 
החולה  ואם  סק"ד),  (מ"ב  עצמו  על  להחמיר 
לו  יזיק  ולא  שעות  תענית  להתענות  יכול 
התענית כלום, כתב בספר אבני נזר (סי' תק"מ) 
ובמועו"ז (ח"ה סי' של"ה) שאין צריך לצום כלל, 
ובכל  לצום,  כלל  גזרו  לא  שבחולה  משום 

אופן יעשה שאלת חכם.
אבל  חולה,  על  גזרו  לא  צומות  בד'  יד.יד. 
כשאוכל צריך לאכול בצינעא, והטעם נראה 
אחרים  מביא  זה  אוכל,  אחר  רואים  שאם 
בצומות  להקל  חולה  שהוא  מבינים  שלא 
אחרים,  בפני  היתר  לנהוג  אין  ולכן  הללו, 
פשוט  נראה  חולה  שהוא  לכל  בידוע  אבל 

שמותר (תשוה"נ ח"ב סי' רס"ה).
תרופה  לקחת  מותר  בראשו,  שחש  מי  טו.טו. 
יכול  אינו  ואם  מר,  שטעמה  כאבים  נגד 
לקחתה בלי מעט מים יקחנה עם מעט מים 

(מבית לוי, הליכות אבן ישראל).

צריך  מ"מ  בהם,  ואכל  שטעה  מי  טז.טז. 
שאכל  דמי  שאכל,  אחר  התענית  להשלים 
שום יחזור ויאכל שום? (מ"ב סק"ג), ואין צריך 
להתענות יום אחר אם לא שכונתו לכפרה, 
וכן איתא במהרי"ל שציוה לאחד להתענות 
קשה  ואם  סק"ח),  מ"ב  תקס"ח  (סי'  לכפרה  אח"כ 
יפדה  אחר,  ביום  התענית  להשלים  עליו 

התענית בצדקה (כה"ח סק"ז).

בתענית  מאכל  דבר  בידיו  שלקח  אחד  יז.יז. 
ובירך עליו ונזכר שהוא צום ואסור באכילה, 
בשערי תשובה (תקס"ח סק"א) מביא דעות בזה, 

דבתענית  הכריע  שכ"ט)  סי'  (ח"א  ובתשוה"נ 
ציבור אסור לטעום אף שבירך, שלא הותר 
לו לעבור איסור מדעת הואיל ועשה איסור 
במשקה  זה  כל  ברם  מדעתו,  שלא  בשוגג 
אבל  מעט,  שיבלע  בלי  טעימה  שייך  דלא 

במאכל נכון שיטעום ויפלוט.
תפילת  יאמר  בצום  ואכל  ששכח  מי  יח.יח. 
אבל  הזה,  התענית  צום  ביום  ויאמר  ענינו, 
חולה שאינו מחויב להתענות לא יאמר ענינו 

כלל (שבט הלוי ח"ח סי' קל"א).
עננו,  אומר  חינוך  דרך  מתענה  אם  קטן  יט.יט. 
מנחה  ומתפלל  לשעות  מתענה  וכשהוא 
לפני האכילה יראה דאפשר לחנכו בזה (שם).

כ.כ. כל השרוי בתענית, הרי זה לא ינהג עידונין 
בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב 
מה  שנאמר,  כענין  ואונן  דואג  אלא  לב, 
וישמור  סי"ב),  תקס"ח  סי'  (שו"ע  חי  אדם  יתאונן 
ומתן  משא  לו  יש  ואם  הכעס,  מן  עצמו 
יבוא  שלא  ביותר  ובנחת  באמונה  יעשה 

לכלל כעס (מ"ב סק"נ).
וסיכה  ברחיצה  מותרים  הללו,  צומות  כא.כא. 
צריך  ואין  המטה,  ותשמיש  הסנדל  ונעילת 
שרצו  דבשעה  יום,  מבעוד  בהם  להפסיק 
וקבלו עליהם לצום בכל הארבע תענית, לא 
קבלו עליהם שיהיו בחומר תענית צבור כט' 
באב, לפי שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה, 
ומותר בהם באכילה ושתייה בלילה (ס"ב ומ"ב 

סק"ו ז').

באב,  בט'  כמו  בכולן  יחמיר  נפש  ובעל  כב. כב. 
להפסיק  וכן  העינויים  בכל  לאסור  והיינו 
שאין  הסנדל  מנעילת  חוץ  יום,  מבעוד 
רחיצה  וכן  וטלולה,  חוכא  משום  להחמיר 
בצונן יש לומר דמותר בג' צומות, והוא הדין 
(מ"ב  דשרי  לומר  יש  בחמין  ורגליו  ידיו  פניו 

סק"ו שעה"צ סק"ח ט').

'אנכי' בתוך ההסתרה'אנכי' בתוך ההסתרה
מ'בעל  כולם  [נתקבצו  הקדוש,  טוב  שם  הבעל  בשם  מ'בעל ידוע  כולם  [נתקבצו  הקדוש,  טוב  שם  הבעל  בשם  ידוע 
שיש  יודע  אינו  כשהאדם  וילך]:  פרשת  עה"ת,  טוב'  שיש שם  יודע  אינו  כשהאדם  וילך]:  פרשת  עה"ת,  טוב'  שם 
ואינו  גמור  צדיק  שהוא  שסובר  טוב,  אינו  בוודאי  ואינו הסתרה,  גמור  צדיק  שהוא  שסובר  טוב,  אינו  בוודאי  הסתרה, 
בנפשו,  ומרגיש  הסתרה  שיש  כשיודע  אבל  בתשובה.  בנפשו, שב  ומרגיש  הסתרה  שיש  כשיודע  אבל  בתשובה.  שב 
'ואנכי   – וזהו  מלפניו.  ומבקש  השי"ת  מלפני  נכנע  הוא  'ואנכי אז   – וזהו  מלפניו.  ומבקש  השי"ת  מלפני  נכנע  הוא  אז 
ולא  אסתיר,  אני  עצמה  ההסתרה  פירוש:  אסתיר',  ולא הסתר  אסתיר,  אני  עצמה  ההסתרה  פירוש:  אסתיר',  הסתר 

יוודע שהיא הסתרה.יוודע שהיא הסתרה.
שישנה  משיג  אינו  שהאדם  מה  היא  שהתוכחה  שישנה כלומר,  משיג  אינו  שהאדם  מה  היא  שהתוכחה  כלומר, 
הסתרה, כי כשיש הסתרה – הוא מכניע עצמו לפני השי"ת, הסתרה, כי כשיש הסתרה – הוא מכניע עצמו לפני השי"ת, 

