
שונא מתנות יחיה שונא מתנות יחיה 
אחד  את  זצ"ל  מבריסק  הגרי"ז  מרן  אחד כשחיתן  את  זצ"ל  מבריסק  הגרי"ז  מרן  כשחיתן 
מבניו, לא רצה בעל האולם לקחת ממנו כסף על מבניו, לא רצה בעל האולם לקחת ממנו כסף על 
השימוש באולם, הפציר בו הגרי''ז ואמר לו: עשה השימוש באולם, הפציר בו הגרי''ז ואמר לו: עשה 
לי טובה וקח ממני את הכסף, כי כסף הוא הדבר לי טובה וקח ממני את הכסף, כי כסף הוא הדבר 
הכי זול לשלם בו, ואם לא אשלם לך בכסף אהיה הכי זול לשלם בו, ואם לא אשלם לך בכסף אהיה 
חייב לך דבר אחר, ובסופו של דבר זה יהיה הרבה חייב לך דבר אחר, ובסופו של דבר זה יהיה הרבה 

יותר יקר מכסף עצמו.יותר יקר מכסף עצמו.
הבריסקער  צדק  כמה  עד  נווכח  בדבר  הבריסקער כשנתבונן  צדק  כמה  עד  נווכח  בדבר  כשנתבונן 
דבר,  לכל  תשלום  הוא  הממון  הרי  בדעתו,  דבר, רב  לכל  תשלום  הוא  הממון  הרי  בדעתו,  רב 
וכמאמר השנון בפי העולם שבעבור בצע כסף אין וכמאמר השנון בפי העולם שבעבור בצע כסף אין 
לך  עושה  דהוא  וכשמאן  מציאות,  לשום  לך הגבלה  עושה  דהוא  וכשמאן  מציאות,  לשום  הגבלה 
שחפץ  הוא  אות  בתשלום,  חפץ  הוא  ואין  שחפץ טובה,  הוא  אות  בתשלום,  חפץ  הוא  ואין  טובה, 
כי  מועיל,  אינו  שהכסף  במקום  טובה  לו  כי שתכיר  מועיל,  אינו  שהכסף  במקום  טובה  לו  שתכיר 
את  נוטל  היה  זו  כעין  לטובה  נצרך  היה  לא  את אילו  נוטל  היה  זו  כעין  לטובה  נצרך  היה  לא  אילו 

שכרו המגיעו.שכרו המגיעו.
אברהם  כשעסק  בפרשתינו,  אנו  רואים  זה  אברהם כעין  כשעסק  בפרשתינו,  אנו  רואים  זה  כעין 
קבורת  עבור  החתי  מעפרון  קרקע  בקניית  קבורת אבינו  עבור  החתי  מעפרון  קרקע  בקניית  אבינו 
ואמר  תמורתו,  כסף  לקבל  הלה  רצה  לא  ואמר שרה,  תמורתו,  כסף  לקבל  הלה  רצה  לא  שרה, 
לו: 'השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה' לו: 'השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה' 
ולא  התעקש,  אברהם  אך  כסף,  בלי  נתינה  ולא והיינו  התעקש,  אברהם  אך  כסף,  בלי  נתינה  והיינו 
ואמר  הוסיף  אלא  תמורתה,  לשלם  שרצה  ואמר רק  הוסיף  אלא  תמורתה,  לשלם  שרצה  רק 
לעפרון שטובה גדולה תעשה לי אם תיקח ממני לעפרון שטובה גדולה תעשה לי אם תיקח ממני 
דברי  את  אונקלוס  שמתרגם  וכפי  התמורה.  דברי את  את  אונקלוס  שמתרגם  וכפי  התמורה.  את 
השדה'  כסף  נתתי  שמעני  לו  עתה  'אם  השדה' אברהם  כסף  נתתי  שמעני  לו  עתה  'אם  אברהם 
בזה הלשון: 'אם את עבד לי טיבו, קבל מיני אתן בזה הלשון: 'אם את עבד לי טיבו, קבל מיני אתן 

כספא דמי חקלא' וכו'. כספא דמי חקלא' וכו'. 
ומהו ענין של טובה זו? אלא שידע אברהם כי לא ומהו ענין של טובה זו? אלא שידע אברהם כי לא 
בחינם חפץ בר נש זה לתת את מתנתו חינם אין בחינם חפץ בר נש זה לתת את מתנתו חינם אין 
מה  בדבר  טובה  לו  שיכיר  הוא  חפץ  ובודאי  מה כסף,  בדבר  טובה  לו  שיכיר  הוא  חפץ  ובודאי  כסף, 
אף  ואברהם  בכסף,  להשיגו  ביכולתו  היה  אף שלא  ואברהם  בכסף,  להשיגו  ביכולתו  היה  שלא 
שמדתו היא חסד, בכל אופן לא רצה להכיר טובה שמדתו היא חסד, בכל אופן לא רצה להכיר טובה 
תמורתה,  ממון  שיקח  ממנו  ביקש  לכך  תמורתה, לרשע,  ממון  שיקח  ממנו  ביקש  לכך  לרשע, 
לא  ששוב  על  טובה  בזה  לו  שגומל  לו  לא והסביר  ששוב  על  טובה  בזה  לו  שגומל  לו  והסביר 

יצטרך להכיר לו טובה.יצטרך להכיר לו טובה.
ואכן ראו אחר כך שצדק אברהם בדבר, כי בסופו ואכן ראו אחר כך שצדק אברהם בדבר, כי בסופו 
ארבע  של  הגון  תשלום  עפרון  ביקש  דבר  ארבע של  של  הגון  תשלום  עפרון  ביקש  דבר  של 
מתחילה  ואילו  לסוחר,  עובר  כסף  שקל  מתחילה מאות  ואילו  לסוחר,  עובר  כסף  שקל  מאות 
נוטל  היה  לא  לאברהם  להטיב  רק  כוונתו  נוטל היתה  היה  לא  לאברהם  להטיב  רק  כוונתו  היתה 

בסופו של דבר כל כך הרבה מעות.בסופו של דבר כל כך הרבה מעות.

(עפ''י טיב התורה - חיי שרה)(עפ''י טיב התורה - חיי שרה)
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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 9:00

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

של  השידוך  של  בענינו  הקדושה  התורה  מאריכה  בפרשתן  של הנה,  השידוך  של  בענינו  הקדושה  התורה  מאריכה  בפרשתן  הנה, 
יצחק, והרבה ענינים של הקמת בית בישראל יכולים אנו ללמוד מאלו יצחק, והרבה ענינים של הקמת בית בישראל יכולים אנו ללמוד מאלו 
שידוך  על  לדאוג  אברהם  התחיל  שבו  הזמן  מעצם  גם  אך  שידוך המקראות,  על  לדאוג  אברהם  התחיל  שבו  הזמן  מעצם  גם  אך  המקראות, 
לבנו מורה לנו גם כן מהו הדבר שעל ידו נעשה האדם מוכשר לבנות לבנו מורה לנו גם כן מהו הדבר שעל ידו נעשה האדם מוכשר לבנות 
שעה  שבאותה  בפרשתן,  אנו  רואים  שהרי  וכיאות.  כראוי  ביתו  שעה את  שבאותה  בפרשתן,  אנו  רואים  שהרי  וכיאות.  כראוי  ביתו  את 
שנה,  ארבעים  בן  יצחק  היה  כבר  יצחק  של  בשידוכו  אברהם  שנה, שעסק  ארבעים  בן  יצחק  היה  כבר  יצחק  של  בשידוכו  אברהם  שעסק 
כנאמר להלן (כה, כ) ומן התימה למה המתין אברהם עד כה, ולמה לא כנאמר להלן (כה, כ) ומן התימה למה המתין אברהם עד כה, ולמה לא 

השיאו מקודם.השיאו מקודם.
מדוע  העקידה  ענין  את  ולבאר  להקדים  עלינו  זה  ענין  לבאר  מדוע ובכדי  העקידה  ענין  את  ולבאר  להקדים  עלינו  זה  ענין  לבאר  ובכדי 
נחשבת היא כאחד הנסיונות של אברהם אבינו, ואין הוא נחשב כנסיון נחשבת היא כאחד הנסיונות של אברהם אבינו, ואין הוא נחשב כנסיון 
שאמר  בחז''ל  ואיתא  ממש,  עצמו  את  מסר  יצחק  הלוא  יצחק,  שאמר של  בחז''ל  ואיתא  ממש,  עצמו  את  מסר  יצחק  הלוא  יצחק,  של 
לאברהם אביו שיקשור את גופו כראוי, שלא יהיה ביכולתו להזיז את לאברהם אביו שיקשור את גופו כראוי, שלא יהיה ביכולתו להזיז את 
אם  אבל  כשרה,  שחיטתו  בודאי  תהיה  אז  כי  עקידתו,  ממקום  אם עצמו  אבל  כשרה,  שחיטתו  בודאי  תהיה  אז  כי  עקידתו,  ממקום  עצמו 
שחיטתו  ותהיה  יזוז  שמא  הוא  חושש  עצמו  את  להזיז  ביכולתו  שחיטתו יהיה  ותהיה  יזוז  שמא  הוא  חושש  עצמו  את  להזיז  ביכולתו  יהיה 
שלא  מכאן,  רואים  הרי  הראוי.  במקום  שלא  שחיטה  מחמת  שלא פסולה  מכאן,  רואים  הרי  הראוי.  במקום  שלא  שחיטה  מחמת  פסולה 
עלה לו הדבר בנקל, עד שחשש שמא יזוז בעת השחיטה, ואעפ''כ אין עלה לו הדבר בנקל, עד שחשש שמא יזוז בעת השחיטה, ואעפ''כ אין 

