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ענוה מהי? ענוה מהי? 
מסחר  לצורך  ליריד  שנסע  ריקא  בסוחר  מסחר מעשה  לצורך  ליריד  שנסע  ריקא  בסוחר  מעשה 
עם שווריו, ולביש מזלו נאבדו לו הבהמות בדרך, עם שווריו, ולביש מזלו נאבדו לו הבהמות בדרך, 
סוחר זה על אף היותו מנוער מכל דבר שבקדושה, סוחר זה על אף היותו מנוער מכל דבר שבקדושה, 
פשוטה,  חכמים  אמונת  מדת  בו  הייתה  פשוטה, טבועה  חכמים  אמונת  מדת  בו  הייתה  טבועה 
מפרימשלן  מאיר  רבי  הרה''ק  אל  נסע  לו  מפרימשלן ובצר  מאיר  רבי  הרה''ק  אל  נסע  לו  ובצר 

זי''ע. זי''ע. 
היה זה בערב שבת קודש באחד משבתות אלול, היה זה בערב שבת קודש באחד משבתות אלול, 
הרה''ק.  לפני  מצוקתו  עם  הלה  הגיע  הרה''ק. כאשר  לפני  מצוקתו  עם  הלה  הגיע  כאשר 
שישאר  לו  הורה  צרתו  את  מאיר  רבי  שישאר כששמע  לו  הורה  צרתו  את  מאיר  רבי  כששמע 
תצא,  כי  הלשון:  בזה  ואמר  והוסיף  לשבת,  תצא, אצלו  כי  הלשון:  בזה  ואמר  והוסיף  לשבת,  אצלו 
באים  תבוא,  כי  ונאבדו,  השוורים  יצאו  באים כאשר  תבוא,  כי  ונאבדו,  השוורים  יצאו  כאשר 
שבת,  על  להשאר  נצבים,  אומר  ומאיר  שבת, למאיר,  על  להשאר  נצבים,  אומר  ומאיר  למאיר, 
תשמע  אם  האזינו,  לביתו,  ילך  כך  ואחר  תשמע וילך,  אם  האזינו,  לביתו,  ילך  כך  ואחר  וילך, 

למאיר, זאת הברכה, בזאת יהיה לך ברכה. למאיר, זאת הברכה, בזאת יהיה לך ברכה. 
לבא  מהרגיל  יותר  הרה''ק  נתאחר  שבת  לבא באותה  מהרגיל  יותר  הרה''ק  נתאחר  שבת  באותה 
לערוך  נכנס  שלא  היה  שדרכו  מפני  לערוך להשלחן,  נכנס  שלא  היה  שדרכו  מפני  להשלחן, 
ופחות  שפל  הוא  כי  בדעתו  שגמר  עד  ופחות השולחן  שפל  הוא  כי  בדעתו  שגמר  עד  השולחן 
יותר,  נתאחר  זו  בשבת  אך  אצלו,  הנמצאים  יותר, מכל  נתאחר  זו  בשבת  אך  אצלו,  הנמצאים  מכל 
מפני שחשב שעכשיו בודאי יש אצלו אדם גרוע מפני שחשב שעכשיו בודאי יש אצלו אדם גרוע 
כך  יכול  ואינו  הנזכר,  השוורים  סוחר  הוא  כך ממנו,  יכול  ואינו  הנזכר,  השוורים  סוחר  הוא  ממנו, 
שאילו  בדעתו,  שנתיישב  עד  שולחנו.  את  שאילו לערוך  בדעתו,  שנתיישב  עד  שולחנו.  את  לערוך 
עליו  מצוה  היה  והרבי  בשוורים  עוסק  הוא  עליו היה  מצוה  היה  והרבי  בשוורים  עוסק  הוא  היה 
להשאר לשבת לא היה מציית לו, ובזה נחה דעתו להשאר לשבת לא היה מציית לו, ובזה נחה דעתו 

ונכנס לעריכת השולחן. ונכנס לעריכת השולחן. 
רואים אנו בפרשתינו שיעקב בלידתו אחז בעקב רואים אנו בפרשתינו שיעקב בלידתו אחז בעקב 
תמוה  דבר  והוא  'יעקב'  נקרא  זה  שם  ועל  תמוה עשיו,  דבר  והוא  'יעקב'  נקרא  זה  שם  ועל  עשיו, 
ששם  הקדושים  בספרים  מבואר  שהרי  ששם מאוד,  הקדושים  בספרים  מבואר  שהרי  מאוד, 
האדם מורה על מהותו ועל שורש נשמתו, ואם כן האדם מורה על מהותו ועל שורש נשמתו, ואם כן 
מה ראה יצחק לקרוא את יעקב על שם אחיזה זו, מה ראה יצחק לקרוא את יעקב על שם אחיזה זו, 

וכי הוכר בזה מהותו של יעקב? וכי הוכר בזה מהותו של יעקב? 
אמנם נראה, שאחיזה זו העידה על גודל שפלותו, אמנם נראה, שאחיזה זו העידה על גודל שפלותו, 
לקדושה  ורק  אך  נמשך  בצעירותו  שמיד  לקדושה שאף  ורק  אך  נמשך  בצעירותו  שמיד  שאף 
והיה ההיפך הגמור מעשיו, אף על פי כן היה שפל והיה ההיפך הגמור מעשיו, אף על פי כן היה שפל 
בעיני עצמו לגמרי, ואפילו כלפי עשיו הרשע היה בעיני עצמו לגמרי, ואפילו כלפי עשיו הרשע היה 