וכאמור.וכאמור.
היינו  אסתיר'  הסתר  'ואנכי  שזהו  עוד,  הסביר  דומה  היינו ובדרך  אסתיר'  הסתר  'ואנכי  שזהו  עוד,  הסביר  דומה  ובדרך 
שההסתרה גופו אצלו בהסתר, ואינו מאמין שוודאי טוב גנוז שההסתרה גופו אצלו בהסתר, ואינו מאמין שוודאי טוב גנוז 
בה. כי כשהוא על כל פנים מאמין באמונה שוודאי טוב גנוז בה. כי כשהוא על כל פנים מאמין באמונה שוודאי טוב גנוז 

בה, הגם שאינו מבין הטוב, מכל מקום נמתק הדין ממנו.בה, הגם שאינו מבין הטוב, מכל מקום נמתק הדין ממנו.
מפחד  אני  מאד  זי"ע:  הבעש"ט  דמרן  בפומיה  היה  מפחד ומרגלא  אני  מאד  זי"ע:  הבעש"ט  דמרן  בפומיה  היה  ומרגלא 
יותר  אסתיר',  'הסתר  הנקראת  ההסתרה  מזו  יותר ונרתת,  אסתיר',  'הסתר  הנקראת  ההסתרה  מזו  ונרתת, 

מההסתרה גופה!מההסתרה גופה!
מתלמידי  אחד  על  מתלמידי ומסופר  אחד  על  ומסופר 

לפניו.  ובכה  בנו  נכנס  אחת  שפעם  זי"ע,  הבעש"ט 
עם  ששיחק  הבן,  סיפר  בוכה,  הוא  למה  אביו  לשאלת 
חבריו במשחק המחבואים, והחביא עצמו ולא באו חבריו 
לחפשו, ולכן הוא בוכה. תיכף התחיל גם הצדיק לבכות 
ואמר: הרי גם השי"ת כביכול מחביא עצמו מאתנו שהרי 

הוא 'א'ל מסתתר', ואין איש המחפש אחריו!הוא 'א'ל מסתתר', ואין איש המחפש אחריו!
שעמד  התמיהה  את  להקדים  ראוי  בעומקו,  הענין  שעמד לביאור  התמיהה  את  להקדים  ראוי  בעומקו,  הענין  לביאור 
יתכן  איך  ה'הסתרה',  ענין  בגוף  זי"ע,  הבעש"ט  מרן  יתכן ותמה  איך  ה'הסתרה',  ענין  בגוף  זי"ע,  הבעש"ט  מרן  ותמה 
שהקב"ה יסתיר פניו מישראל חלילה, הרי זה כל חיותם. אך שהקב"ה יסתיר פניו מישראל חלילה, הרי זה כל חיותם. אך 
אש  חומות,  של  מחיצות  כמה  שעשה  למלך  זאת:  אש המשיל  חומות,  של  מחיצות  כמה  שעשה  למלך  זאת:  המשיל 
מי  והנה  בניו.  מפני  הסתתר  וכך  עינים',  ב'אחיזת  מי ונהרות  והנה  בניו.  מפני  הסתתר  וכך  עינים',  ב'אחיזת  ונהרות 
שהיה חכם, נתן לב לדבר, שלא יתכן כי אב רחמן לא ירצה שהיה חכם, נתן לב לדבר, שלא יתכן כי אב רחמן לא ירצה 
להראות פניו לבניו, א"כ בהכרח אין זה כי אם 'אחיזת עינים', להראות פניו לבניו, א"כ בהכרח אין זה כי אם 'אחיזת עינים', 
ובאמת  אליו,  לבא  הבן  ישתדל  אם  לנסות  רוצה  ובאמת שהאב  אליו,  לבא  הבן  ישתדל  אם  לנסות  רוצה  שהאב 
שנעלמות  עד  להתאמץ,  ממשיך  וכך  הסתרה.  שום  שנעלמות אין  עד  להתאמץ,  ממשיך  וכך  הסתרה.  שום  אין 
להתחיל  ירא  והטיפש  הסכל  אך  ההסתרות.  כל  להתחיל ומתבטלות  ירא  והטיפש  הסכל  אך  ההסתרות.  כל  ומתבטלות 
לעבור המחיצות, או שעובר המים אבל חוזר מפני החומות לעבור המחיצות, או שעובר המים אבל חוזר מפני החומות 

ומפני האש.ומפני האש.
ולא עוד – מוסיף הבעש"ט – אלא שמי שמוסר נפשו ועובר ולא עוד – מוסיף הבעש"ט – אלא שמי שמוסר נפשו ועובר 
יבא  אז  המלך,  אל  שבא  עד  עצמו  ודוחק  המחיצות,  יבא בכל  אז  המלך,  אל  שבא  עד  עצמו  ודוחק  המחיצות,  בכל 
ויגש  בפרשת  שנאמר  וזהו  מקודם,  גדולה  יותר  ויגש למעלה  בפרשת  שנאמר  וזהו  מקודם,  גדולה  יותר  למעלה 
גם  אעלך  ואנכי  מצרימה  עמך  ארד  'אנכי  ד):  מו,  גם (בראשית  אעלך  ואנכי  מצרימה  עמך  ארד  'אנכי  ד):  מו,  (בראשית 
גם  יש  בירידה  שאפילו  ותבין  לב  כשתתן  היינו  וגו'',  גם עלה  יש  בירידה  שאפילו  ותבין  לב  כשתתן  היינו  וגו'',  עלה 

כן 'אנכי', היינו שההסתרה היא גם כן לטובתך, אז – 'ואנכי כן 'אנכי', היינו שההסתרה היא גם כן לטובתך, אז – 'ואנכי 
אעלך גם עלה', היינו שתזכה למעלה יתירה, וזהו - 'גם עלה'.אעלך גם עלה', היינו שתזכה למעלה יתירה, וזהו - 'גם עלה'.
עמך  ההולך  הוא  אלקיך  ה'  'כי  ו):  לא,  שנאמר (דברים  עמך וזהו  ההולך  הוא  אלקיך  ה'  'כי  ו):  לא,  שנאמר (דברים  וזהו 
לא ירפך ולא יעזבך', היינו שתמיד הן בירידה והן בעלייה – לא ירפך ולא יעזבך', היינו שתמיד הן בירידה והן בעלייה – 
ירחקינך.  ולא  ישבקינך  לא  ותרגומו:  יעזבך',  ולא  ירפך  ירחקינך. 'לא  ולא  ישבקינך  לא  ותרגומו:  יעזבך',  ולא  ירפך  'לא 
היינו אפילו כשנסתתר לפעמים, מכל מקום לא נתרחק ממך היינו אפילו כשנסתתר לפעמים, מכל מקום לא נתרחק ממך 
כלל. והוא שמרמז כאן 'ואנכי הסתר', היינו שתתן לב להבין כלל. והוא שמרמז כאן 'ואנכי הסתר', היינו שתתן לב להבין 
ש'אנכי' מצוי תמיד אפילו בבחינת 'הסתר אסתיר' - בכמה ש'אנכי' מצוי תמיד אפילו בבחינת 'הסתר אסתיר' - בכמה 

הסתרות.הסתרות.