הנסיון מיוחס על שמו, והדבר צריך ביאור. הנסיון מיוחס על שמו, והדבר צריך ביאור. 
הקדושים,  בספרים  שמבואר  מה  נקדים  הדברים  את  ליישב  הקדושים, ובכדי  בספרים  שמבואר  מה  נקדים  הדברים  את  ליישב  ובכדי 
וכדאיתא  הקב''ה,  של  במדותיו  להדבק  הוא  האדם  בריאת  תכלית  וכדאיתא כי  הקב''ה,  של  במדותיו  להדבק  הוא  האדם  בריאת  תכלית  כי 
(דברים  דכתיב:  מאי  חנינא,  ברבי  חמא  רבי  אמר  יד.)  (סוטה  (דברים בגמרא  דכתיב:  מאי  חנינא,  ברבי  חמא  רבי  אמר  יד.)  (סוטה  בגמרא 
שכינה?  אחר  להלך  לאדם  לו  אפשר  וכי  תלכו?  אלקיכם  ה'  אחרי  שכינה? יג)  אחר  להלך  לאדם  לו  אפשר  וכי  תלכו?  אלקיכם  ה'  אחרי  יג) 
והלא כבר נאמר: (דברים ד) כי ד' אלקיך אש אוכלה הוא! אלא להלך והלא כבר נאמר: (דברים ד) כי ד' אלקיך אש אוכלה הוא! אלא להלך 
דכתיב:  ערומים,  מלביש  הוא  מה  הוא,  ברוך  הקדוש  של  מדותיו  מה הוא מלביש ערומים, דכתיב: אחר  של הקדוש ברוך הוא,  אחר מדותיו 
(בראשית ג) ויעש ד' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף (בראשית ג) ויעש ד' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף 
אתה הלבש ערומים; הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב: (בראשית אתה הלבש ערומים; הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב: (בראשית 
ברוך  הקדוש  חולים;  בקר  אתה  אף  ממרא,  באלוני  ד'  אליו  וירא  ברוך יח)  הקדוש  חולים;  בקר  אתה  אף  ממרא,  באלוני  ד'  אליו  וירא  יח) 
הוא ניחם אבלים, דכתיב: (בראשית כה) ויהי אחרי מות אברהם ויברך הוא ניחם אבלים, דכתיב: (בראשית כה) ויהי אחרי מות אברהם ויברך 
קבר  הוא  ברוך  הקדוש  אבלים;  נחם  אתה  אף  בנו,  יצחק  את  קבר אלקים  הוא  ברוך  הקדוש  אבלים;  נחם  אתה  אף  בנו,  יצחק  את  אלקים 
מתים.  קבור  אתה  אף  בגיא,  אותו  ויקבר  לד)  (דברים  דכתיב:  מתים. מתים,  קבור  אתה  אף  בגיא,  אותו  ויקבר  לד)  (דברים  דכתיב:  מתים, 

עכ''ל הגמרא.עכ''ל הגמרא.
הוא  בזה  הנרצה  תכלית  כי  יבין  המאמר  זה  בעומק  המתבונן  הוא והנה  בזה  הנרצה  תכלית  כי  יבין  המאמר  זה  בעומק  המתבונן  והנה 
ביטול כל בחי' 'ישות' שבאדם. כי משמעות הדברים הם, שעל האדם ביטול כל בחי' 'ישות' שבאדם. כי משמעות הדברים הם, שעל האדם 
מוטל לבטל הגבלת מדותיו ולשוותם למדותיו של קונו, כי האדם על מוטל לבטל הגבלת מדותיו ולשוותם למדותיו של קונו, כי האדם על 
פי תכונותיו, מדותיו מוגבלים הם, ואילו במדותיו ית' אין שום הגבלה פי תכונותיו, מדותיו מוגבלים הם, ואילו במדותיו ית' אין שום הגבלה 
כלל ועיקר, ניקח לדוגמא את מדת החנינה והרחמנות שעליה מדובר כלל ועיקר, ניקח לדוגמא את מדת החנינה והרחמנות שעליה מדובר 
במאמר חז''ל הנזכר, מידה זו הרי נטועה היא בכל אחד מישראל, כל במאמר חז''ל הנזכר, מידה זו הרי נטועה היא בכל אחד מישראל, כל 
השרוי  אדם  בראותו  כלל  ובדרך  רחום,  לב  בו  פועם  מישראל  השרוי אחד  אדם  בראותו  כלל  ובדרך  רחום,  לב  בו  פועם  מישראל  אחד 
לו  אך  בעדו,  לסייע  הוא  וחפץ  רחמים,  רגשי  בו  מתעוררים  לו במצוקה  אך  בעדו,  לסייע  הוא  וחפץ  רחמים,  רגשי  בו  מתעוררים  במצוקה 
יצויר שזה האדם חטא אי פעם נגדו, על אף שגם אז מרחם עליו, בכל יצויר שזה האדם חטא אי פעם נגדו, על אף שגם אז מרחם עליו, בכל 
זאת לא יהיה זה כעין רחמיו על זה שלא חטא לפניו כלל, ויתכן גם אצל זאת לא יהיה זה כעין רחמיו על זה שלא חטא לפניו כלל, ויתכן גם אצל 

האדם, שאם חטא אחד לפניו יתעוררו בו רגשי שנאה ח''ו, ושנאה זו האדם, שאם חטא אחד לפניו יתעוררו בו רגשי שנאה ח''ו, ושנאה זו 
יבטל לגמרי את רגשי הרחמים כלפי החוטא, כל זה הוא באדם אשר יבטל לגמרי את רגשי הרחמים כלפי החוטא, כל זה הוא באדם אשר 
עולמים,  כל  בהבורא  משא''כ  שבו,  ה'ישות'  מדת  מחמת  הוא  עולמים, מוגבל  כל  בהבורא  משא''כ  שבו,  ה'ישות'  מדת  מחמת  הוא  מוגבל 
שבמקום גדולתו אתה מוצא ענוותנותו, וברחמיו המרובים מרחם הוא שבמקום גדולתו אתה מוצא ענוותנותו, וברחמיו המרובים מרחם הוא 
אפילו על הרשע הגדול ביותר, ואף אם מענישו אין זה מצד שנאה ח''ו, אפילו על הרשע הגדול ביותר, ואף אם מענישו אין זה מצד שנאה ח''ו, 
מן  ולנקותו  לזכותו  הוא  חפץ  כי  רחמיו,  מצד  הוא  העונש  גם  מן אדרבא  ולנקותו  לזכותו  הוא  חפץ  כי  רחמיו,  מצד  הוא  העונש  גם  אדרבא 
החטא. ועבודת האדם הוא לבטל את ה'ישות' שבו, וממילא לא יהיה החטא. ועבודת האדם הוא לבטל את ה'ישות' שבו, וממילא לא יהיה 
בו שום הגבלה למדותיו, ויהיה ביכולתו להשוותם למדותיו של בוראו. בו שום הגבלה למדותיו, ויהיה ביכולתו להשוותם למדותיו של בוראו. 
וזיכוך  הישות,  בחינת  את  לבטל  הוא  האדם  תכלית  כי  מזה  וזיכוך היוצא  הישות,  בחינת  את  לבטל  הוא  האדם  תכלית  כי  מזה  היוצא 

המדות משמשים כאמצעי לזה.המדות משמשים כאמצעי לזה.
לאור האמור מובן ענינו של עקידת יצחק, ולמה אין הנסיון מיוחס אל לאור האמור מובן ענינו של עקידת יצחק, ולמה אין הנסיון מיוחס אל 
יצחק, שהרי ללא ספק השתוקק יצחק אבינו לדבקות הגמור בבוראו, יצחק, שהרי ללא ספק השתוקק יצחק אבינו לדבקות הגמור בבוראו, 
על  אברהם  כשנצטוה  והנה  לגמרי,  ישותו  את  לבטל  רצה  כן  על ולצורך  אברהם  כשנצטוה  והנה  לגמרי,  ישותו  את  לבטל  רצה  כן  ולצורך 
מצות העקידה, ראה בה יצחק הזדמנות פז לבטל את ישותו על ידה, מצות העקידה, ראה בה יצחק הזדמנות פז לבטל את ישותו על ידה, 
שאין  בדבר  שייך  נסיון  כי  לפניו,  נסיון  בגדר  כלל  זה  היה  לא  שאין ולכך  בדבר  שייך  נסיון  כי  לפניו,  נסיון  בגדר  כלל  זה  היה  לא  ולכך 
האדם מרגיש צורך בה, ולכן נוטה לבו לעשות את ההיפך, ואז כשהוא האדם מרגיש צורך בה, ולכן נוטה לבו לעשות את ההיפך, ואז כשהוא 
מתגבר לזה מפני רצון בוראו, נחשב זה כהתגברות על נסיון, ונזקף זה מתגבר לזה מפני רצון בוראו, נחשב זה כהתגברות על נסיון, ונזקף זה 
לזכותו. משא"כ אצל יצחק אבינו שראה במעשה זה השגת השלימות, לזכותו. משא"כ אצל יצחק אבינו שראה במעשה זה השגת השלימות, 
לשלימות.  לזכות  כדי  לזה  חפץ  היה  ודאי  כי  נסיון,  בגדר  זה  היה  לשלימות. לא  לזכות  כדי  לזה  חפץ  היה  ודאי  כי  נסיון,  בגדר  זה  היה  לא 
אבל לאברהם אבינו היה זה נחשב לנסיון גדול, ולא מפני שרצה אחרת אבל לאברהם אבינו היה זה נחשב לנסיון גדול, ולא מפני שרצה אחרת 
מרצון בוראו, אלא שלא היה ברור בידו מהו הרצון האמיתי, מצד אחד מרצון בוראו, אלא שלא היה ברור בידו מהו הרצון האמיתי, מצד אחד 
השי''ת  לו  אמר  שני  ומצד  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  הקב''ה  לו  השי''ת אמר  לו  אמר  שני  ומצד  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  הקב''ה  לו  אמר 
השי''ת  רצון  מהו  האמת  את  לברר  היה  הנסיון  ועצם  לעולה,  השי''ת העלהו  רצון  מהו  האמת  את  לברר  היה  הנסיון  ועצם  לעולה,  העלהו 