מתנהג בשפלות. מתנהג בשפלות. 
זוהי אכן הענוה האמיתית, להבין שהוא הגרוע גם זוהי אכן הענוה האמיתית, להבין שהוא הגרוע גם 
הצדיקים  כלפי  רק  שפל  להיות  כי  הגרועים,  הצדיקים מן  כלפי  רק  שפל  להיות  כי  הגרועים,  מן 
עצמו  ישפיל  לא  שאם  כיון  ענוה,  בכלל  עצמו אינו  ישפיל  לא  שאם  כיון  ענוה,  בכלל  אינו 
מכיר  שאינו  מאחר  בהמה,  בגדר  הריהו  מכיר לפניהם  שאינו  מאחר  בהמה,  בגדר  הריהו  לפניהם 
ויודע את מקומו בעולם, אבל העבודה היא לדעת ויודע את מקומו בעולם, אבל העבודה היא לדעת 
שאילו  ויחשוב  ממנו,  עדיף  ממנו  הגרוע  גם  שאילו כי  ויחשוב  ממנו,  עדיף  ממנו  הגרוע  גם  כי 
נתגדל עם אותן הנסיונות של הזולת יתכן שהיה נתגדל עם אותן הנסיונות של הזולת יתכן שהיה 

גרוע ממנו. גרוע ממנו. 

(עפ''י טיב התורה - תולדות)(עפ''י טיב התורה - תולדות)
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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

וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים 
וימלאום עפר: (כו, טו) 

בזה הכתוב נרמז כלל גדול בדרכי העבודה, דהנה, ידוע הוא הכלל של בזה הכתוב נרמז כלל גדול בדרכי העבודה, דהנה, ידוע הוא הכלל של 
והחיות רצוא ושוב, והיינו שהשי''ת ברוב טובו שולח אל האדם הארה והחיות רצוא ושוב, והיינו שהשי''ת ברוב טובו שולח אל האדם הארה 
דקדושה כדי שיזכה על ידה לעבוד את השי''ת מתוך חיות דקדושה, אך דקדושה כדי שיזכה על ידה לעבוד את השי''ת מתוך חיות דקדושה, אך 
כעבור זמן מה מאבד הוא את חיותו מכוח אותה הארה, ואחר שעובד את כעבור זמן מה מאבד הוא את חיותו מכוח אותה הארה, ואחר שעובד את 
אתערותא  דלתתא  באתערותא  גורם  שמים  מלכות  עול  מתוך  אתערותא השי''ת  דלתתא  באתערותא  גורם  שמים  מלכות  עול  מתוך  השי''ת 
דלעילא ושוב זוכה הוא להארה חדשה, וזוכה על ידה לעבוד שוב את דלעילא ושוב זוכה הוא להארה חדשה, וזוכה על ידה לעבוד שוב את 
בוראו באהבה ובחיות, עד אשר גם לזאת יתרגל ושוב לא יתפעל ממנה, בוראו באהבה ובחיות, עד אשר גם לזאת יתרגל ושוב לא יתפעל ממנה, 

ושוב יהיה זקוק להתפעלות חדשה, וכך חוזר הדבר חלילה. ושוב יהיה זקוק להתפעלות חדשה, וכך חוזר הדבר חלילה. 
בזה,  רצונו  תכלית  ומהי  ככה,  ה'  עשה  מה  על  להבין  הראוי  מן  בזה, והנה,  רצונו  תכלית  ומהי  ככה,  ה'  עשה  מה  על  להבין  הראוי  מן  והנה, 
הלוא מעלת העבודה מאהבה היא הרבה יותר רצויה מעבודה מבלעדיה, הלוא מעלת העבודה מאהבה היא הרבה יותר רצויה מעבודה מבלעדיה, 
והקב''ה שחפץ חסד הוא רוצה בטובתינו, ואם כן מן הראוי היה שיתן והקב''ה שחפץ חסד הוא רוצה בטובתינו, ואם כן מן הראוי היה שיתן 
לנו תמיד חיות דקדושה בלא הפסק כלל, ועל מה ולמה הטביע בנפש לנו תמיד חיות דקדושה בלא הפסק כלל, ועל מה ולמה הטביע בנפש 