על  זי"ע,  הבעש"ט  ממרן  מאמר  עוד  לענין  מענין  על ולסיום,  זי"ע,  הבעש"ט  ממרן  מאמר  עוד  לענין  מענין  ולסיום, 
אויביך  הנה  כי  ה'  אויביך  הנה  'כי  י):  צב,  (תהלים  אויביך הפסוק  הנה  כי  ה'  אויביך  הנה  'כי  י):  צב,  (תהלים  הפסוק 
בעת  דאף  מאמין  אדם  דאם  און',  פועלי  כל  יתפרדו  בעת יאבדו  דאף  מאמין  אדם  דאם  און',  פועלי  כל  יתפרדו  יאבדו 
צרה חס ושלום, שהוא בחינת 'אויב', יש שם גנוז בחינת ה', צרה חס ושלום, שהוא בחינת 'אויב', יש שם גנוז בחינת ה', 
שהוא שם של רחמים, היינו רחמים וחסדים, אז בזה עצמו שהוא שם של רחמים, היינו רחמים וחסדים, אז בזה עצמו 
יהיה ש'אויביך יאבדו ויתפרדו כל פועלי און', דעל ידי אמונה יהיה ש'אויביך יאבדו ויתפרדו כל פועלי און', דעל ידי אמונה 
לטוב,  הדבר  יתהפך  בוודאי  משמים,  יורד  רע  דבר  לטוב, שאין  הדבר  יתהפך  בוודאי  משמים,  יורד  רע  דבר  שאין 

ומתגלים החסדים נסתרים, שבתוך הדינים הנגלים.ומתגלים החסדים נסתרים, שבתוך הדינים הנגלים.
וכאן בפרשה זו של הסתרה טמון סוד הגילוי, שאם השי"ת וכאן בפרשה זו של הסתרה טמון סוד הגילוי, שאם השי"ת 
עמנו.  נמצא  שהוא  הדבר  סימן  עצמו,  מסתיר  שהוא  עמנו. אומר  נמצא  שהוא  הדבר  סימן  עצמו,  מסתיר  שהוא  אומר 
שאם לא היה עמנו, הרי שלא היה מן הצורך להסתיר עצמו. שאם לא היה עמנו, הרי שלא היה מן הצורך להסתיר עצמו. 
תמיד,  עלינו  ומשגיח  עמנו  נמצא  הוא  הרי  שבאמת  תמיד, אלא  עלינו  ומשגיח  עמנו  נמצא  הוא  הרי  שבאמת  אלא 

ומזה יקח האדם חיזוק עצום.ומזה יקח האדם חיזוק עצום.
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טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

הלכות עשרה בטבתהלכות עשרה בטבת
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ב‚נו˙ מי„˙ ‰ע˜˘נו˙
לומר,  יש  מקרא  של  פשוטו  "לפי  לומר, :  יש  מקרא  של  פשוטו  "לפי  ז"ל:  ז"לרש"י  רש"י  פירש פירש 
דבר  על  בדרך  יריבו  שמא  דואג  היה  נכלמים  שהיו  דבר לפי  על  בדרך  יריבו  שמא  דואג  היה  נכלמים  שהיו  לפי 
אתה  נמכר,  ידך  על  ולומר  זה,  עם  זה  להתווכח  אתה מכירתו,  נמכר,  ידך  על  ולומר  זה,  עם  זה  להתווכח  מכירתו, 

ספרת לשון הרע עליו, וגרמת לנו לשנאתו".ספרת לשון הרע עליו, וגרמת לנו לשנאתו".
תתעקשו  שלא  יותר,  כאן  תתעקשו הרחיב  שלא  יותר,  כאן  הרחיב  ז"ל  ז"ל הריב"א  הריב"א  ובפירוש ובפירוש 
להטיל  המתעקשים  כדרך  ביניכם,  וניצוח  להטיל בוויכוח  המתעקשים  כדרך  ביניכם,  וניצוח  בוויכוח 
ועת  מסיני,  הלכה  "שהיא  משום:  זה.  על  זה  ועת האשמה  מסיני,  הלכה  "שהיא  משום:  זה.  על  זה  האשמה 
הגיעה, השעה שאמר ה' לאברהם אבינו הגיעה, השעה שאמר ה' לאברהם אבינו (טו, יג)(טו, יג) ידוע תדע  ידוע תדע 

כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" ע"כ.כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" ע"כ.

• ~ • ~ •
פעם  ראה  פעם ,  ראה  זצוק"ל,  מפשיסחא  בונם  ר'  זצוק"להרבי  מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  הרה"ק הרה"ק 
כפרי אחד הבונה בית מקורות עצים, כנהוג בימים ההם. כפרי אחד הבונה בית מקורות עצים, כנהוג בימים ההם. 
האחת  הקורות  את  ולהשוות  להתאים  הכפרי  האחת וכשרצה  הקורות  את  ולהשוות  להתאים  הכפרי  וכשרצה 
לרעותה, הפריעה לו 'סענק' אחד [בליטה] שבלט מקורה לרעותה, הפריעה לו 'סענק' אחד [בליטה] שבלט מקורה 
זו.  עם  זו  ישר  להתחבר  הקורות  משתי  ומנעה  זו. אחת,  עם  זו  ישר  להתחבר  הקורות  משתי  ומנעה  אחת, 
נעמד הרבי ר' בונם לראות מה יעשה הכפרי, ואיזה עצה נעמד הרבי ר' בונם לראות מה יעשה הכפרי, ואיזה עצה 

יתן לעצמו. יתן לעצמו. 
הבולטת,  לקורה  שמנגד  הקורה  את  הכפרי  לקח  הבולטת, והנה,  לקורה  שמנגד  הקורה  את  הכפרי  לקח  והנה, 
תוכל  שמנגד  שהבליטה  בכדי  שקע,  הזו  בקורה  תוכל וחרט  שמנגד  שהבליטה  בכדי  שקע,  הזו  בקורה  וחרט 

להתאים אל תוך השקע הנגדי, והקורות יושוו כהלכה. להתאים אל תוך השקע הנגדי, והקורות יושוו כהלכה. 
נענה הרבי ר' בונם ואמר לתלמידיו: נענה הרבי ר' בונם ואמר לתלמידיו: 