ולעשותו. ולעשותו. 
שעה  אותה  עד  אברהם  של  עיכובו  להסביר  גם  נוכל  האמור  פי  שעה על  אותה  עד  אברהם  של  עיכובו  להסביר  גם  נוכל  האמור  פי  על 
את  להמשיך  הוא  הנישואין  תכלית  כי  יצחק,  של  בנישואיו  את מלעסוק  להמשיך  הוא  הנישואין  תכלית  כי  יצחק,  של  בנישואיו  מלעסוק 
להגביר  האדם  על  מוטל  הדורות  את  להמשיך  ובכדי  הלאה,  להגביר הדורות  האדם  על  מוטל  הדורות  את  להמשיך  ובכדי  הלאה,  הדורות 
את כוח הנתינה לזולתו, מוטל עליו לדאוג אל הזולת לבניו ולבני ביתו, את כוח הנתינה לזולתו, מוטל עליו לדאוג אל הזולת לבניו ולבני ביתו, 
והכשרת האדם לזה תלוי בזיכוך מדותיו, אם מדותיו מזוככים כראוי, והכשרת האדם לזה תלוי בזיכוך מדותיו, אם מדותיו מזוככים כראוי, 
יהיה ביכולתו לעמוד בכל הדרישות הכרוכים בבנין ביתו, ואם ח''ו יש יהיה ביכולתו לעמוד בכל הדרישות הכרוכים בבנין ביתו, ואם ח''ו יש 
אשר  הזה,  הקשה  בנטל  לעמוד  יוכל  לא  אז  הישות,  למדת  מקום  אשר בו  הזה,  הקשה  בנטל  לעמוד  יוכל  לא  אז  הישות,  למדת  מקום  בו 
לפעמים מוטל עליו לבטל מחמתה כל צד של 'יש'. ולכן עד שלא ראה לפעמים מוטל עליו לבטל מחמתה כל צד של 'יש'. ולכן עד שלא ראה 
מלעסוק  עצמו  את  מנע  בשלימות  הישות  ביטול  ענין  ביצחק  מלעסוק אברהם  עצמו  את  מנע  בשלימות  הישות  ביטול  ענין  ביצחק  אברהם 
ביטול  בפועל  והראה  המזבח,  ע''ג  שנעקד  אחר  אז  ורק  ביטול בנישואיו,  בפועל  והראה  המזבח,  ע''ג  שנעקד  אחר  אז  ורק  בנישואיו, 
לנכון  וראה  לכך,  מוכשר  אכן  שהוא  אברהם  הבין  בשלימות,  לנכון הישות  וראה  לכך,  מוכשר  אכן  שהוא  אברהם  הבין  בשלימות,  הישות 

לעסוק בעניני נישואיו.  לעסוק בעניני נישואיו.  
בעולמו,  תכליתו  זהו  המדות  זיכוך  כי  לדעת,  אדם  לכל  ראוי  זה  בעולמו, ענין  תכליתו  זהו  המדות  זיכוך  כי  לדעת,  אדם  לכל  ראוי  זה  ענין 
והן  כראוי,  לבוראו  דבוק  להיות  בכדי  לעצמו,  הן  לכך  הוא  והן וזקוק  כראוי,  לבוראו  דבוק  להיות  בכדי  לעצמו,  הן  לכך  הוא  וזקוק 
לאחרים, כדי שיהיה ביכולתו לבנות את ביתו ולהמשיך דורות ישרים לאחרים, כדי שיהיה ביכולתו לבנות את ביתו ולהמשיך דורות ישרים 

ומבורכים.ומבורכים.
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א.א.   אם אין לו אלא כוס אחד, מקדש בו 
בלילה ואינו טועם ממנו, שלא יפגימנו, 
יין  וטועם  אחר  לכוס  ממנו  שופך  אלא 
של קידוש מהכוס השני, ולמחר מקדש 

במה שנשאר בכוס ראשון (סי' רע"א סי"א).
כדי  אחר  לכוס  ממנו  כששופך  ב.ב.  
מלא  כשיעור  לשפוך  צריך  לשתות, 
סק"נ  (מ"ב  יצא  לא  מזה  דבפחות  לוגמיו, 

ושעה"צ סקנ"ג).

עצמו,  הכוס  בזה  דמקדש  ומשמע  ג.ג.  
רק  זהו  מלא,  הכוס  להיות  דצריך  ואף 
ופשוט  לו,  אין  אם  מעכב  ואין  למצוה 
צריך  מזה  קטן  אחר  כוס  לו  יש  דאם 
לשפוך היין לתוכו כדי שיהיה מלא (מ"ב 

סקנ"ב).

להיות  צריך  חובה  של  דכוס  וי"א  ד.ד.  
רביעית  בו  שיש  מכוס  דוקא  הטעימה 
ישפוך  כך,  שיעשה  הנכון  וע"כ  יין, 
כוס  לתוך  הראשון  מהכוס  מתחילה 
יין,  רביעית  בו  שישאר  ויזהר  אחר, 
מלא  כשיעור  הראשון  מהכוס  ויטעם 
לוגמיו, ואח"כ ישפוך היין שבכוס אחר 
לתוך כוס זה, דבזה נתקן פגימתו, ויוכל 
לקדש עליו אם יש בו עתה רביעית יין 

(מ"ב סקנ"א).

רביעית  אלא  בו  היה  לא  ואם  ה. ה.  
מוזגו  בלילה,  ממנו  ונחסר  בצמצום 
במים למחר להשלימו לרביעית, ומיירי 
יוכל  המזיגה  שאחר  חזק  היין  כשהיה 

לקדש עליו (סי"א ומ"ב סקנ"ג).
אלא  דוקא,  לאו  בצמצום  ורביעית  ו. ו.  
אלא  מזה,  יותר  לו  יש  אפילו  אם  ה"ה 
דאחר טעימת מלא לוגמיו לא ישאר לו 
כשיעור רביעית, וכתב כך, דאפילו בזה 

יש לו תקנה ע"י מזיגת מים (מ"ב סקנ"ג).
ז.ז.  וכל זה היינו דוקא כשיש לו כוס אחר 
מוטב  אחר  כוס  לו  אין  דאם  להבדלה, 
אפשר  שאי  [לפי  להבדלה,  שיניחנה 
להבדיל בפת], משיקדש עליו ולא יהא 
שהכוס  ומדובר  (סי"א),  להבדלה  יין  לו 
כבר,  וממוזג  מצומצם  שיעור  הוא 
דאל"ה הלא יכול לקדש בלילה ולמוזגו 

להשלימו גם להבדלה (מ"ב סקנ"ה).
ח. ח.  וי"א דקידוש הלילה עדיף מהבדלה, 
שיכר  לו  יש  אם  השו"ע  לדעת  ואפילו 
דהא  היין,  על  לקדש  מוטב  להבדלה, 
על  וקידוש  בשיכר,  מבדילין  לכו"ע 
על  וגם  אוסרים,  פוסקים  הרבה  שיכר 
הפת מחמיר ר"ת, ולכן אפילו בשחרית 
לו  יש  אם  היין  על  שיקדש  יותר  טוב 

שיכר להבדלה (מ"ב סקנ"ו).
מצומצמים  כוסות  שני  לו  יש  אם  ט.ט.  
אחד  בכוס  בלילה  יקדש  מזיגה,  אחר 
ויבדיל על הכוס השני, ולא יקדש ביום, 

דקידוש דלילה עדיף (סי"א).
י. י.  אבל מה שנהגו לקדש בבית הכנסת 
וגם להבדיל, בזה בודאי ההבדלה שהוא 
להוציא רבים ידי חובתן עדיף מקידוש 

שאינו אלא מנהג (מ"ב סקנ"ו).

טעימה קודם הקידושטעימה קודם הקידוש
יא. יא.  אסור לטעום כלום קודם שיקדש, 
אפילו מים, ואיסור זה מדרבנן, והטעם, 
מיד  עליו  חל  הקידוש  של  דחיוב  כיון 

בכניסת שבת (ס"ד מ"ב סקי"א).
קודם  הקטן  את  להאכיל  מותר  יב. יב.  
יום,  של  בין  לילה  של  בין  קידוש, 
להאכילו  אסרו  [שלא  לענותו,  ואסור 
אסור  כשהמאכל  אלא  בידים  איסור 
בה,  וכיוצא  טרפה  כגון  עצמו  מצד 
עצמו  מחמת  מותר  כשהמאכל  אבל 
אלא שהוא זמן האסור באכילה, מותר 
להאכיל לקטן, שהרי מאכילים הקטנים 
בו  שאין  קטן  אפילו  הכיפורים  ביום 
חשש סכנה] (שו"ע הרב סי' רס"ט ס"ג, ועיין מ"ב 

סק"א).

קודם  במים  פיו  לרחוץ  ומותר  יג. יג.  
להנאת  מכוין  דאינו  כיון  הקידוש, 

טעימה (מ"ב סקי"ג).
השבת  עליו  קיבל  לא  ואפילו  יד.יד.  
בפירוש, מכל מקום כיון שנעשה ספק 
ואסור  שבת  עליו  חל  ממילא  חשיכה 
אפילו  השבת,  עליו  קיבל  ואם  לטעום, 
עדיין היום גדול דינו כך שאסור לטעום 

(מ"ב סקי"א).

לכל  ר"ת  כשיטת  הנוהגים  אף  טו.טו.  

ענין, מכל מקום אין לטעום כלום אחר 
הגאונים]  [כשיטת  ראשונה  שקיעה 

(מרא דשמעתתא אות ק"א)

טז.טז.  אם רוצה לקבל השבת מבעוד יום 
להתפלל  מכן  ולאחר  ולאכול,  ולקדש 
שיהיה  ובתנאי  רשאי,  בלילה,  ערבית 

חצי שעה קודם זמן מעריב (מ"ב סקי"א).
קודם  לטעום  לו  שאסור  אע"פ  יז. יז.  
[ואפילו  טעם  אם  מקום  מכל  קידוש, 
ולאו  (ס"ז),  מקדש  סכ"א)],  (ערוה"ש  במזיד 
בעלמא,  טעימה  טעם  רק  אם  דוקא 
אלא אפילו אם עבר ואכל ושתה, ודינו 
בלילה,  אפילו  שנזכר  זמן  שכל  הוא, 
עד  שימתין  אומרים  ולא  לקדש,  צריך 
למחר בבוקר קודם האכילה, כדי שיהיה 

הקידוש קודם הטעימה (מ"ב סקל"ז).
כלום  לטעום  לו  ואסור  יח. 

משנזכר עד שיקדש (שו"ע הרב סט"ו). 
שגמר  אחר  נזכר  אם  יט. 
לאכול  צריך  ואין  לקדש,  צריך  סעודתו 
הקידוש  שיהא  כדי  הקידוש  אחר  עוד 
דכיון  שלאחריו,  שבת  סעודת  במקום 
שאכל הסעודה משחשכה אחר שנכנס 
שבת,  סעודת  נקראת  היא  הרי  השבת 
במקום  קידש  הרי  אחריה  וכשמקדש 
שצריך  וי"א  שם),  הרב  (שו"ע  שבת  סעודת 
כדי  הקידוש  אחר  פת  כזית  לאכול 
(כה"ח  סעודה  במקום  קידוש  שיהיה 

סקמ"ט).