האדם בחינה של קטנות וסילוק המוחין.האדם בחינה של קטנות וסילוק המוחין.
אך הענין הוא, כי מן הראוי שכל אדם יעבוד את בוראו עם כל הז' מדות, כי אך הענין הוא, כי מן הראוי שכל אדם יעבוד את בוראו עם כל הז' מדות, כי 
בזה תלוי תיקונו שיעבוד את בוראו בכל אופני העבודה, ולכן ראוי שלפעמים בזה תלוי תיקונו שיעבוד את בוראו בכל אופני העבודה, ולכן ראוי שלפעמים 
מצד  השי''ת  את  לעבוד  שיתעורר  והיינו  החסד,  מדת  מצד  להארה  מצד יזכה  השי''ת  את  לעבוד  שיתעורר  והיינו  החסד,  מדת  מצד  להארה  יזכה 
הכרתו ברוממותו ית' ושעל אף גדלותו מנהיג את ברואיו התחתונים, ולא הכרתו ברוממותו ית' ושעל אף גדלותו מנהיג את ברואיו התחתונים, ולא 
בראם כי אם להטיב עמהם, וגם מצד עצם הידיעה כי על ידה גורמים אנו בראם כי אם להטיב עמהם, וגם מצד עצם הידיעה כי על ידה גורמים אנו 
נחת רוח לפני מלך גדול ורם, ואחר שיכלה התעוררות מצד מדה זו, יתעורר נחת רוח לפני מלך גדול ורם, ואחר שיכלה התעוררות מצד מדה זו, יתעורר 
מחדש מצד מדה אחרת כגון מדת הגבורה, והיינו שיתעורר בבושה מצד מחדש מצד מדה אחרת כגון מדת הגבורה, והיינו שיתעורר בבושה מצד 
שפלותו, כי הקב''ה רואה כל מעשיו, ועל אף שמכיר בפחיתותו מאריך אפו שפלותו, כי הקב''ה רואה כל מעשיו, ועל אף שמכיר בפחיתותו מאריך אפו 
ומטיב עמו, ומתוך כך בא לידי התעוררות היראה ועובד לפניו מתוך יראה, ומטיב עמו, ומתוך כך בא לידי התעוררות היראה ועובד לפניו מתוך יראה, 
את  לעבוד  שתכליתה  התפארת  מדת  הן  המדות,  בכל  זה  ענין  שייך  את וכך  לעבוד  שתכליתה  התפארת  מדת  הן  המדות,  בכל  זה  ענין  שייך  וכך 
השי''ת כדי לפארו, והן מצד מדת נצח שמכוון בעבודתו לכוף את יצרו, וכן השי''ת כדי לפארו, והן מצד מדת נצח שמכוון בעבודתו לכוף את יצרו, וכן 
כל המדות, כי בכל מדה נותן האדם כבוד לבוראו, ומן הראוי שהאדם יעבוד כל המדות, כי בכל מדה נותן האדם כבוד לבוראו, ומן הראוי שהאדם יעבוד 
את בוראו בכל בחינות של כבוד, ולכך אחר שזוכה להארה מצד מדת החסד את בוראו בכל בחינות של כבוד, ולכך אחר שזוכה להארה מצד מדת החסד 
ומכבד את בוראו במדה זו, מסלקים ממנו אותה הארה, ושוב מזכים אותו ומכבד את בוראו במדה זו, מסלקים ממנו אותה הארה, ושוב מזכים אותו 

בהארה חדשה של מדה אחרת. בהארה חדשה של מדה אחרת. 
אתערותא  תלוי  דלעילא  באתערותא  כי  לדעת  עלינו  מוטל  זאת  אתערותא אך  תלוי  דלעילא  באתערותא  כי  לדעת  עלינו  מוטל  זאת  אך 
דלתתא, כי אם יזכה האדם להארה אחרת בלא התעוררות מצדו אין זה דלתתא, כי אם יזכה האדם להארה אחרת בלא התעוררות מצדו אין זה 
נחשב לעבודת ה' כלל, כי לא טרח ויגע כדי לזכות לכך, ולא הראה כי נחשב לעבודת ה' כלל, כי לא טרח ויגע כדי לזכות לכך, ולא הראה כי 
כבוד בוראו יקר הוא בעיניו, ולכן כשהאדם רואה שנוטלים ממנו הארה כבוד בוראו יקר הוא בעיניו, ולכן כשהאדם רואה שנוטלים ממנו הארה 
את  שיעבוד  כזאת  לעת  ממנו  חפצים  כי  לדעת  עליו  אחת,  מדה  את מצד  שיעבוד  כזאת  לעת  ממנו  חפצים  כי  לדעת  עליו  אחת,  מדה  מצד 
השי''ת במדה אחרת, ועליו לתור ולחפש אחר הדברים אשר יעוררוהו השי''ת במדה אחרת, ועליו לתור ולחפש אחר הדברים אשר יעוררוהו 
יזכהו  מצדו,  דלתתא  אתערותא  שיעשה  ואחר  השי''ת,  לעבודת  יזכהו שוב  מצדו,  דלתתא  אתערותא  שיעשה  ואחר  השי''ת,  לעבודת  שוב 
השי''ת  את  לעבוד  ויזכה  דלעילא,  מאתערותא  חדשה  בהארה  השי''ת השי''ת  את  לעבוד  ויזכה  דלעילא,  מאתערותא  חדשה  בהארה  השי''ת 

ולכבדו בבחינה חדשה. ולכבדו בבחינה חדשה. 
על פי זה מבואר בספר 'שפת אמת' ענין אלו הבארות, שהם מורים על על פי זה מבואר בספר 'שפת אמת' ענין אלו הבארות, שהם מורים על 

אורות עליונים, ונתגלו בימי אברהם שעבד את בוראו במדת החסד, ואז אורות עליונים, ונתגלו בימי אברהם שעבד את בוראו במדת החסד, ואז 
זכו להארה מצד מדה זו, אך לאחר זמן נסתמו, כי אז הגיע שעתו של זכו להארה מצד מדה זו, אך לאחר זמן נסתמו, כי אז הגיע שעתו של 
יצחק, שעבודתו היתה במדת הגבורה, והוצרכו אז להארה חדשה, של יצחק, שעבודתו היתה במדת הגבורה, והוצרכו אז להארה חדשה, של 
מדת הגבורה, והיה על יצחק לעורר את מדתו באתערותא דלתתא, עד מדת הגבורה, והיה על יצחק לעורר את מדתו באתערותא דלתתא, עד 
לבארות  וזכה  דלעילא,  באתערותא  מדתו  מצד  להארה  הוא  גם  לבארות שזכה  וזכה  דלעילא,  באתערותא  מדתו  מצד  להארה  הוא  גם  שזכה 