לא  הצדדים,  בין  שלום  עושים  כיצד  אתם  לא רואים  הצדדים,  בין  שלום  עושים  כיצד  אתם  רואים 
מתחככים בלי סוף כדי לכפות את הצד הבולט והעקשן, מתחככים בלי סוף כדי לכפות את הצד הבולט והעקשן, 
ומעמיקים  חורטים  רק  שבו.  הבליטה  את  ממנו  ומעמיקים ולעקור  חורטים  רק  שבו.  הבליטה  את  ממנו  ולעקור 
הצד  של  הבליטה  את  לסבול  שיוכל  שכנגד,  הצד  הצד בתוך  של  הבליטה  את  לסבול  שיוכל  שכנגד,  הצד  בתוך 

השני, ועל ידי זה יתחזק הבנין... השני, ועל ידי זה יתחזק הבנין... 
כן הדבר אצל בני אדם, במקום שיתעקש כל צד להכניע כן הדבר אצל בני אדם, במקום שיתעקש כל צד להכניע 
ינהג  יותר  טוב  השני...  הצד  של  העקשנות  את  ינהג ולעקור  יותר  טוב  השני...  הצד  של  העקשנות  את  ולעקור 
אם יחרוט הוא מקום בגופו, להכניע את עצמו נגד חבירו, אם יחרוט הוא מקום בגופו, להכניע את עצמו נגד חבירו, 

ואז בודאי לא יהיו מחלוקות בישראל.ואז בודאי לא יהיו מחלוקות בישראל.

[שיח שרפי קודש ח"ה, דף נ"ז ע"ב].

• ~ • ~ •
היה  היה   ההפלאה  ההפלאהבעל  בעל  זצוק"ל  הורוביץ  פנחס  רבי  זצוק"להרה"ק  הורוביץ  פנחס  רבי  הרה"ק 
לרבו  נאמן  תלמיד  בהיותו  הדור,  קברניטי  מגדולי  לרבו אחד  נאמן  תלמיד  בהיותו  הדור,  קברניטי  מגדולי  אחד 
דרכו  וממשיכי  דרכו   וממשיכי  זצוק"ל,  ממעזריטש  הגדול  המגיד  זצוק"ל,מרן  ממעזריטש  הגדול  המגיד  מרן 
'פראנקפורט''פראנקפורט'  בעיר  ברמה  נשיאותו  נהג  הוא  בעיר בקודש,  ברמה  נשיאותו  נהג  הוא  בקודש, 
תפוצות  בכל  מעיינותיו  נפוצו  ומשם  לאלקים,  תפוצות הגדולה  בכל  מעיינותיו  נפוצו  ומשם  לאלקים,  הגדולה 

ישראל.ישראל.
חבר נעורים היה לו לבעל ההפלאה, שהיה 'עקשן' גדול חבר נעורים היה לו לבעל ההפלאה, שהיה 'עקשן' גדול 
כשישבו  עוז.  בכל  דעתו  על  עומד  היה  ותמיד  כשישבו מטבעו,  עוז.  בכל  דעתו  על  עומד  היה  ותמיד  מטבעו, 
יחדיו בלימודי הישיבה בשנות נעוריהם, ידעו הכל שאת יחדיו בלימודי הישיבה בשנות נעוריהם, ידעו הכל שאת 
שבעולם,  וויכוח  בשום  לנצח  ניתן  לא  עקשן  בחור  שבעולם, אותו  וויכוח  בשום  לנצח  ניתן  לא  עקשן  בחור  אותו 

כי תמיד ייצא כשידו על העליונה.כי תמיד ייצא כשידו על העליונה.
לימים נתמנה אותו חבר לרב לימים נתמנה אותו חבר לרב ואב"ד בעיר יאנעווע יצ"ו,ואב"ד בעיר יאנעווע יצ"ו, 
דודים,  עת  הגיעה  והנה  ברמה.  קהילתו  את  הנהיג  דודים, שם  עת  הגיעה  והנה  ברמה.  קהילתו  את  הנהיג  שם 
כשבנו השנון והחריף נישא בשעה טובה לבתו של אחד כשבנו השנון והחריף נישא בשעה טובה לבתו של אחד 
נסע  הגדולה  החתונה  לקראת  המפורסמים.  הרבנים  נסע מן  הגדולה  החתונה  לקראת  המפורסמים.  הרבנים  מן 
היאנאווער רב עם בנו החתן וכל המשפחה אל עירה של היאנאווער רב עם בנו החתן וכל המשפחה אל עירה של 
ובשמחה  מנוחות,  מי  על  השמחה  התנהלה  שם  ובשמחה הכלה,  מנוחות,  מי  על  השמחה  התנהלה  שם  הכלה, 

גדולה כדרכם של ישראל קדושים.גדולה כדרכם של ישראל קדושים.
עבות  יער  דרך  עגלותיהם  עם  עברו  חזרה  בדרכם  עבות ויהי  יער  דרך  עגלותיהם  עם  עברו  חזרה  בדרכם  ויהי 
ונעצרו  המנחה,  תפילת  עת  הגיעה  בדרך  ובהיותם  ונעצרו ענק,  המנחה,  תפילת  עת  הגיעה  בדרך  ובהיותם  ענק, 

כולם יחדיו לתפילת מנחה בציבור. כולם יחדיו לתפילת מנחה בציבור. 
היער,  עצי  בין  מעט  לטייל  הרב  ביקש  התפילה  לאחר 
להמשך  כח  ולאגור  העצים,  בין  טוב  אוויר  לשאוף  כדי 
המסע. הרב טייל בשלווה בינות לעצים הענקיים, ומתוך 
שהחל לעיין במחשבותיו ולשוטט בדבר הלכה, התעמק 
בעומקה של סוגיא בעיון גדול, ולא שם לב שהוא הולך 
מחשבותיו  בעמקי  כך  התהלך  הוא  מקבוצתו.  ומתרחק 
בין סבכי היער זמן רב, תעה בדרכו והסתבך עמוק בתוך 
הוא  מדי,  מאוחר  כבר  היה  עצמו  את  כשתפס   – היער. 
נחרד לגלות פתאום שאיבד את דרכו, ונשאר כאן יחידי 
המלך  דרך  את  שחיפש  ככל  עבות,  יער  בתוככי  לבדו 