עבודת האבות הקדושים היה לגלות האמונה

לקחני  אשר  השמים  אלוקי  וה'  לקחני   אשר  השמים  אלוקי  וה'  ז')  כ"ד,  ז')(בראשית  כ"ד,  (בראשית  כתיב כתיב 
מבית אבי: ופירש"י שם: "אלוקי השמים - ולא אמר מבית אבי: ופירש"י שם: "אלוקי השמים - ולא אמר 
בה'  בה' 'ואשביעך  'ואשביעך  ג')  ג') (פסוק  (פסוק  אמר  ולמעלה  הארץ,  אמר ואלוקי  ולמעלה  הארץ,  ואלוקי 
הוא  עכשיו  לו:  אמר  הארץ'.  ואלוקי  השמים  הוא אלוקי  עכשיו  לו:  אמר  הארץ'.  ואלוקי  השמים  אלוקי 
הבריות,  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי  השמים  הבריות, אלקי  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי  השמים  אלקי 
ולא  השמים  אלוקי  היה  אבי  מבית  כשלקחני  ולא אבל  השמים  אלוקי  היה  אבי  מבית  כשלקחני  אבל 
אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו, ושמו לא אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו, ושמו לא 

היה רגיל בארץ", עכ"ל רש"י.היה רגיל בארץ", עכ"ל רש"י.
יתברך  שמו  את  אבינו  אברהם  שגילה  בזה  יתברך כלומר,  שמו  את  אבינו  אברהם  שגילה  בזה  כלומר, 
חז"ל  וכדברי  הארץ,  לאלוקי  ג"כ  עשהו  חז"ל לבריות,  וכדברי  הארץ,  לאלוקי  ג"כ  עשהו  לבריות, 
שפתח  שפתח ,  ז'),  סימן  מ"ג  פרשה  רבה  ז')(בראשית  סימן  מ"ג  פרשה  רבה  (בראשית  במדרש  במדרש הנודעים  הנודעים 
לאכול  שבא  אחד  לכל  ואמר  פונדק,  אבינו  לאכול אברהם  שבא  אחד  לכל  ואמר  פונדק,  אבינו  אברהם 
והיה  שאמר  למי  אוכלין,  אתם  שלי  "כסבור  והיה אצלו:  שאמר  למי  אוכלין,  אתם  שלי  "כסבור  אצלו: 
להבין  צריכים  בפשטות  ולכאורה  אכלתם",  להבין העולם  צריכים  בפשטות  ולכאורה  אכלתם",  העולם 
בורא  שיש  לכולם  מסביר  אבינו  אברהם  היה  בורא היאך  שיש  לכולם  מסביר  אבינו  אברהם  היה  היאך 
ראו  בעיניהם  הרי  הכל,  ברא  שהוא  למעלה  ראו אחד  בעיניהם  הרי  הכל,  ברא  שהוא  למעלה  אחד 

שאברהם הוא זה שנתן להם לאכול.שאברהם הוא זה שנתן להם לאכול.
אמנם כשמעיינים בדברי רש"י הנ"ל רואים, שה'עולם' אמנם כשמעיינים בדברי רש"י הנ"ל רואים, שה'עולם' 

כפשוטו,  חסד  היתה  אברהם  של  שמידתו  כפשוטו, חושבים  חסד  היתה  אברהם  של  שמידתו  חושבים 
היא  האמת  אבל  הבריות,  עם  חסד  שעשה  היא כלומר  האמת  אבל  הבריות,  עם  חסד  שעשה  כלומר 
את  לגלות  היתה  אבינו  אברהם  של  עבודתו  את שעיקר  לגלות  היתה  אבינו  אברהם  של  עבודתו  שעיקר 
בהם  שהשתמש  והכלים  בעולם,  השי"ת  בהם מלכות  שהשתמש  והכלים  בעולם,  השי"ת  מלכות 
לבריות.  שהיטיב  הטובות  היו  זו  מטרה  לבריות. להגשמת  שהיטיב  הטובות  היו  זו  מטרה  להגשמת 
ע"י שפתח פונדק ונתן לאכול, היו האנשים שמחים, ע"י שפתח פונדק ונתן לאכול, היו האנשים שמחים, 
ובפרט לפי שמבואר בחז"ל ובפרט לפי שמבואר בחז"ל (סנהדרין דף ק"ג ע"ב) (סנהדרין דף ק"ג ע"ב) ש"גדולה ש"גדולה 
לגימה שמקרבת את הלבבות" - על ידי זה יכול היה לגימה שמקרבת את הלבבות" - על ידי זה יכול היה 
להסביר להם בטוב טעם ודעת שהקב"ה בורא ומנהיג להסביר להם בטוב טעם ודעת שהקב"ה בורא ומנהיג 
החדיר  חסד,  מידת  אותה  שע"י  נמצא,  העולם.  החדיר את  חסד,  מידת  אותה  שע"י  נמצא,  העולם.  את 
הבורא  ידיעת  את  האדם  בני  ללבות  אבינו  הבורא אברהם  ידיעת  את  האדם  בני  ללבות  אבינו  אברהם 

והשגחתו.והשגחתו.
כפי ששמעתי פעם בדרך מליצה למה אברהם אבינו כפי ששמעתי פעם בדרך מליצה למה אברהם אבינו 
את  שהוכיח  נח  ואילו  האנשים,  את  לגייר  את הצליח  שהוכיח  נח  ואילו  האנשים,  את  לגייר  הצליח 
בלבת  להכניסם  הצליח  לא  שנה  ועשרים  מאה  בלבת דורו  להכניסם  הצליח  לא  שנה  ועשרים  מאה  דורו 
ולשתות,  לאכול  דורו  לבני  נתן  לא  נח  אלא  ולשתות, האמונה,  לאכול  דורו  לבני  נתן  לא  נח  אלא  האמונה, 
שנתן  אברהם  אבל  עליהם,  השפעה  לו  היה  לא  שנתן ולכן  אברהם  אבל  עליהם,  השפעה  לו  היה  לא  ולכן 
להם לאכול ולשתות הצליח להשפיע עליהם שיאמינו להם לאכול ולשתות הצליח להשפיע עליהם שיאמינו 

בבורא עולם.בבורא עולם.
לגלות  מטרתה -  את  גם  כמו  זו,  העבודה  את  לגלות בעצם,  מטרתה -  את  גם  כמו  זו,  העבודה  את  בעצם, 

הרועים  שאר  בכל  מצינו  עולם -  בבורא  האמונה  הרועים את  שאר  בכל  מצינו  עולם -  בבורא  האמונה  את 
והאבות, אלא שיצחק גילה את מלכותו ית' ע"י מידת והאבות, אלא שיצחק גילה את מלכותו ית' ע"י מידת 
התפארת,  מידת  ע"י  מלכותו  גילה  יעקב  התפארת, הגבורה,  מידת  ע"י  מלכותו  גילה  יעקב  הגבורה, 
ההוד,  מידת  ע"י  אהרן  הנצח,  מידת  ע"י  רבינו  ההוד, משה  מידת  ע"י  אהרן  הנצח,  מידת  ע"י  רבינו  משה 
ע"י  ית'  מלכותו  גילה  ודוד  היסוד,  מידת  ע"י  ע"י יוסף  ית'  מלכותו  גילה  ודוד  היסוד,  מידת  ע"י  יוסף 
מידת המלכות, אבל מטרת ועבודת כל השבעה רועים מידת המלכות, אבל מטרת ועבודת כל השבעה רועים 
היתה לגלות בעולם את גילוי מלכותו ואמונתו ית' - היתה לגלות בעולם את גילוי מלכותו ואמונתו ית' - 

כל אחד בדרכו המיוחדת לו.כל אחד בדרכו המיוחדת לו.
לאורחיו:  אבינו  אברהם  של  דבריו  היו  אפוא,  לאורחיו: אלו,  אבינו  אברהם  של  דבריו  היו  אפוא,  אלו, 
אכלתם"!  העולם  והיה  שאמר  למי  אכלתם?  אכלתם"! "למי  העולם  והיה  שאמר  למי  אכלתם?  "למי 
יש  סיבה  ולכל  סיבה,  יש  דבר  שלכל  להם  גילה  יש הוא  סיבה  ולכל  סיבה,  יש  דבר  שלכל  להם  גילה  הוא 
אליהו'): :  ב'פתח  אליהו')(והובא  ב'פתח  (והובא  הנביא  אליהו  שאמר  וכמו  הנביא מסובב,  אליהו  שאמר  וכמו  מסובב, 
גרם  ובזה  הסיבות",  וסיבת  העילות  עילת  הוא  גרם "אנת  ובזה  הסיבות",  וסיבת  העילות  עילת  הוא  "אנת 

להם להתקשר עם בוראם.להם להתקשר עם בוראם.
אברהם אבינו טען בפניהם: לכאורה מדוע בכלל עלה אברהם אבינו טען בפניהם: לכאורה מדוע בכלל עלה 
לי  יש  בכלל  שייכות  איזו  לאכול,  לכם  ליתן  לי בדעתי  יש  בכלל  שייכות  איזו  לאכול,  לכם  ליתן  בדעתי 
עימכם? מי נטע בי את הרצון לכך, ומי העניק לי את עימכם? מי נטע בי את הרצון לכך, ומי העניק לי את 
בורא  רק  כאלו?  מרוממים  למעשים  להגיע  בורא היכולות  רק  כאלו?  מרוממים  למעשים  להגיע  היכולות 

כל העולמים!כל העולמים!
ובזה הוא פרסם אלקותו בכל הארץ.ובזה הוא פרסם אלקותו בכל הארץ.