משלו. משלו. 
העדר ידיעה זו היא הגורמת שבני עליה המה מועטים, כי כשרואה האדם העדר ידיעה זו היא הגורמת שבני עליה המה מועטים, כי כשרואה האדם 
שנסתלקו ממנו המוחין, הרי הוא אז כמגשש באפילה, תוהה ומשתומם שנסתלקו ממנו המוחין, הרי הוא אז כמגשש באפילה, תוהה ומשתומם 
הוא היכן נעלמה אותה הארה שהיתה לו מקודם, ואין הוא יכול להסביר הוא היכן נעלמה אותה הארה שהיתה לו מקודם, ואין הוא יכול להסביר 
לעצמו על מה נתעלמה היא ממנו אחר שזכה בה, וממילא נעשה בבחי' לעצמו על מה נתעלמה היא ממנו אחר שזכה בה, וממילא נעשה בבחי' 
'בטל' עושה הוא את עבודתו כמצות אנשים מלומדה, ומצפה ומייחל 'בטל' עושה הוא את עבודתו כמצות אנשים מלומדה, ומצפה ומייחל 
שמא עוד יזכה אי פעם לאותה הארה הראשונה, אך לו חכמה ישכיל זה שמא עוד יזכה אי פעם לאותה הארה הראשונה, אך לו חכמה ישכיל זה 
האיש, יבין כי לאותה הארה הראשונה שוב אין הוא צריך לה, הוא כבר האיש, יבין כי לאותה הארה הראשונה שוב אין הוא צריך לה, הוא כבר 
עשה על ידה את שלו, וכעת רוצים ממנו שידרוש את ה' ויתבונן בדברים עשה על ידה את שלו, וכעת רוצים ממנו שידרוש את ה' ויתבונן בדברים 
המעוררים את הלב עד אשר ימצא מכוח דרישתו הארה חדשה, ושוב המעוררים את הלב עד אשר ימצא מכוח דרישתו הארה חדשה, ושוב 
יזכה לעבוד את ה' בגדלות המוחין בבחינה אחרת הנצרך לתקון נפשו. יזכה לעבוד את ה' בגדלות המוחין בבחינה אחרת הנצרך לתקון נפשו. 

שליט''א,  אויערבאך  שמואל  רבי  הגאון  עם  שדברתי  השיחות  שליט''א, באחת  אויערבאך  שמואל  רבי  הגאון  עם  שדברתי  השיחות  באחת 
'שאינו  בבחינת  הם  אשר  הזה,  הדור  מצב  את  לראות  לו  שצר  לי  'שאינו אמר  בבחינת  הם  אשר  הזה,  הדור  מצב  את  לראות  לו  שצר  לי  אמר 
התמרמר  אני,  רואה  לשמאלם,  ימינם  בין  יודעים  ואינם  לשאול',  התמרמר יודע  אני,  רואה  לשמאלם,  ימינם  בין  יודעים  ואינם  לשאול',  יודע 
מדרגת  על  עולה  אינה  ה'  בעבודת  שמדרגתם  מבוגרים  אנשים  מדרגת הגאון,  על  עולה  אינה  ה'  בעבודת  שמדרגתם  מבוגרים  אנשים  הגאון, 
בחורים ונערים אשר זה עתה הם בתחילת דרכם, מה זה עדיין לא עבר בחורים ונערים אשר זה עתה הם בתחילת דרכם, מה זה עדיין לא עבר 
את נסיונות הקטנות וממילא עדיין הוא במדרגה נמוכה, כך זה על אף את נסיונות הקטנות וממילא עדיין הוא במדרגה נמוכה, כך זה על אף 
על  ונשאר  כדבעי  בה  עמד  לא  מקום  מכל  קטנות  של  בחינות  על שעבר  ונשאר  כדבעי  בה  עמד  לא  מקום  מכל  קטנות  של  בחינות  שעבר 
צעיר  של  מדה  באותה  ושוב  שוב  הוא  ומתנסה  מדריגה,  באותה  צעיר עמדו  של  מדה  שוב ושוב באותה  הוא  עמדו באותה מדריגה, ומתנסה 
קטנות  של  בחינות  מאותן  לצאת  לעצמו  זכות  רואה  ואינו  קטנות לימים,  של  בחינות  מאותן  לצאת  לעצמו  זכות  רואה  ואינו  לימים, 

ולהתעלות במעלות המדרגות.ולהתעלות במעלות המדרגות.
סילוק  בעת  האדם  של  תכליתו  מהי  הידיעה  העדר  מצד  הוא  זה  סילוק כל  בעת  האדם  של  תכליתו  מהי  הידיעה  העדר  מצד  הוא  זה  כל 
בוראו  את  לעבוד  עליו  מוטל  כזאת  לעת  כי  לדעת  ועליו  בוראו המוחין,  את  לעבוד  עליו  מוטל  כזאת  לעת  כי  לדעת  ועליו  המוחין, 
באתערותא דלתתא, עד אשר יאיר השי''ת שוב את עיניו ויזכה להארה באתערותא דלתתא, עד אשר יאיר השי''ת שוב את עיניו ויזכה להארה 
ולזכות  במדרגות  להתעלות  יזכה  וכך  שעה,  לאותה  לו  הנצרך  ולזכות חדשה  במדרגות  להתעלות  יזכה  וכך  שעה,  לאותה  לו  הנצרך  חדשה 