החוצה הוא רק הסתבך יותר ויותר פנימה.החוצה הוא רק הסתבך יותר ויותר פנימה.
על  המתינו  הקבוצה  חברי  ושאר  הנכבדה  משפחתו 
חזר.  לא  הרב  אך  הקצר,  מטיולו  שיחזור  בוש  עד  הרב 
והחלו  סביב,  סביב  הקבוצה  חברי  התפרסו  מהרה  עד   –
שעות  כמה  כעבור  דבר.  העלו  שלא  נרחבים  בחיפושים 
כשראו שאין החיפושים מעלים דבר והרב איננו, החליטו 
היער,  בתוך  הקבוצה  כל  את  כך  להשאיר  סכנה  שיש 
והוכרחו להמשיך במסעם בתקווה שהרב ימצא את דרכו 

בכוחות עצמו לשוב אל ביתו.בכוחות עצמו לשוב אל ביתו.
באותו זמן היה הרב משרך את רגליו אנה ואנה, ולא מצא 
מנוח לכף רגלו, ככל שהתמיד בהליכתו כן הסתבך יותר 

ויותר במבוכי מרחבי היער הענקיים.ויותר במבוכי מרחבי היער הענקיים.
ובודד  יחיד  היער  בסבכי  הרב  היה  שלמים  שבועיים 
בעולמו, אך בסופו של דבר, בסייעתא דשמיא והשגחה 
מן  נחלץ  שבועיים  וכעבור  בצרתו,  הרב  שרד  מיוחדת 

המיצר, ומצא את דרכו בחזרה אל ביתו ביאנאווע.  המיצר, ומצא את דרכו בחזרה אל ביתו ביאנאווע.  
אנשי העיר תלמידיו ובני משפחתו שמחו מאוד לקראתו, 
והודו לה' שהשיב להם את אביהם הרב האובד למקומו 

ונחלתו.ונחלתו.

• ~ • ~ •
לתוגה,  שמחתם  נהפכה  בשבת  חמישי  יום  בהגיע  ברם, 
לקריאת  הקודש  מארון  תורה'  'ספר  הוציאו  כאשר 
בתורה  קוראים  מדוע  ושאל:  הרב  התפלא  כדין,  התורה 

ביום ביום שישישישי בשבת? בשבת?
תדהמה אחזה בלב הנוכחים, וענו כולם פה אחד, שהיום 
יום יום חמישיחמישי בשבת ולא יום  בשבת ולא יום שישישישי! אך הרב טען לעומתם 
שבת  ערב  שישי  יום  והיום  בחשבונם  טועים  שהם 

קודש!...קודש!...
בשהותו  ביער,  הרב  שנאבד  תקופה  שבאותה  התברר, 
הימים  חשבון  אצלו  התערבב  היער,  עצי  בין  לבדו  בדד 
להיות  שחל  השישי  יום  את  חישב  וכך  נוסף,  אחד  ביום 
זה  היה  לא  באמת  כאשר  קודש,  שבת  כערב  בחשבונו 

אלא יום חמישי בשבוע...אלא יום חמישי בשבוע...
בסיום התפילה חזר הרב לביתו, והחל להאיץ בבני ביתו 
ובאה...  הנכנסת  מלכתא  שבת  לקראת  בהכנה  שיזדרזו 
חמישי יום  אלא  היום  שאין  ואמרו  נדהמו,  הם  גם  יום אך  אלא  היום  שאין  ואמרו  נדהמו,  הם  גם  אך 

בשבת, ורק למחרת בערב תיכנס השבת. – אבל הרב לא 
קיבל את דעתם, ועמד על כך שאיננו טועה בשום אופן, 
במספר  שכזאת,  יסודית  טעות  אצלו  שתיפול  יתכן  במספר ולא  שכזאת,  יסודית  טעות  אצלו  שתיפול  יתכן  ולא 

חשבון ימות השבוע...חשבון ימות השבוע...
טעותו,  על  להעמידו  ניסו  משפחתו  ובני  טעותו, תלמידיו  על  להעמידו  ניסו  משפחתו  ובני  תלמידיו 
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'שיחת ועידה''שיחת ועידה'
וסידורים,  קניות  למסע  הבכורה  בתי  עם  וסידורים, יצאתי  קניות  למסע  הבכורה  בתי  עם  יצאתי 
בשלב מסוים ביקשתי מבתי את ארנקי התולה בשלב מסוים ביקשתי מבתי את ארנקי התולה 
ולא  חיפשה  חוב,  לשלם  כדי  התינוק  עגלת  ולא על  חיפשה  חוב,  לשלם  כדי  התינוק  עגלת  על 
אך  בעגלה  אפשרי  תא  בכל  חיפשנו  אך מצאה.  בעגלה  אפשרי  תא  בכל  חיפשנו  מצאה. 
הארנק נעלם כלא היה.    נלחצתי מאוד מכיוון הארנק נעלם כלא היה.    נלחצתי מאוד מכיוון 
שבארנק היה כסף רב לכיסוי שני חובות גדולים שבארנק היה כסף רב לכיסוי שני חובות גדולים 

שהתכוונתי לשלם בדרך והנה הוא נעלם.שהתכוונתי לשלם בדרך והנה הוא נעלם.
דקות  עשרים  של  מהלך  עקבותיי  על  דקות שבתי  עשרים  של  מהלך  עקבותיי  על  שבתי 
כאשר  בארנקי  השתמשתי  בה  האחרונה  כאשר לחנות  בארנקי  השתמשתי  בה  האחרונה  לחנות 
לאורך כל הדרך הבטתי היטב לכל הצדדים שמא לאורך כל הדרך הבטתי היטב לכל הצדדים שמא 

נשמט מהעגלה.נשמט מהעגלה.
מצאה  אם  המוכרת  את  ושאלתי  לחנות  מצאה הגעתי  אם  המוכרת  את  ושאלתי  לחנות  הגעתי 
אמתין  כי  בקשה  עומס  מרוב  היא  אך  אמתין ארנק?!  כי  בקשה  עומס  מרוב  היא  אך  ארנק?! 
למצוא  לי  לעזור  תנסה  וכשתתפנה  דקות  למצוא כמה  לי  לעזור  תנסה  וכשתתפנה  דקות  כמה 

את הארנק.את הארנק.
שיחה  אישה  מנהלת  לידי  ובתור  ממתינה,  שיחה עודי  אישה  מנהלת  לידי  ובתור  ממתינה,  עודי 
אומרת  אותה  שמעתי  כשלפתע  אחותה,  אומרת עם  אותה  שמעתי  כשלפתע  אחותה,  עם 
בשיחה  התערבתי  תיכף  בעלי,  ושם  שמי  בשיחה את  התערבתי  תיכף  בעלי,  ושם  שמי  את 
כי  סיפרה  אתר  על  מדובר,  במה  אותה  כי ושאלתי  סיפרה  אתר  על  מדובר,  במה  אותה  ושאלתי 
ארנק  ובתוכו  עגלתה  על  שקית  מצאה  ארנק אחותה  ובתוכו  עגלתה  על  שקית  מצאה  אחותה 
הינו  בארנק  שיש  היחיד  והסימן  בכסף  הינו מלא  בארנק  שיש  היחיד  והסימן  בכסף  מלא 