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰חינוך

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 קידוש  הלכות קידוש  ג'ג'
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

מעל˙ ˙מכין „‡וריי˙‡
דרך  על  זה  פסוק  פירש  דרך   על  זה  פסוק  פירש  שלמה  שלמהתפארת  תפארת  הקדוש  הקדוש בספר  בספר 
לגמליך  "גם  וזל"ק:  דאורייתא'.  'תמכין  במעלת  לגמליך הרמז,  "גם  וזל"ק:  דאורייתא'.  'תמכין  במעלת  הרמז, 
ידי  המחזיקים  מעלת  גודל  בזה  לרמז  הנראה   – ידי אשאב.  המחזיקים  מעלת  גודל  בזה  לרמז  הנראה   – אשאב. 
תלמידי חכמים, הם תמכי אורייתא. אף שאין בהם תורה, תלמידי חכמים, הם תמכי אורייתא. אף שאין בהם תורה, 
ולהשפעות  טוב  לשכר  ראויים  המה  גם  כן  פי  על  ולהשפעות אף  טוב  לשכר  ראויים  המה  גם  כן  פי  על  אף 

טובות".טובות".
'אשאב'  חסדים,  הגומלי  הם   – לגמליך'  'גם  הפירוש,  'אשאב' "וזה  חסדים,  הגומלי  הם   – לגמליך'  'גם  הפירוש,  "וזה 
ושפתיים  עכל"ק,  רבים"  וחסדים  טוב  כל  להם  להשפיע  ושפתיים –  עכל"ק,  רבים"  וחסדים  טוב  כל  להם  להשפיע   –

ישק.ישק.
• ~ • ~ •

כאשר הקים כאשר הקים הגה"צ רבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ"ל הגה"צ רבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ"ל 
המתנוססת  המתנוססת   השמים'  שער  השמים''ישיבת  שער  'ישיבת  הקדושה,  ישיבתנו  הקדושה, את  ישיבתנו  את 
אחר  רבות  לטרוח  צריך  היה  ת"ו,  עיה"ק  פה  אחר לתפארה  רבות  לטרוח  צריך  היה  ת"ו,  עיה"ק  פה  לתפארה 
הכוללים  אברכי  פרנסת  היתה  זמנים  באותם  הכוללים הממון.  אברכי  פרנסת  היתה  זמנים  באותם  הממון. 
בירושלים תלויה ועומדת באותה 'מלגה' שקיבלו בישיבה, בירושלים תלויה ועומדת באותה 'מלגה' שקיבלו בישיבה, 

ובהעדרה הגיעו כמעט עד פת לחם.ובהעדרה הגיעו כמעט עד פת לחם.
ביותר,  קשה  למצב  הישיבה  נקלעה  התקופות  ביותר, באחת  קשה  למצב  הישיבה  נקלעה  התקופות  באחת 
עד  מים  הגיעו  המלגה  חולקה  שלא  חודשים  כמה  עד ולאחר  מים  הגיעו  המלגה  חולקה  שלא  חודשים  כמה  ולאחר 
'אסיפת 'אסיפת  לכנס  נאלצה  הקדושה  הישיבה  והנהלת  לכנס נפש,  נאלצה  הקדושה  הישיבה  והנהלת  נפש, 
הציבור  הישיבה.  להצלת  קודש  מגבית  לפתיחת  הציבור   הישיבה.  להצלת  קודש  מגבית  לפתיחת  חירום'חירום' 
'בלומנטל' 'בלומנטל'  היתומים  שבבית  הגדול  באולם  להתכנס  נקרא להתכנס באולם הגדול שבבית היתומים נקרא 
לייב  חיים  רבי  הגה"צ  הישיבה  וראש  ירושלים,  לייב שבמרכז  חיים  רבי  הגה"צ  הישיבה  וראש  ירושלים,  שבמרכז 
חיפש אחרחיפש אחר 'אורח הכבוד' 'אורח הכבוד' שישא את הנאום המרכזי. נואם  שישא את הנאום המרכזי. נואם 
בעל צורה, שיהיה בעל צורה, שיהיה 'פה מפיק מרגליות''פה מפיק מרגליות' – כדרך שמפרשים  – כדרך שמפרשים 

העולם, שמדרשות פיו מפיק העולם ותורם מרגליות...העולם, שמדרשות פיו מפיק העולם ותורם מרגליות...
את  להביא  הצעה  הועלתה  ובירורים  חיפושים  את לאחר  להביא  הצעה  הועלתה  ובירורים  חיפושים  לאחר 
הפונביז'ער  זצוק"ל,  כהנמן  הכהן  שלמה  יוסף  רבי  הפונביז'ער הגה"צ  זצוק"ל,  כהנמן  הכהן  שלמה  יוסף  רבי  הגה"צ 
רב,רב, שמלבד היותו נואם בחסד עליון, היה לו גם ניסיון רב  שמלבד היותו נואם בחסד עליון, היה לו גם ניסיון רב 

בגיוס כספים להחזקת עולם התורה.בגיוס כספים להחזקת עולם התורה.
'מגבית  באותה  לסייע  לב  בחפץ  נענה  רב  'מגבית הפונביז'ער  באותה  לסייע  לב  בחפץ  נענה  רב  הפונביז'ער 
והוא  שבקדושה,  דבר  לכל  בשמחה  שנענה  כשם  והוא חירום',  שבקדושה,  דבר  לכל  בשמחה  שנענה  כשם  חירום', 
כדי  ברק  בבני  הישיבה  גבעת  ממרומי  במיוחד  הגיע  כדי אכן  ברק  בבני  הישיבה  גבעת  ממרומי  במיוחד  הגיע  אכן 
'שער  ישיבת  להצלת  רבתי  'עצרת'  באותה  'שער להשתתף  ישיבת  להצלת  רבתי  'עצרת'  באותה  להשתתף 

השמים'. השמים'. 
צוות  ידי  על  בכבוד  התקבל  לאולם  הרב  נכנס  צוות בטרם  ידי  על  בכבוד  התקבל  לאולם  הרב  נכנס  בטרם 
ההנהלה וראשי הישיבה, שישבו עמו במשרד וגוללו בפניו ההנהלה וראשי הישיבה, שישבו עמו במשרד וגוללו בפניו 
הישיבה,  של  הקשה  הפיננסי  מצבה  את  כלליים  הישיבה, בקווים  של  הקשה  הפיננסי  מצבה  את  כלליים  בקווים 
בנאומו  שישתדל  הרב  מן  ביקש  לייב  חיים  רבי  בנאומו הגה"צ  שישתדל  הרב  מן  ביקש  לייב  חיים  רבי  הגה"צ 
שתפעל  כדי  ונאים,  בסכומים  שייענו  העם  לב  שתפעל לעורר  כדי  ונאים,  בסכומים  שייענו  העם  לב  לעורר 

העצרת את פעולתה לטובה.העצרת את פעולתה לטובה.
הכבוד',  'נאום  את  לשאת  דפונביז'  הרב  של  תורו  הכבוד', בהגיע  'נאום  את  לשאת  דפונביז'  הרב  של  תורו  בהגיע 
רובם  שאין  וראה  באולם  המתכנסים  ציבור  אל  רובם הביט  שאין  וראה  באולם  המתכנסים  ציבור  אל  הביט 
שבסיומה  הפרשה,  בענייני  גאונית  דרשה  ונשא  שבסיומה נגידים...  הפרשה,  בענייני  גאונית  דרשה  ונשא  נגידים... 
תורה'  'אהבת  ובענין  וביטחון,  אמונה  בענייני  תורה' האריך  'אהבת  ובענין  וביטחון,  אמונה  בענייני  האריך 
של  באהבתה  בוער  לבו  שיהיה  ישראל  איש  כל  של שצריך  באהבתה  בוער  לבו  שיהיה  ישראל  איש  כל  שצריך 
תורה הקדושה, וכמעט שלא הזכיר מענין הממון שלשמו תורה הקדושה, וכמעט שלא הזכיר מענין הממון שלשמו 

התכנסנו ולא כלום...התכנסנו ולא כלום...
העצרת  ובסיום  מאוד,  התאכזב  הישיבה  הנהלת  העצרת צוות  ובסיום  מאוד,  התאכזב  הישיבה  הנהלת  צוות 
טרחת  כך  בשביל  וכי  רב:  הפונביז'ער  בפני  טרחת התלוננו  כך  בשביל  וכי  רב:  הפונביז'ער  בפני  התלוננו 
או  תורה  אהבת  כאן  חסר  האם  ברק?  מבני  לבוא  או במיוחד  תורה  אהבת  כאן  חסר  האם  ברק?  מבני  לבוא  במיוחד 
הממון!  בענין  דרשה  שתהא  שרצינו  מה  עיקר  הממון! אמונה?...  בענין  דרשה  שתהא  שרצינו  מה  עיקר  אמונה?... 
כאשר מפורסם בעולם שהרב דפונביז' מגייס תמיד ממון כאשר מפורסם בעולם שהרב דפונביז' מגייס תמיד ממון 
רב להחזקת התורה, ורצינו שגם כאן תהא הדרשה מפיקה רב להחזקת התורה, ורצינו שגם כאן תהא הדרשה מפיקה 

מרגליות...מרגליות...

ענה להם הפונביז'ער רב: אומר לכם האמת, אין בידי שום 
לא  ומעולם  'שנורר'  אינני  כספים...  לגיוס  מיוחד  'קסם' 
ידעתי כיצד אוספים כספים... רק זאת יש בי מאוד אמונה 
וביטחון איתן בצור עולמים ב"ה שיסייע בידי להחזיק את 
אני  מוכן  בלבי  הבוערת  תורה  ובאהבת  התורה,  מוסדות 
לכתת את רגלי מסוף העולם ועד סופו! – ואם כן אלו הם 
נשאתי  לפיכך  כספים!  לגיוס  בידי  שיש  היחידים  הכלים 
שאכן  נודע  מכן  לאחר   – אלו...  בעניינים  כן  גם  הדרשה 
בעקבות אותה דרשה נלהבת נתרמו באותה עצרת סכומים 

גדולים ונכבדים, בסייעתא דשמיא.גדולים ונכבדים, בסייעתא דשמיא.
רבי  הרה"צ  בפני  רב  הפונביז'ער  סיפר  הזדמנות  באותה 
בעצמו,  עמו  שקרו  מקרים  כמה  ההנהלה  וצוות  לייב  חיים 
לצדקה  הכספים'  'גיוס  מלאכת  שאין  ויבינו  שיראו  כדי 

ב מתנהל  הכל  רק  הנאום...  בהצלחת  כלל  בתלויה  מתנהל  הכל  רק  הנאום...  בהצלחת  כלל  תלויה 
ההשגחהההשגחה העליונה, בעינא דאשגחותא תדירא. העליונה, בעינא דאשגחותא תדירא.