לתיקון נפשו. לתיקון נפשו. 
ענין זה ראיתי תמיד אצל ידיד נפשי הגאון הצדיק רבי אברהם יורוביץ ענין זה ראיתי תמיד אצל ידיד נפשי הגאון הצדיק רבי אברהם יורוביץ 
בחינה,  באותה  תמיד  לא  אך  אש,  בלהבת  בוראו  את  עבד  אשר  בחינה, זצ''ל,  באותה  תמיד  לא  אך  אש,  בלהבת  בוראו  את  עבד  אשר  זצ''ל, 
אלא מידי כמה שבועות פשט צורה ולבש צורה אחרת, תמיד היה לבו אלא מידי כמה שבועות פשט צורה ולבש צורה אחרת, תמיד היה לבו 
בוער להשי''ת, אך פעם מצד התעוררות ממדה זו ופעם מצד התעוררות בוער להשי''ת, אך פעם מצד התעוררות ממדה זו ופעם מצד התעוררות 
את  ועבד  המדרגות,  לפסגות  והתעלה  זכה  זה  ידי  ועל  אחרת,  את ממדה  ועבד  המדרגות,  לפסגות  והתעלה  זכה  זה  ידי  ועל  אחרת,  ממדה 

בוראו בכל מיני הילולים. בוראו בכל מיני הילולים. 
עד  נפשינו,  נימי  בכל  לעבדו  ונזכה  שמו,  כבוד  דבר  על  יעזרינו  עד השי''ת  נפשינו,  נימי  בכל  לעבדו  ונזכה  שמו,  כבוד  דבר  על  יעזרינו  השי''ת 
אשר נזכה לתיקון הנפש, ונזכה על ידה לתיקון הכללי, ובמהרה ניוושע אשר נזכה לתיקון הנפש, ונזכה על ידה לתיקון הכללי, ובמהרה ניוושע 

בתשועת עולמים. בתשועת עולמים. 

והחיות רצוא ושובוהחיות רצוא ושוב
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לאחר  עד  לקדש  ששכח  אדם  א.א.   
קודם  ונזכר  המוציא,  ברכת  שבירך 
פרוסת  שטעם  קודם  [היינו  שאכל, 
כך  ואחר  הפת  על  יקדש  המוציא], 
אע"פ  הפת  על  לקדש  וצריך  יאכל, 
יהיה  היין,  על  יקדש  דאם  יין,  לו  שיש 
ברכת בורא פרי הגפן הפסק בין ברכת 

המוציא לאכילה (רע"א ס"ה ומ"ב סקכ"ג).

אם כבר בצע את הפת, צריך  ב.ב. 
להביא לפניו עוד לחם משנה, וזה אינו 
(מ"ב  הסעודה  מצורך  דהוא  כיון  הפסק, 
סקכ"ג), ואף אם יצטרך לדבר ולומר להם 

שיביאו לו, אין זה הפסק כלל כיון שהוא 
לצורך הסעודה (שו"ע הרב סט"ו), ואף דהרי 
מקום  מכל  המוציא,  ברכת  בירך  כבר 
בבציעת  יהיה  הסעודה  שתחילת  צריך 
אכל  שלא  וכיון  למן,  זכר  לחמים  שני 
(שול"ש  הסעודה  תחילת  הוא  הרי  עדיין 

סקי"ב).

הפת,  על  אז  וכשמקדש  ג.ג. 
יאמר רק ברכת אשר קדשנו, ולא יאמר 
עתה ויכלו אלא יאמרנו בתוך הסעודה 
בתוך  ויכולו  וכשאומר  סקכ"ד),  (מ"ב 

הסעודה יאמרנו על הכוס (מ"ב סקמ"ה).

עד  לקדש  ששכח  אדם  ד.ד. 
ונזכר  המוציא,  ברכת  שבירך  לאחר 
יקדש  המוציא,  מפרוסת  שטעם  אחר 

על היין אם יש לו (מ"ב סקכ"ג).

יין  לו  כשאין  בין  זה  ובדין  ה.ה. 
ואומר ברכת אשר קדשנו על הפת, ובין 
כשחוזר  היין,  על  ומקדש  יין  לו  כשיש 
לאכול את הפת אינו צריך לברך שנית 

ברכת המוציא (מ"ב סקכ"ה).

אם שכח ונטל ידיו לסעודה  ו.ו. 
על  יקדש  קידוש,  קודם  ענט"י  ובירך 
נטילת  בין  הפסק  הקידוש  ואין  היין, 
לצורך  שהוא  כיון  לסעודה,  ידים 

הסעודה (שו"ע הרב סכ"ג, ועיין ברמ"א סי"ב).