כרטיס קופת חולים...כרטיס קופת חולים...
את  לקבל  ובקשתי  סימנים  לה  נתתי  את תיכף  לקבל  ובקשתי  סימנים  לה  נתתי  תיכף 
בחנות  הייתה  שאחותה  הסתבר  חזרה.  בחנות הארנק  הייתה  שאחותה  הסתבר  חזרה.  הארנק 
שעה קודם באותו זמן שהייתי אני בחנות, ובגמר שעה קודם באותו זמן שהייתי אני בחנות, ובגמר 
הקנייה תליתי את השקית עם הארנק על העגלה הקנייה תליתי את השקית עם הארנק על העגלה 
ועתה  נכדתי.  לעגלת  להפליא  שדמה  ועתה שלה  נכדתי.  לעגלת  להפליא  שדמה  שלה 
עבורה  לקנות  באזור  שגרה  אחותה  את  עבורה שלחה  לקנות  באזור  שגרה  אחותה  את  שלחה 
בתה  עבור  רכשה  שכבר  כפי  נוספת  בתה חולצה  עבור  רכשה  שכבר  כפי  נוספת  חולצה 
ובדיוק כאשר היא עומדת בתור לידי התקשרה ובדיוק כאשר היא עומדת בתור לידי התקשרה 

אחותה לספר לה על הארנק.אחותה לספר לה על הארנק.
שבדיוק  נכדתי  הסיפור:  נגמר  לא  כאן  שבדיוק אך  נכדתי  הסיפור:  נגמר  לא  כאן  אך 
השיחה  את  ושמעה  בתחנה  לאוטובוס  השיחה המתינה  את  ושמעה  בתחנה  לאוטובוס  המתינה 
את  שומעת  והיא  בחנות  אני  השני,  את מהצד  שומעת  והיא  בחנות  אני  השני,  מהצד 
ושל  שלי  שמם  את  וכששמעה  בתחנה  ושל אחותה  שלי  שמם  את  וכששמעה  בתחנה  אחותה 
ושאלה  בשיחה  היא  אף  התערבה  תיכף  ושאלה סבה  בשיחה  היא  אף  התערבה  תיכף  סבה 
אתר  ועל  וסבתא  סבא  של  שמם  הזכרת  אתר לפשר  ועל  וסבתא  סבא  של  שמם  הזכרת  לפשר 
טענה שזה הארנק של סבתא, כמובן שהאישור טענה שזה הארנק של סבתא, כמובן שהאישור 
נטלה  ונכדתי  הקו  של  השני  מעברו  מיד  נטלה הגיע  ונכדתי  הקו  של  השני  מעברו  מיד  הגיע 
את הארנק ומיהרה להביאו אלי כדי שלא אטרח את הארנק ומיהרה להביאו אלי כדי שלא אטרח 

בהליכה עד למקום האבדה.בהליכה עד למקום האבדה.
זימן  כאשר  פלאי  באופן  האבדה  חזרה  זימן ב''ה  כאשר  פלאי  באופן  האבדה  חזרה  ב''ה 
שתי  לצד  נכדתי  ואת  אותי  הצדדים  משני  שתי ה'  לצד  נכדתי  ואת  אותי  הצדדים  משני  ה' 
האחיות המשוחחות בו זמנית שאם לא כן עלול האחיות המשוחחות בו זמנית שאם לא כן עלול 
אותי  מאתרת  שהייתה  עד  רב  זמן  לחלוף  אותי היה  מאתרת  שהייתה  עד  רב  זמן  לחלוף  היה 

להשבת האבידה.להשבת האבידה.
בתודה לה' על כל חסדיו,בתודה לה' על כל חסדיו,

בעל המעשה: ה. צ. בעל המעשה: ה. צ. 
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נא,  ראה   – בשבוע.  הנכון  היום  אל  לחזור  נא, ולשכנעו  ראה   – בשבוע.  הנכון  היום  אל  לחזור  ולשכנעו 
ערב  היום  נוהגים  אין  כולם  העיר  בני  כל  הרי  ערב אמרו,  היום  נוהגים  אין  כולם  העיר  בני  כל  הרי  אמרו, 
שום  עדיין  נודף  אין  המקומית  במאפייה  שום שבת,  עדיין  נודף  אין  המקומית  במאפייה  שבת, 
אינם  עדיין  כולם  החנויות  השבת...  חלות  של  אינם ריח  עדיין  כולם  החנויות  השבת...  חלות  של  ריח 
מוציאים למכירה את מוצרי יום השישי ערב שבת... מוציאים למכירה את מוצרי יום השישי ערב שבת... 
בכל בתי הכנסת קראו היום בתורה כדין יום חמישי בכל בתי הכנסת קראו היום בתורה כדין יום חמישי 
בשבוע... הלא רק לפני חמשה ימים היתה כאן שבת בשבוע... הלא רק לפני חמשה ימים היתה כאן שבת 
ולמחר  ולמחר   חמישיחמישי  יום  רק  היום  אין  כרחך  ועל  יום שעברה,  רק  היום  אין  כרחך  ועל  שעברה, 

יום יום השישיהשישי!
אבל הרב שהיה כאמור עקשן מיוחד, עמד על דעתו אבל הרב שהיה כאמור עקשן מיוחד, עמד על דעתו 
צודק  היחיד  הוא  ורק  בדעתם  טועים  כולם  צודק בעוז,  היחיד  הוא  ורק  בדעתם  טועים  כולם  בעוז, 
בתי  גבאי  טועים,  המשפחה  בני  הנכון!  בתי בחשבון  גבאי  טועים,  המשפחה  בני  הנכון!  בחשבון 
אנשי  וכל  טועים,  החנויות  מוכרי  טועים,  אנשי הכנסת  וכל  טועים,  החנויות  מוכרי  טועים,  הכנסת 
העיר כולם אנשים נשים וטף טועים טעות מרה, ומן העיר כולם אנשים נשים וטף טועים טעות מרה, ומן 