לפני שנים לא רבות, פתח הרב בסיפורו, כאשר היו תחת 
נקלעתי  שבליטא,  פונביז'פונביז'  בעיר  רבים  מוסדות  בעיר אחריותי  רבים  מוסדות  אחריותי 
פעם למצב קשה בהחזקת הישיבה והכולל הגדול, ובהיות 
תשלומי  את  לאחר  שלא  מאוד  השתדלתי  שמעודי 
מידית  להלוואה  הוכרחתי  אחד!  ביום  לא  אף  המשכורות 
סייעו  השמים  מן   ,(!(!1,000,0001,000,000) במזומנים  רובל  במזומנים מיליון  רובל  מיליון  של של 
בידי, ואחד ממנהלי הבנקים הגדולים נתן בי אימון, ונאות 
תנאי  את  בהתנותו  אתר,  על  הסכום  כל  את  לי  להלוות 
לו  אמציא  הכסף  אל  כשיצטרך  שתיכף  ההלוואה  פירעון 

את מלוא הסכום מידית!את מלוא הסכום מידית!
ואכן לאחר כמה שבועות מקבל אני הודעה דחופה ממנהל 
לו  עניתי  היום!  עוד  לכסף  בדחיפות  זקוק  שהוא  הבנק 
שבעזרת השם אפרע עוד היום את החוב! – כאשר באותה 
שעה לא היה בידי אף לא רובל אחד להתחלת התשלום... 

ולא ידעתי מאין יבוא עזרי.ולא ידעתי מאין יבוא עזרי.
והנה בעודי יושב בחדרי ומהרהר בנידון, כיצד ניתן לפרוע 
חוב זה, נשמעו דפיקות בדלת הבית, בני הבית אמרו לאיש 
להיכנס,  ניתן  ולא  בחדרו  ספון  כעת  יושב  שהרב  שבפתח 
עם  לדבר  ביותר  דחוף  ענין  לו  שיש  התעקש  הלה  אך 
הרב. כשביררתי מי בפתח, התברר שהיה זה אחד מראשי 
ממנהלי  אחד  מאוד,  מסור  עובד  שבמוסדותיי,  הפועלים 

המשק שבישיבת פונביז' הגדולה, ואמרתי שיכניסוהו.המשק שבישיבת פונביז' הגדולה, ואמרתי שיכניסוהו.
משנכנס אל החדר סגר את הדלת אחריו, ופתח כממתיק 
נהרג  שבני  בהיות  הבנק,  מן  עתה  זה  אני  מגיע  הנה  סוד: 
בתקרית קשה בצבא ל"ע אחר כמה שנים טובות ששירת 
של  סך  הפיצויים  במסגרת  לי  אישרו  במסירות,  בצבא 
'מיליון רובל''מיליון רובל' טבין ותקילין!  טבין ותקילין! (1,000,0001,000,000!)!), אינני חפץ שיידעו 
על כך לא במשפחתי ולא בין החברים, לפיכך מבקש אני 
עלי  שמקובל  הרב,  של  בידו  הסכום  מלוא  את  להפקיד 
כאיש נאמן, ובבוא העת כשאצטרך לכך יחזיר לו הרב את 

הסכום.הסכום.
הסכום  כל  השמים,  מן  פרטית  בהשגחה  בידי  נמצא  בכך 

הנצרך לתשלום החוב שבבנק.הנצרך לתשלום החוב שבבנק.
בבקשה  המשק  מנהל  הגיע  המועד  חול  מימי  באחד  והנה 
סכום  עתה  אשיג  מנין  ידעתי  לא  כספו,  את  צריך  שהוא 
סעודת  את  כבר  סעד  אם  אפוא  שאלתיו  שכזה...  גדול 
החג? ומשהשיב בשלילה הצעתי לפניו לגשת קודם ליטול החג? ומשהשיב בשלילה הצעתי לפניו לגשת קודם ליטול 
את ידיו לסעודת החג, וחשבתי שבינתיים אחזק את עצמי את ידיו לסעודת החג, וחשבתי שבינתיים אחזק את עצמי 

באמונה ובביטחון, ולקוות לחסד השם יתברך.באמונה ובביטחון, ולקוות לחסד השם יתברך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

'ר' שמעון לכל''ר' שמעון לכל'
בלב כבד גולל בפניי חברי לספסל הלימודים בכולל בלב כבד גולל בפניי חברי לספסל הלימודים בכולל 
לחו''ל  טיסה  כרטיס  "רכשתי  ליבו:  על  אשר  לחו''ל את  טיסה  כרטיס  "רכשתי  ליבו:  על  אשר  את 
להשיא  ומכרים  מחברים  סיוע  ולבקש  לטוס  להשיא ע"מ  ומכרים  מחברים  סיוע  ולבקש  לטוס  ע"מ 

את בני החתן!" את בני החתן!" 
"נו, מזל טוב! למה אתה נשמע מדוכדך?!""נו, מזל טוב! למה אתה נשמע מדוכדך?!"

לטוס  לו  שהתאפשר  היחיד  שהזמן  מסתבר  לטוס זהו,  לו  שהתאפשר  היחיד  שהזמן  מסתבר  זהו, 
כתלי  בין  לבטח  לשבת  במקום  אלול  בחודש  כתלי היה  בין  לבטח  לשבת  במקום  אלול  בחודש  היה 
יודע  מי  השנה  לראש  כזו  הכנה  ועם  המדרש,  יודע בית  מי  השנה  לראש  כזו  הכנה  ועם  המדרש,  בית 

כיצד יגיע ליום הדין?!כיצד יגיע ליום הדין?!
שיח  לשפוך  מירונה  עלה  הטיסה  מועד  שיח כשקרב  לשפוך  מירונה  עלה  הטיסה  מועד  כשקרב 
אצל רבי שמעון בר יוחאי ולהתחנן על ישועה בדרך אצל רבי שמעון בר יוחאי ולהתחנן על ישועה בדרך 
בקדושה  כראוי  להתכונן  ויזכה  לטוס  יצטרך  בקדושה שלא  כראוי  להתכונן  ויזכה  לטוס  יצטרך  שלא 

יתירה לקראת יום הדין.יתירה לקראת יום הדין.
במערה של התנא אמר במתינות ובכוונת הלב את במערה של התנא אמר במתינות ובכוונת הלב את 
כל ספר התהילים והוסיף לבקש כפי צחות לשונו...  כל ספר התהילים והוסיף לבקש כפי צחות לשונו...  
כשסיים הלך לחדר הקפה הסמוך למערה לשתות כשסיים הלך לחדר הקפה הסמוך למערה לשתות 

משקה חם להשיב את נפשו.  משקה חם להשיב את נפשו.  
"ראיתי  ואמר:  זר  יהודי  אליו  פנה  הקפה  "ראיתי בחדר  ואמר:  זר  יהודי  אליו  פנה  הקפה  בחדר 

שאתה אומר יפה תהילים!" שאתה אומר יפה תהילים!" 
"כן" השיב מבוכה."כן" השיב מבוכה.

"אתה מחתן בן?" המשיך לשאול"אתה מחתן בן?" המשיך לשאול
"כן" השיב"כן" השיב

 "מתי החתונה?" המשיך להתעניין "מתי החתונה?" המשיך להתעניין
"בכסלו" השיב"בכסלו" השיב

"מאיפה יש לך כסף?" המשיך לחקור"מאיפה יש לך כסף?" המשיך לחקור
 "אין לי!!!" השיב בשלוה "אין לי!!!" השיב בשלוה

"מה אתה הולך לעשות?" "מה אתה הולך לעשות?" 
"אני מבקש מה' " "אני מבקש מה' " 

באופן בלתי צפוי שלף האדון פנקס צ'קים ורשם לו באופן בלתי צפוי שלף האדון פנקס צ'קים ורשם לו 
על אתר צ'ק של עשר אלף דולר!!!על אתר צ'ק של עשר אלף דולר!!!

מגודל  רועדות  ובידיים  בעיניים,  גיל  דמעות  מגודל עם  רועדות  ובידיים  בעיניים,  גיל  דמעות  עם 
חברי  חזר  הטבע,  לדרך  מחוץ  לה  שזכה  חברי הישועה  חזר  הטבע,  לדרך  מחוץ  לה  שזכה  הישועה 

למערה להודות ולהלל לבורא יתברך.למערה להודות ולהלל לבורא יתברך.
עם  בארץ   ונשאר  הטיסה  את  ביטל  שהוא  עם כמובן  בארץ   ונשאר  הטיסה  את  ביטל  שהוא  כמובן 

סכום כפול ממה שציפה לאסוף בחו''ל.סכום כפול ממה שציפה לאסוף בחו''ל.
בעל המעשה: ר. י. ר.בעל המעשה: ר. י. ר.

'כי לה' הישועה''כי לה' הישועה'
את הכספים אני מנהל באחריות רבה ובכובד ראש. את הכספים אני מנהל באחריות רבה ובכובד ראש. 
איני עובד בצורה של 'סמוך על סמוך יהיה בסדר' איני עובד בצורה של 'סמוך על סמוך יהיה בסדר' 
אלא שכספים שאמורים היו להגיע לתזרים העסק אלא שכספים שאמורים היו להגיע לתזרים העסק 
לעמוד  יכולתי  שלא  למצב  אותי  וגררו  הגיעו  לעמוד לא  יכולתי  שלא  למצב  אותי  וגררו  הגיעו  לא 
בתשלומים הנדרשים בזמן, גלגלתי מכאן לשם עד בתשלומים הנדרשים בזמן, גלגלתי מכאן לשם עד 

שעמדתי מיואש ומתחנן לבורא לישועה.שעמדתי מיואש ומתחנן לבורא לישועה.
דיברה  ובקושי  דודתי  התקשרה  מקום  דיברה משום  ובקושי  דודתי  התקשרה  מקום  משום 
עד  גוזמה  ללא  פעמים  עד   גוזמה  ללא  פעמים   3030 התנצלה  היא  התנצלה מבושה,  היא  מבושה, 
עשרים  שמזה  ארנק  פתחה  כי  לי  לספר  עשרים שהעיזה  שמזה  ארנק  פתחה  כי  לי  לספר  שהעיזה 
צמודים  דולרים  חופן  ומצאה  בו  נגעה  לא  צמודים שנה  דולרים  חופן  ומצאה  בו  נגעה  לא  שנה 

לפתק הנושא את שמי כבעל השטרות...לפתק הנושא את שמי כבעל השטרות...
 מדובר היה בכסף שהפקדתי אצלה לשמירה לפני  מדובר היה בכסף שהפקדתי אצלה לשמירה לפני 
עשרים שנה (!) ונשתכח מזכרוני ועתה שהייתי כה עשרים שנה (!) ונשתכח מזכרוני ועתה שהייתי כה 