דין פורס מפה ומקדשדין פורס מפה ומקדש

קודם  כלום  לטעום  אסור  ז.ז. 
שיקדש, ודין זה הוא אפילו אם התחיל 
להפסיק  וצריך  יום,  מבעוד  הסעודה 
ומקדש  מפה,  שפורס  ידי  על  סעודתו, 

(ס"ד).

לכסות  היינו  מפה,  פורס  ח.ח. 
הפת עד אחר הקידוש ואחר כך יסירנה, 
והטעם הוא, כדי שיהיה נראה שעכשיו 

בא הסעודה לכבוד השבת (מ"ב סקט"ו).

[ודין זה הוא שצריך פריסת  ט.ט. 
מפה בעת הקידוש הוא אף אם לא ישב 
עדיין לאכול, ובא לומר בזה דאף שהוא 
באמצע אכילתו די בפריסת מפה, ולא 

ולקבוע  לגמרי  השלחן  שיעקור  צריך 
ושעה"צ  סקט"ו  (מ"ב  שבת  לכבוד  מחדש 

סקי"ט)].

לאכול  דהתחיל  ואף  י.י. 
כיון  להפסיק,  צריך  מקום  מכל  בהיתר 
ולכתחילה  לסעודה,  שייך  דהקידוש 
ובמקום  הסעודה  קודם  שיקדש  תיקנו 

הסעודה (מ"ב סקי"ד).

עכשיו  להתפלל  צריך  ואין  יא.יא. 
מפה  פורס  הוא  אם  ערבית  תפילת 
ממש  בהיתר  שהתחיל  כיון  ומקדש, 
לפי  ומיהו  ערבית,  תפילת  כל  כדין 
ואחר  להתפלל  צריך  האריז"ל  דברי 
להפסיק  נכון  יותר  כן  ועל  לקדש,  כך 
היום,  קידוש  זמן  שיגיע  קודם  סעודתו 
ולברך ברכת המזון על מה שאכל, ואחר 
יעשה  ואז  ערבית,  תפילת  יתפלל  כך 
לכבוד  נכון  על  והסעודה  הקידוש  סדר 

שבת (כה"ח סקכ"ו).

תחילה,  יין  שותים  היו  אם  יב.יב. 
בלבד,  הקידוש  ברכת  אלא  אומר  אינו 
בלא ברכת היין, דכיון דבירך כבר ברכת 
בורא פרי הגפן בתוך הסעודה בתחילת 
עתה  לברך  צריך  אינו  שוב  שתייתו, 

ברכה זו קודם הקידוש (מ"ב סקט"ז).

לברך  צריך  שאין  הדין  הוא  יג.יג. 

אין  דהרי  הסעודה,  שבתוך  היין  על 
שום היסח הדעת בין שתיית הכוס של 
הסעודה  שבתוך  היין  לשתיית  קידוש 

(מ"ב סקט"ז).

מברך  שקידש  אחר  יד.יד. 
שקידש  דאחרי  ור"ל,  המוציא,  ברכת 
מברך  בסעודתו,  להמשיך  ורוצה 
יוצא  דאינו  מחדש,  המוציא  ברכת 
הסעודה,  בתחילת  שבירך  בהמוציא 
שהיה  בינתים,  שעשה  שהקידוש  לפי 
באכילה  שנאסר  מפני  לאמרו  צריך 
ולפיכך  הפסק,  הוי  וזה  שיקדש,  עד 
[אבל  המוציא  ברכת  שנית  לברך  צריך 
ברכת המזון מברך רק פעם אחת בסוף 

הסעודה] (ס"ד ומ"ב סקי"ז).

על  ומקדש  יין  לו  אין  אם  טו.טו. 
שאין  דכיון  המוציא,  מברך  אינו  הפת, 
שזמן  הפת  על  מקדש  והוא  יין,  לו 
ברכת המוציא שלו הוא קודם הקידוש, 
ובשעה זו לא היה עדיין הפסק שיהיה 
אין  ולכן  שנית,  לברך  זה  מחמת  צריך 
צריך לברך המוציא לכו"ע (ס"ד ומ"ב סקי"ז).

על  כשמקדש  שאף  וי"א  טז.טז. 
הוא,  והטעם  המוציא,  מברך  אינו  היין 
דסוברים דעצם הקידוש לא הוי הפסק, 
יש  להקל  ברכות  דספק  כיון  ולהלכה, 

לתפוס כדיעה זו (ס"ד ומ"ב סקי"ח).

להגיע אל האמונהלהגיע אל האמונה
בשלימות אפשרבשלימות אפשר
רק על ידי התורהרק על ידי התורה

בפסוק בפסוק (בראשית כה, כב)(בראשית כה, כב) ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר  ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר 
ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי, ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת ְיָי: ופירש רש"י: ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי, ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת ְיָי: ופירש רש"י: 

למה זה אנכי - מתאוה ומתפללת על הריון:למה זה אנכי - מתאוה ומתפללת על הריון:

נראה לפרש בדרך רמז, שטענת רבקה 'למה זה אנכי' נראה לפרש בדרך רמז, שטענת רבקה 'למה זה אנכי' 
דאם  היסורים,  את  מרגשת  שהיא  לה  שכאב  דאם היתה,  היסורים,  את  מרגשת  שהיא  לה  שכאב  היתה, 
מפריע לה הדבר - סימן הוא עבורה שאיננה שלימה מפריע לה הדבר - סימן הוא עבורה שאיננה שלימה 
ב'אנכי', היינו האמונה, כי אדם החזק באמונתו ויודע ב'אנכי', היינו האמונה, כי אדם החזק באמונתו ויודע 
מפריעים  לא  מלבדו,  עוד  שאין  המציאות  את  מפריעים וחי  לא  מלבדו,  עוד  שאין  המציאות  את  וחי 
רק  הם  ואדרבה,  עליו,  העוברים  היסורים  כלל  רק לו  הם  ואדרבה,  עליו,  העוברים  היסורים  כלל  לו 

מגבירים את אמונתו.מגבירים את אמונתו.