האמת אי אפשר לזוז בשום אופן!האמת אי אפשר לזוז בשום אופן!
בגדי  את  הרב  לבש  שישי,  ליל  ערב,  בשעת  בגדי והנה  את  הרב  לבש  שישי,  ליל  ערב,  בשעת  והנה 
הדור  הכנסת  לבית  ויצא  קודש,  שבת  קיבל  הדור השבת,  הכנסת  לבית  ויצא  קודש,  שבת  קיבל  השבת, 
בתפילת  החל  סמכותו  בתוקף  רמה!  ביד  בתפילת בלבושו  החל  סמכותו  בתוקף  רמה!  ביד  בלבושו 
ובושה  בחרפה  עומדים  הקהל  כשכל  שבת',  ובושה 'קבלת  בחרפה  עומדים  הקהל  כשכל  שבת',  'קבלת 

גדולה, מה היה לרבם הגדול? גדולה, מה היה לרבם הגדול? 
סעודת  וערך  היין,  על  קידש  הכנסת  מבית  סעודת בחזרתו  וערך  היין,  על  קידש  הכנסת  מבית  בחזרתו 
שבת כדת וכדין, ולמחרת יום שישי שחל בשבת של שבת כדת וכדין, ולמחרת יום שישי שחל בשבת של 
חשבונו התנהג בקדושת שבת, ועד מהרה יצא הקול חשבונו התנהג בקדושת שבת, ועד מהרה יצא הקול 
הרב,  של  ימיו  השתבשו  לב  שלדאבון  העיר,  הרב, ברחבי  של  ימיו  השתבשו  לב  שלדאבון  העיר,  ברחבי 

והעיר יאנעווע נבוכה.והעיר יאנעווע נבוכה.

• ~ • ~ •
לאחר השבת יצאו שלוחים אל כל העיירות הסמוכות לאחר השבת יצאו שלוחים אל כל העיירות הסמוכות 
והרחוקות, ונמצאו כולם ממש עומדים כחשבון אנשי והרחוקות, ונמצאו כולם ממש עומדים כחשבון אנשי 
וטען  מדעתו,  זז  לא  בעקשנותו  הרב  אך   – וטען יאנעווע.  מדעתו,  זז  לא  בעקשנותו  הרב  אך   – יאנעווע. 
שגם אם יוכיחו לו שכל העולם כולו מחזיק בחשבון שגם אם יוכיחו לו שכל העולם כולו מחזיק בחשבון 

אחר, לא יוכל לשנות את צדקת חשבונו!אחר, לא יוכל לשנות את צדקת חשבונו!
לביתו,  ובאו  עלו  הסביבה  מערי  רבים  ודיינים  לביתו, רבנים  ובאו  עלו  הסביבה  מערי  רבים  ודיינים  רבנים 
יומו  על  ולהעמידו  בטעותו,  להודות  לשכנעו  יומו וניסו  על  ולהעמידו  בטעותו,  להודות  לשכנעו  וניסו 
בחשבון  טועה  העולם  שכל  יתכן  לא  שכן  בחשבון הנכון,  טועה  העולם  שכל  יתכן  לא  שכן  הנכון, 
הנכון.  בחשבון  מחזיק  יחידי  אחד  אדם  ורק  הנכון. הימים  בחשבון  מחזיק  יחידי  אחד  אדם  ורק  הימים 
לא  הרב  כלום,  ולא  הועילו  לא  הוויכוחים  כל  אך  לא –  הרב  כלום,  ולא  הועילו  לא  הוויכוחים  כל  אך   –
עלו  והביזיונות  והבושות  אופן,  בשום  עלו השתכנע  והביזיונות  והבושות  אופן,  בשום  השתכנע 

למעלה ראש.למעלה ראש.

• ~ • ~ •
הקדוש  הרב  חבירו  לאוזני  השמועה  הגיע  הקדוש והנה  הרב  חבירו  לאוזני  השמועה  הגיע  והנה 
ואת  היטב  הכירו  אשר  ואת ,  היטב  הכירו  אשר  זצוק"ל,  ההפלאה  זצוק"לבעל  ההפלאה  בעל 
ההפלאה  בעל  הרב  אמר  הקשה,  עקשנותו  ההפלאה טבע  בעל  הרב  אמר  הקשה,  עקשנותו  טבע 
שברצונו לנסוע אל חבירו ליאנעווע, ולנסות להוציאו שברצונו לנסוע אל חבירו ליאנעווע, ולנסות להוציאו 

ממועקתו.ממועקתו.

בלוויית  מיוחדת  בנסיעה  ההפלאה  בעל  אפוא  בלוויית יצא  מיוחדת  בנסיעה  ההפלאה  בעל  אפוא  יצא 
רבים מתלמידיו, לשבות את שבתו בעיר יאנעווע. – רבים מתלמידיו, לשבות את שבתו בעיר יאנעווע. – 
הקהל  נכבדי  לקראתו  יצאו  העיר,  לשערי  הגיעו  הקהל עם  נכבדי  לקראתו  יצאו  העיר,  לשערי  הגיעו  עם 
שבת  בבגדי  עמדו  העיר  ילדי  כנהוג,  פניו  את  שבת לקבל  בבגדי  עמדו  העיר  ילדי  כנהוג,  פניו  את  לקבל 
כשלפידים בידיהם, והוא התקבל בכבוד גדול, כראוי כשלפידים בידיהם, והוא התקבל בכבוד גדול, כראוי 

לנשיא ישראל.לנשיא ישראל.
של  ביתו  אל  פניו  את  שם  העירה  בהיכנסו  של תיכף  ביתו  אל  פניו  את  שם  העירה  בהיכנסו  תיכף 
לקראתו,  מאוד  שמח  הרב  דאתרא,  מרא  לקראתו, חבירו  מאוד  שמח  הרב  דאתרא,  מרא  חבירו 
אנשי  של  'טעותם'  את  לפניו  הציע  הביקור  אנשי ובמהלך  של  'טעותם'  את  לפניו  הציע  הביקור  ובמהלך 
מה  כדת  עצה  מלפניו  וביקש  הימים,  בחשבון  מה עירו  כדת  עצה  מלפניו  וביקש  הימים,  בחשבון  עירו 
עירו  בני  את  להחזיר  כיצד  יודע  שאינו  עירו לעשות,  בני  את  להחזיר  כיצד  יודע  שאינו  לעשות, 

לחשבון הנכון והראוי!לחשבון הנכון והראוי!
הרב בעל ההפלאה עשה עצמו כמתפלא מאוד בדבר, הרב בעל ההפלאה עשה עצמו כמתפלא מאוד בדבר, 
והרי צודקים הנכם יאנעווע רב! הרי היום הנכון הוא והרי צודקים הנכם יאנעווע רב! הרי היום הנכון הוא 
כולם  כאן  העיר  ואנשי  אתם,  בחשבונכם  שחל  כולם כפי  כאן  העיר  ואנשי  אתם,  בחשבונכם  שחל  כפי 