דחוק פקח ה' את עיניה והושיעני...דחוק פקח ה' את עיניה והושיעני...
בעל המעשה: ר. ט.בעל המעשה: ר. ט.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ותאמר גם לגמליך אשאב 
עד אם כלו לשתות" (כד, יט)



'מכתב  עם  הדוור  נכנס  בסעודה,  יושבים  אנו  'מכתב בעוד  עם  הדוור  נכנס  בסעודה,  יושבים  אנו  בעוד 
תרומה  להפתעתי  מצאתי  וכשפתחתיו  בידו,  תרומה רשום'  להפתעתי  מצאתי  וכשפתחתיו  בידו,  רשום' 
הקדושה,  שבישיבתנו  הנציבים  מגדולי  מאחד  הקדושה, נכבדה  שבישיבתנו  הנציבים  מגדולי  מאחד  נכבדה 
 (! (!1,000,0001,000,000) רובל!  רובל!מיליון  מיליון  של  'שיק'  עתה  שלח  של אשר  'שיק'  עתה  שלח  אשר 
עד  בזמנו  הסכום  מלוא  את  להחזיר  בידי  היה  וכך  עד –  בזמנו  הסכום  מלוא  את  להחזיר  בידי  היה  וכך   –

פרוטה אחרונה!פרוטה אחרונה!
שהשי"ת  רב,  הפונביז'ער  סיים  מניסיוני,  למדתי  שהשי"ת כך  רב,  הפונביז'ער  סיים  מניסיוני,  למדתי  כך 
אותנו  ומביא  בנדיבים,  לבטוח  שלא  תמיד  אותנו  אותנו בוחן  ומביא  בנדיבים,  לבטוח  שלא  תמיד  אותנו  בוחן 
למצבים הקשים כדי שנשים ביטחוננו בו יתברך בלבד, למצבים הקשים כדי שנשים ביטחוננו בו יתברך בלבד, 

ובכך נמשכת הישועה מגנזי מרומים.ובכך נמשכת הישועה מגנזי מרומים.

• ~ • ~ •

זצוק"ל  מפונביז'  זצוק"ל הרב  מפונביז'  הרב  של  הרבות  מנסיעותיו  של באחת  הרבות  מנסיעותיו  באחת 
רחוקה,  עיר  אל  הגיע  תרומות,  לגיוס  אמריקה  רחוקה, ברחבי  עיר  אל  הגיע  תרומות,  לגיוס  אמריקה  ברחבי 
שאנשיה היו אמנם עשירים גדולים, אבל באהבתה של שאנשיה היו אמנם עשירים גדולים, אבל באהבתה של 

תורה לא הבינו הרבה...תורה לא הבינו הרבה...
המגיע  שאורח  היה,  עשירה  קהילה  באותה  המגיע המנהג  שאורח  היה,  עשירה  קהילה  באותה  המנהג 
בבוקר  בשבת  'דרשה'  דורש  תרומות  איסוף  בבוקר לצורך  בשבת  'דרשה'  דורש  תרומות  איסוף  לצורך 
התרמתו,  צורך  את  מבהיר  בה  המרכזי,  הכנסת  התרמתו, בבית  צורך  את  מבהיר  בה  המרכזי,  הכנסת  בבית 
הנדיבים  בתי  בין  מסתובב  השבוע  במשך  מכן  הנדיבים ולאחר  בתי  בין  מסתובב  השבוע  במשך  מכן  ולאחר 

באיסוף התרומות.באיסוף התרומות.
מצא  העיר,  אל  רב  הפונביז'ער  שהגיע  שבת  מצא באותה  העיר,  אל  רב  הפונביז'ער  שהגיע  שבת  באותה 
ז'בוטינסקי)  מגדולי הציונים (ה"ה ז. ז'בוטינסקי) (ה"ה ז.  אחד  את  להוותו  שם להוותו את אחד מגדולי הציונים שם 
עבור  כספים  לאיסוף  סיבה,  לאותה  הוא  אף  עבור שהגיע  כספים  לאיסוף  סיבה,  לאותה  הוא  אף  שהגיע 
נאומו  את  לשאת  נצרך  הוא  גם  החדשה...  נאומו המדינה  את  לשאת  נצרך  הוא  גם  החדשה...  המדינה 
הסוחף  מעולה  כדרשן  ידוע  היה  הוא  השבת,  הסוחף באותה  מעולה  כדרשן  ידוע  היה  הוא  השבת,  באותה 
אחריו את כל הציבור! – היה זה אפוא 'קונקורנט' קשה אחריו את כל הציבור! – היה זה אפוא 'קונקורנט' קשה 

ביותר עבור הרב...ביותר עבור הרב...
כשהגיע עת הדרשה נפל וויכוח קטן בין ראשי הקהל, כשהגיע עת הדרשה נפל וויכוח קטן בין ראשי הקהל, 
להבדיל  או  כופר  אותו  אם  ראשון  נאומו  את  ישא  להבדיל מי  או  כופר  אותו  אם  ראשון  נאומו  את  ישא  מי 
הראשון  שהדרשן  היטב  ידעו  הניסיון  מן  הצדיק,  הראשון הרב  שהדרשן  היטב  ידעו  הניסיון  מן  הצדיק,  הרב 
קצר  ודברים  דין  לאחר   – יותר...  מצליח  רוב  פי  קצר על  ודברים  דין  לאחר   – יותר...  מצליח  רוב  פי  על 
אפוא  ניגשו  ראשון,  ינאם  ביניהם  שהמבוגר  אפוא החולט  ניגשו  ראשון,  ינאם  ביניהם  שהמבוגר  החולט 
כופר  שאותו  והתברר  השניים,  של  גילם  את  כופר וביררו  שאותו  והתברר  השניים,  של  גילם  את  וביררו 
מבוגר יותר מן הרב. עלה אפוא הוא ראשון, ונשא נאום מבוגר יותר מן הרב. עלה אפוא הוא ראשון, ונשא נאום 
וכו',  הצעירה  והמדינה  החלוצים  רוח  על  להבות  וכו', חוצב  הצעירה  והמדינה  החלוצים  רוח  על  להבות  חוצב 
וכמה  כמה  סוערות  כפיים  במחיאות  התלווה  וכמה נאומו  כמה  סוערות  כפיים  במחיאות  התלווה  נאומו 

פעמים, והצלחתו היתה גדולה מאוד.פעמים, והצלחתו היתה גדולה מאוד.
רוחו  דרשתו,  את  לשאת  הרב  של  תורו  הגיע  רוחו משסיים  את דרשתו,  לשאת  הרב  של  תורו  הגיע  משסיים 
עתה  סיכויים  כמעט  לו  שאין  ביודעו  בקרבו  עתה נפלה  סיכויים  כמעט  לו  שאין  ביודעו  בקרבו  נפלה 
השבוע...  פרשת  על  נאה  בחידוש  העם  לב  השבוע... להלהיב  פרשת  על  נאה  בחידוש  העם  לב  להלהיב 

והתפלל לפני השי"ת שיתן חנו בעיני הציבור.והתפלל לפני השי"ת שיתן חנו בעיני הציבור.

והנה בעלותו אל דוכן הנואמים פתח הרב ואמר:והנה בעלותו אל דוכן הנואמים פתח הרב ואמר:
מורי ורבותי! מורי ורבותי! בוודאי שמתם לב לוויכוח הקטן שהתעורר בוודאי שמתם לב לוויכוח הקטן שהתעורר 
כאן בין ראשי הקהל מי ינאם ראשון, אם אני או קודמי כאן בין ראשי הקהל מי ינאם ראשון, אם אני או קודמי 
חכמים  ישנם  זו  שבקהילה  כעת  נוכחתי  חכמים בתפקיד,  ישנם  זו  שבקהילה  כעת  נוכחתי  בתפקיד, 
את  תחילה  לכבד  הנבונה  החלטתכם  שכן   – את גדולים!  תחילה  לכבד  הנבונה  החלטתכם  שכן   – גדולים! 
הנואם הקודם, היתה החלטה חכמה ומוצלחת. והטעם הנואם הקודם, היתה החלטה חכמה ומוצלחת. והטעם 
פשוט, הנה אמרו חכמינו ז"ל בשלהי מסכת פשוט, הנה אמרו חכמינו ז"ל בשלהי מסכת שבתשבת (קנ.)(קנ.): : 
חכמים  חכמים תלמידי  תלמידי  אומר,  יוסי  ברבי  ישמעאל  אומר, רבי  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  "תניא, "תניא, 
כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם, שנאמר כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם, שנאמר (איוב יב, (איוב יב, 
הארץ  ועמי  תבונה'.  ימים  ואורך  חכמה  'בישישים  הארץ   ועמי  תבונה'.  ימים  ואורך  חכמה  'בישישים  יב)יב) 

כל זמן שמזקינין טיפשות נתוספת בהן, שנאמר כל זמן שמזקינין טיפשות נתוספת בהן, שנאמר (שם כ)(שם כ) 
'מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח'" ע"כ.'מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח'" ע"כ.

ואותי  הראשון  במקום  נואם  אותו  בהצבת  כן  ואותי ואם  הראשון  במקום  נואם  אותו  בהצבת  כן  ואם 
אותו  שכן  בכפלים,  מורווחים  נמצאתם  השני  אותו במקום  שכן  בכפלים,  מורווחים  נמצאתם  השני  במקום 
שמזקין  זמן  כל  הרי  השני  הדרשן  היה  אילו  הארץ  שמזקין עם  זמן  כל  הרי  השני  הדרשן  היה  אילו  הארץ  עם 
דברי  יותר  שומעים  הייתם  וכך  בו...  נוספת  דברי טיפשות  יותר  שומעים  הייתם  וכך  בו...  נוספת  טיפשות 
טיפשות ממה ששמעתם עתה... – ואילו בכך שדחיתם טיפשות ממה ששמעתם עתה... – ואילו בכך שדחיתם 
בפנינו,  הגמרא  מעידה  הרי  יותר,  מאוחר  לדרוש  בפנינו, אותי  הגמרא  מעידה  הרי  יותר,  מאוחר  לדרוש  אותי 
שכל זמן שמזקינים חכמה נתוספת בהם, ובכך נמצאתם שכל זמן שמזקינים חכמה נתוספת בהם, ובכך נמצאתם 
שומעים יותר דברי חכמה... וממילא נמצאתם שומעים שומעים יותר דברי חכמה... וממילא נמצאתם שומעים 

כאן היום יותר דברי חכמה ופחות דברי שטות!!!כאן היום יותר דברי חכמה ופחות דברי שטות!!!
כך  אחר  שנשמעו  הסוערות  הכפיים  מחיאות  כך את  אחר  שנשמעו  הסוערות  הכפיים  מחיאות  את 
שדרשתו  וכמובן  לתאר...  ניתן  לא  הכנסת  בית  שדרשתו ברחבי  וכמובן  לתאר...  ניתן  לא  הכנסת  בית  ברחבי 
המוצלחת של הרב הותירה רושם חזק ביותר, והצליח המוצלחת של הרב הותירה רושם חזק ביותר, והצליח 

שם בגיוס התרומות למעלה מן המשוער.שם בגיוס התרומות למעלה מן המשוער.