וזהו 'ותלך לדרוש את ה'', שהלכה לבית המדרש כדי וזהו 'ותלך לדרוש את ה'', שהלכה לבית המדרש כדי 
לראות איך לחזק את אמונתה בבורא עולם, שכן את לראות איך לחזק את אמונתה בבורא עולם, שכן את 

האמונה מוצאים אך ורק בלימוד התורה הק'.האמונה מוצאים אך ורק בלימוד התורה הק'.

את  שמרגיש  שבשעה  לנהוג,  אדם  כל  צריך  את וכך  שמרגיש  שבשעה  לנהוג,  אדם  כל  צריך  וכך 
אנו  רואים  באמת  כי  ה'.  את  לדרוש  ילך  אנו יסוריו,  רואים  באמת  כי  ה'.  את  לדרוש  ילך  יסוריו, 
מוכן  אינו  הוא  יסורים  האדם  על  שבאים  מוכן שבזמן  אינו  הוא  יסורים  האדם  על  שבאים  שבזמן 
ורוצה  וביטחון,  אמונה  על  דרשות  כלל  ורוצה לשמוע  וביטחון,  אמונה  על  דרשות  כלל  לשמוע 
אם  וכן  מייסוריו.  כבר  להיפטר  אחד:  דבר  רק  אם הוא  וכן  מייסוריו.  כבר  להיפטר  אחד:  דבר  רק  הוא 
לשמוע  רוצה  אינו  הוא  בפרנסתו,  קשיים  לאדם  לשמוע יש  רוצה  אינו  הוא  בפרנסתו,  קשיים  לאדם  יש 
כסף  לראות  רוצה  רק  וביטחון,  אמונה  על  כלל  כסף אז  לראות  רוצה  רק  וביטחון,  אמונה  על  כלל  אז 
כדי  לצדיק  הולך  אם  ואפילו  השולחן.  על  כדי במציאות  לצדיק  הולך  אם  ואפילו  השולחן.  על  במציאות 
עליו  יתפלל  שהצדיק  רק  הוא  רוצה  עליו,  עליו שיתפלל  יתפלל  שהצדיק  רק  הוא  רוצה  עליו,  שיתפלל 
לצדיק  יש  מה  לשמוע  בא  אינו  אך  מצרתו,  לצדיק וייפטר  יש  מה  לשמוע  בא  אינו  אך  מצרתו,  וייפטר 

להדריכו בעבודתו הרוחנית.להדריכו בעבודתו הרוחנית.

במדרגתם,  הם  גבוהים  שכבר  אנשים  ישנם  במדרגתם, אבל  הם  גבוהים  שכבר  אנשים  ישנם  אבל 
מהבורא  הם  מבקשים  להם  שקשה  שרואים  מהבורא ובזמן  הם  מבקשים  להם  שקשה  שרואים  ובזמן 
שיתן להם את כח האמונה כדי לעמוד בנסיון, וכמו שיתן להם את כח האמונה כדי לעמוד בנסיון, וכמו 
שפעם  הקודמים  בדורות  החסידים  אחד  על  שפעם שידוע  הקודמים  בדורות  החסידים  אחד  על  שידוע 
נצרך לנעליי חורף עם פרווה, והתפלל ואמר לבורא: נצרך לנעליי חורף עם פרווה, והתפלל ואמר לבורא: 
אנא עזור לי באחד מהשנים: או שתתן לי הנעליים, אנא עזור לי באחד מהשנים: או שתתן לי הנעליים, 

או שתזכני לקבל דעת שאינני צריך להם.או שתזכני לקבל דעת שאינני צריך להם.

יותר  קצת  במדריגה  חי  היה  וכבר  הואיל  זאת  יותר כל  קצת  במדריגה  חי  היה  וכבר  הואיל  זאת  כל 
גבוהה, וידע כי העולם הזה עראי הוא.גבוהה, וידע כי העולם הזה עראי הוא.

שהיסורים  שכשראתה  כאן,  ברבקה  שרואים  שהיסורים וזהו  שכשראתה  כאן,  ברבקה  שרואים  וזהו 
ה'אין  עם  רק  חיה  אינה  ששוב  הבינה  לה,  ה'אין מפריעים  עם  רק  חיה  אינה  ששוב  הבינה  לה,  מפריעים 
מביאים  אינם  היסורים  שהרי  בלבד,  מלבדו'  מביאים עוד  אינם  היסורים  שהרי  בלבד,  מלבדו'  עוד 
וכמו  האמונה,  שהיא  היסורים  לתכלית  וכמו אותה  האמונה,  שהיא  היסורים  לתכלית  אותה 
על  ומתפללת  מתאוה  אנכי  זה  'למה  רש"י:  על שפירש  ומתפללת  מתאוה  אנכי  זה  'למה  רש"י:  שפירש 
הרגישה  יסוריה  את  שהרגישה  שממה  הרי  הרגישה הריון',  יסוריה  את  שהרגישה  שממה  הרי  הריון', 
שיש לה קצת חולשה במידת האמונה, היינו ב'אנכי שיש לה קצת חולשה במידת האמונה, היינו ב'אנכי 
אפילו  מוכנה  היתה  ולכך  ב),  כ,  (שמות  אלקיך'  אפילו ה'  מוכנה  היתה  ולכך  ב),  כ,  (שמות  אלקיך'  ה' 
שנים  הרבה  כך  שכל  בניה  ועל  הריונה  על  שנים לוותר  הרבה  כך  שכל  בניה  ועל  הריונה  על  לוותר 

ציפתה להם!ציפתה להם!