טועים!טועים!
הרב שמח מאוד שנמצא אחד מגדולי הדור המסכים הרב שמח מאוד שנמצא אחד מגדולי הדור המסכים 
כאן  שיישאר  אמר  ההפלאה  ובעל  כדעתו,  כאן עמו  שיישאר  אמר  ההפלאה  ובעל  כדעתו,  עמו 
כל  עם  יחד  עם  ברוב  קודש  השבת  לערוך  כל ביאנעווע  עם  יחד  עם  ברוב  קודש  השבת  לערוך  ביאנעווע 
השבת  יחדיו  יעשו  העיר  בני  כל  ועם  שלומו,  השבת אנשי  יחדיו  יעשו  העיר  בני  כל  ועם  שלומו,  אנשי 

כפי חשבונו של הרב המרא דאתרא!כפי חשבונו של הרב המרא דאתרא!
לשמחתו של הרב לא היה גבול, והתכוננו כולם יחדיו לשמחתו של הרב לא היה גבול, והתכוננו כולם יחדיו 

לקראת השבת.לקראת השבת.
להגיע  העיר  בני  לכל  הוראה  הוציא  ההפלאה  להגיע בעל  העיר  בני  לכל  הוראה  הוציא  ההפלאה  בעל 
ולעשות  שבת,  בבגדי  הכנסת  לבית  שישי  ולעשות בליל  שבת,  בבגדי  הכנסת  לבית  שישי  בליל 
כולם  ויתפללו  שבת,  בקדושת  שנוהגים  כמי  כולם עצמם  ויתפללו  שבת,  בקדושת  שנוהגים  כמי  עצמם 
ליל  בסעודת  השם  ובעזרת  כמובן,  חול  של  ערבית 
שישי – שהיא סעודת שבת בחשבון הרב – יחזיר הכל 

על מקומו בשלום.על מקומו בשלום.
והרב  שבת,  בבגדי  הכל  הגיעו  שישי  ליל  בתפילת 
הוא  בחשבונם,  שטעו  מודים  שכולם  מאוד  שמח 
שבת,  תפילת  בהתלהבות  והתפלל  לעמוד  ניגש 
ותיכף  חול...  של  תפילה  מתפללים  הקהל  כשכל 
שבת  של  'טיש' טיש'  לעריכת  יחדיו  יצאו  התפילה  'לאחר  לעריכת  יחדיו  יצאו  התפילה  לאחר 
חיל,  ואשת  עליכם  שלום  בזמירות  פצח  הרב  קודש, 

וקידש על הכוס כדרכו.וקידש על הכוס כדרכו.
מייחלים  כשהכל  מנוחות,  מי  על  התנהלה  הסעודה 
לראות כיצד יפול דבר. והנה לאחר שאכלו את מנת 
ישן'  'יין  מאמתחתו  ההפלאה  בעל  הוציא  מאמתחתו הדגים,  ההפלאה  בעל  הוציא  הדגים, 
חריף וחזק ביותר לשתיית 'לחיים' כנהוג, הוא הציע 

את היין המשובח על השולחן וכיבד בו את הרב.את היין המשובח על השולחן וכיבד בו את הרב.
ההפלאה  בעל  את  וברך  'לחיים'  כוסית  שתה  הרב 
בכל לב, וכך תוך כדי הסעודה מזג לו בעל ההפלאה 
כמה פעמים מאותו יין חזק, עד שלאחר ששתה כמה 

כוסות נרדם כך על כסאו בתרדמה עמוקה וקשה.כוסות נרדם כך על כסאו בתרדמה עמוקה וקשה.
משראה בעל ההפלאה שהרב שרוי בתרדמה חזקה, משראה בעל ההפלאה שהרב שרוי בתרדמה חזקה, 
ולהכין  המקום,  מן  חרש  לצאת  הנוכחים  לכל  ולהכין סימן  המקום,  מן  חרש  לצאת  הנוכחים  לכל  סימן 
למחרת  שתיכנס  קודש  שבת  לקראת  כראוי  למחרת עצמם  שתיכנס  קודש  שבת  לקראת  כראוי  עצמם 
על  לשמור  נשארו  נאמנים  שומרים  כמה  על בערב...  לשמור  נשארו  נאמנים  שומרים  כמה  בערב... 
יממה  בתרדמתו  כך  שקע  והרב  מסביב,  יממה השקט  בתרדמתו  כך  שקע  והרב  מסביב,  השקט 

שלמה...שלמה...

• ~ • ~ •
שהציבור  לאחר  קודש,  שבת  ליל  בערב  שהציבור למחרת  לאחר  קודש,  שבת  ליל  בערב  למחרת 
סעד בביתו את סעודת השבת, התאספו שוב יחדיו סעד בביתו את סעודת השבת, התאספו שוב יחדיו 
ומשהיו  אתמול...  שהחל  השולחן  עריכת  ומשהיו להמשך  אתמול...  שהחל  השולחן  עריכת  להמשך 
ההפלאה  בעל  גם  התיישב  מקומותיהם,  על  ההפלאה כולם  בעל  גם  התיישב  מקומותיהם,  על  כולם 
על כסאו סמוך לרב, ועורר את הרב משנתו, באומרו על כסאו סמוך לרב, ועורר את הרב משנתו, באומרו 

אליו, שהנה צריך כבר לברך ברכת המזון!אליו, שהנה צריך כבר לברך ברכת המזון!
והכל על מקומו בא בשלום.והכל על מקומו בא בשלום.

["פרטיות" קובץ 5]

• ~ • ~ •
אמי מורתי ע"האמי מורתי ע"ה היתה אומרת, שזכורה מימי ילדותה  היתה אומרת, שזכורה מימי ילדותה 

בפולין של מעלה, שהיו אומרים תמיד:בפולין של מעלה, שהיו אומרים תמיד:
להתחיל  אין  צודק...  תמיד  שנשאר  העקשן  להתחיל עם  אין  צודק...  תמיד  שנשאר  העקשן  עם 
להתעסק עמו בכלום! להתעסק עמו בכלום! [מיט א עקשן וואס איז שטענדיג גירכעט, [מיט א עקשן וואס איז שטענדיג גירכעט, 

טארמען גאר נישט האנדלען...].טארמען גאר נישט האנדלען...].

[פרטית, נר ה' דחנוכה תשע"ו]

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך
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ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו
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ברכ˙ מזל טוב
לר' לר' יוסף קראהן יוסף קראהן הי"והי"ו

להולדת הבתלהולדת הבת

• ~ • ~ •

שיזכו לגדלה לחופה ולמעש"ט שיזכו לגדלה לחופה ולמעש"ט 
ולרוב נחת מכל יוצ"חולרוב נחת מכל יוצ"ח

• ~ • ~ •
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