• ~ • ~ •

גאב"ד  זצ"ל  קרייזויט  חיים  רבי  המפורסם  גאב"ד הגה"צ  זצ"ל  קרייזויט  חיים  רבי  המפורסם  הגה"צ 
של  המתרימים  מגדולי  כאחד  ידוע  היה  של   המתרימים  מגדולי  כאחד  ידוע  היה  אנטוורפן,אנטוורפן, 
עולם התרה והגמילות חסדים, מדי חודש בחודשו היה עולם התרה והגמילות חסדים, מדי חודש בחודשו היה 

מגייס מיליונים רבים לצרכי צדקה שונים.מגייס מיליונים רבים לצרכי צדקה שונים.
כאן  יושב  והיה  הקודש,  לארץ  הרבה  לבוא  היה  כאן מנהגו  יושב  והיה  הקודש,  לארץ  הרבה  לבוא  היה  מנהגו 
אבדל  לי  היה  חודשים,  כמה  הקודש  עיר  אבדל בירושלים  לי  היה  חודשים,  כמה  הקודש  עיר  בירושלים 

לחיים קשר טוב מאוד עמו, ושוחחנו בנושאים רבים.לחיים קשר טוב מאוד עמו, ושוחחנו בנושאים רבים.
השגחה השגחה  מופלא,  מעשה  לי  סיפר  הפעמים  מופלא, באחד  מעשה  לי  סיפר  הפעמים  באחד 
תורם  אל  השמים  מן  אותו  שהובילה  מיוחדת  תורם   אל  השמים  מן  אותו  שהובילה  מיוחדת  פרטיתפרטית 

אחד שתרם סכומים גדולים מאוד לצדקה.אחד שתרם סכומים גדולים מאוד לצדקה.
האיומה,  השואה  בשנות  תחילתו  המעשה  זה  האיומה, טיב  השואה  בשנות  תחילתו  המעשה  זה  טיב 
בין  בגרמניה,  מרוחק  עבודה  במחנה  חיים  רבי  בין בהיות  בגרמניה,  מרוחק  עבודה  במחנה  חיים  רבי  בהיות 
בתלייה  למוות  שנידון  עשיר  איש  היה  המחנה  בתלייה יהודי  למוות  שנידון  עשיר  איש  היה  המחנה  יהודי 
רח"ל, בלילה אחרון שלפני מיתתו פנה בסוד לר' חיים, רח"ל, בלילה אחרון שלפני מיתתו פנה בסוד לר' חיים, 
אדירים,  סכומים  פלוני  בבנק  לי  שיש  לך  דע  אדירים, ואמר:  סכומים  פלוני  בבנק  לי  שיש  לך  דע  ואמר: 

פרטי  כל  את  בפניך  למסור  הגון  איש  בך  רואה  פרטי והנני  כל  את  בפניך  למסור  הגון  איש  בך  רואה  והנני 
החשבון, שהגישה אליו היא אך ורק על ידי 'קוד' מסוים החשבון, שהגישה אליו היא אך ורק על ידי 'קוד' מסוים 
הפרטים  כל  את  בפניך  אני  מוסר  סודית,  הפרטים ו'סיסמא'  כל  את  בפניך  אני  מוסר  סודית,  ו'סיסמא' 
זאת  תעביר  מכאן,  כשתינצל  היום  שבבוא  כדי  זאת הללו,  תעביר  מכאן,  כשתינצל  היום  שבבוא  כדי  הללו, 

לאחד מצאצאיי שיהיה לו לירושה!לאחד מצאצאיי שיהיה לו לירושה!
הפרטים  כל  את  המופלא  בזיכרונו  נצר  חיים  הפרטים רבי  כל  את  המופלא  בזיכרונו  נצר  חיים  רבי 
כל  את  רשם  לחירות  השואה  מן  ובצאתו  כל לאשורם,  את  רשם  לחירות  השואה  מן  ובצאתו  לאשורם, 
אחר  נואשים  בחיפושים  החל  הוא  במדויק,  אחר הפרטים  נואשים  בחיפושים  החל  הוא  במדויק,  הפרטים 
היורשים, אך לא מצא שום בן משפחה של אותו יהודי.היורשים, אך לא מצא שום בן משפחה של אותו יהודי.
כעבור עשרים שנה כעבור עשרים שנה (!)(!) הגיע אליו איש עני מרוד, וסיפר  הגיע אליו איש עני מרוד, וסיפר 
שמגיע ממרחקים לאחר שקיבל המלצה מחבר לבקש שמגיע ממרחקים לאחר שקיבל המלצה מחבר לבקש 
הרבים.  חסדיו  בגמילות  ידוע  שהיה  מהגר"ח,  הרבים. עזרה  חסדיו  בגמילות  ידוע  שהיה  מהגר"ח,  עזרה 
אינו  האיש  שזה  התברר  לשיחה,  עמו  הגר"ח  אינו כשנכנס  האיש  שזה  התברר  לשיחה,  עמו  הגר"ח  כשנכנס 
ילד  ובהיותו  בשואה,  שנהרג  יהודי  אותו  של  בנו  ילד אלא  ובהיותו  בשואה,  שנהרג  יהודי  אותו  של  בנו  אלא 
קטן באותה עת לא ידע כלום מעסקיו של אביו. שמח קטן באותה עת לא ידע כלום מעסקיו של אביו. שמח 
שלחוהו  השמים  שמן  לו  ואמר  לקראתו,  מאוד  שלחוהו הרב  השמים  שמן  לו  ואמר  לקראתו,  מאוד  הרב 
פלונית,  לעיר  תיכף  לנסוע  לו  הורה  הוא   – פלונית, אליו!  לעיר  תיכף  לנסוע  לו  הורה  הוא   – אליו! 
והסיסמא  הקוד  ואת  החשבון  מספר  את  לפניו  והסיסמא הניח  הקוד  ואת  החשבון  מספר  את  לפניו  הניח 
שהשאיר  גדולה  הירושה  את  לשחרר  כדי  שהשאיר הנצרכים,  גדולה  הירושה  את  לשחרר  כדי  הנצרכים, 

עבורו אביו הקדוש הי"ד!עבורו אביו הקדוש הי"ד!
אל  הנסיעה  לצרכי  ממון  מעט  הרב  מן  לווה  אל האיש  הנסיעה  לצרכי  ממון  מעט  הרב  מן  לווה  האיש 
לא היתה אף פרוטה בידו, וחזר עם  אותה עיר, כאשר לא היתה אף פרוטה בידו, וחזר עם אותה עיר, כאשר 

שלושים מיליון דולרשלושים מיליון דולר בידו! בידו! ( (30,000,000$30,000,000$!).!).
ובכל  הצדקה,  ענייני  כל  של  נלהב  לתומך  נעשה  ובכל ומאז  הצדקה,  ענייני  כל  של  נלהב  לתומך  נעשה  ומאז 
מרים  היה  תרומה  בבקשת  הרב  אליו  שהגיע  מרים פעם  היה  תרומה  בבקשת  הרב  אליו  שהגיע  פעם 

תרומה נכבדה מאוד!תרומה נכבדה מאוד!
כמה הלכתא גברוותא למדנו מטיב זה המעשה!כמה הלכתא גברוותא למדנו מטיב זה המעשה!

הרב,  של  הגדולה  וצדקותו  נאמנותו  מידת  על  הרב, ראשית  של  הגדולה  וצדקותו  נאמנותו  מידת  על  ראשית 
חלילה  אחת  פרוטה  אף  לקחת  דעתו  על  עלתה  חלילה שלא  אחת  פרוטה  אף  לקחת  דעתו  על  עלתה  שלא 
מאותו הסכום, רק שמר בחוזק על הקוד והסיסמא עד מאותו הסכום, רק שמר בחוזק על הקוד והסיסמא עד 

שנמצא היורש המתאים!שנמצא היורש המתאים!
השמים  מן  פרטית  ההשגחה  גודל  כאן  למדנו  השמים גם  מן  פרטית  ההשגחה  גודל  כאן  למדנו  גם 
להמציא  חסדים,  והגמילות  התורה  עולם  להמציא להחזקת  חסדים,  והגמילות  התורה  עולם  להחזקת 

תמיד את תמיד את התמכין דאורייתאהתמכין דאורייתא הנאמנים! הנאמנים!
שתחילתו  זה,  מעשה  מענין  ללמוד  נוכל  משל  שתחילתו ובדרך  זה,  מעשה  מענין  ללמוד  נוכל  משל  ובדרך 
לפתע  עצמו  את  שמצא  בכך  וסופו  מרוד  עני  לפתע באיש  עצמו  את  שמצא  בכך  וסופו  מרוד  עני  באיש 
פתאום עשיר גדול... – שכמו כן נראים אנו כאן בעולם פתאום עשיר גדול... – שכמו כן נראים אנו כאן בעולם 
ולא  ובמצוות  בתורה  מתעסקים  ודלים,  כעניים  ולא הזה  ובמצוות  בתורה  מתעסקים  ודלים,  כעניים  הזה 
שבאמת  יודע  אדם  אין  אך  השכר,  את  כך  כל  שבאמת רואים  יודע  אדם  אין  אך  השכר,  את  כך  כל  רואים 
נמצא  ועשרים  מאה  ולאחר  הוא,  מאוד  גדול  נמצא עשיר  ועשרים  מאה  ולאחר  הוא,  מאוד  גדול  עשיר 
פתאום את עצמנו עשירים גדולים ביותר! כד"א פתאום את עצמנו עשירים גדולים ביותר! כד"א (תהלים (תהלים 

קיט, עב)קיט, עב) "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
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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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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

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

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