שהוא  ה'אנכי'  את  די  עכשיו  הרגישה  ולא  שהוא והואיל  ה'אנכי'  את  די  עכשיו  הרגישה  ולא  והואיל 
זה  בעד  חייה  כל  לתת  מוכנה  והייתה  זה האמונה,  בעד  חייה  כל  לתת  מוכנה  והייתה  האמונה, 
שתחזור אליה האמונה בחזרה, לכן מיד הלכה לבית שתחזור אליה האמונה בחזרה, לכן מיד הלכה לבית 
מדרשו של שם, כי ידעה שרק משם תבוא ישועתה מדרשו של שם, כי ידעה שרק משם תבוא ישועתה 
הקדושה  התורה  ידי  על  שרק  האמונה,  אל  הקדושה לחזור  התורה  ידי  על  שרק  האמונה,  אל  לחזור 

ניתן לחזור אל האמונה הטהורה בשלימות.ניתן לחזור אל האמונה הטהורה בשלימות.

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰חינוך

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
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ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

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

סיפור ל˘ב˙

כח ‰בכיי‰
ברכה  עוד  לו  שאין  יצחק  אמר  עתה  זה  הלא  ברורה,  ברכה הקושיא  עוד  לו  שאין  יצחק  אמר  עתה  זה  הלא  ברורה,  הקושיא 
תיכף  השתנה  וכיצד  אעשה",  מה  אפוא  עשיו, "ולך  את  מה אעשה", וכיצד השתנה תיכף לברך  אפוא  את עשיו, "ולך  לברך 

והמציא לו הברכה.והמציא לו הברכה.
אך תירצו בספרים הקדושים [וכן כתב באור החיים הקדוש], אך תירצו בספרים הקדושים [וכן כתב באור החיים הקדוש], 
שאמנם אחר שנתן יצחק את הברכות ליעקב לא נותרה לו עוד שאמנם אחר שנתן יצחק את הברכות ליעקב לא נותרה לו עוד 
שום ברכה לברך את עשיו. – אבל מכיון שנשא עשיו את קולו שום ברכה לברך את עשיו. – אבל מכיון שנשא עשיו את קולו 
כמ"ש  חדשים.  שערים  לפתוח  בכייה  של  בכוחה  יש  כמ"ש בבכייה,  חדשים.  שערים  לפתוח  בכייה  של  בכוחה  יש  בבכייה, 
(ב"מ נט.) שערי דמעות לא ננעלו, ויליף מקרא דתהלים (טל, (ב"מ נט.) שערי דמעות לא ננעלו, ויליף מקרא דתהלים (טל, 

יג) "אל דמעתי אל תחרש" עי"ש. יג) "אל דמעתי אל תחרש" עי"ש. 
חדשה  ברכה  עבורו  נבצרה  בכייה  של  בכוחה  חדשה וממילא  ברכה  עבורו  נבצרה  בכייה  של  בכוחה  וממילא 

ומחודשת, שלא היתה בעולם מקודם.ומחודשת, שלא היתה בעולם מקודם.
הסאטמער רב זצוק"ל היה אומר, שהדמעות הם המשקה הכי הסאטמער רב זצוק"ל היה אומר, שהדמעות הם המשקה הכי 

אהוב על השם יתברך...אהוב על השם יתברך...
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

רבינו הט"ז זצוק"ל, ה"ה רבי דוד הלוי בעל ה'טורי זהב' חתנו רבינו הט"ז זצוק"ל, ה"ה רבי דוד הלוי בעל ה'טורי זהב' חתנו 
ואת  עצמו  את  מסתיר  היה  נעוריו  בשנות  ואת   עצמו  את  מסתיר  היה  נעוריו  בשנות  זצוק"ל,  הב"ח  זצוק"ל,של  הב"ח  של 
שנים.  כמה  'נסתר'  היה  צדיקים  הרבה  וכמנהג  תורתו,  שנים. גדלות  כמה  'נסתר'  היה  צדיקים  הרבה  וכמנהג  תורתו,  גדלות 
הוא נסע לעיר רחוקה בלוויית תלמיד אחד מתלמידיו הקרובים הוא נסע לעיר רחוקה בלוויית תלמיד אחד מתלמידיו הקרובים 
ביותר, שם שקד בכל לב על ספריו המפורסמים בכל מקצועות ביותר, שם שקד בכל לב על ספריו המפורסמים בכל מקצועות 
התורה. – התלמיד נצטווה כמובן, שלא לגלות בשום אופן את התורה. – התלמיד נצטווה כמובן, שלא לגלות בשום אופן את 

זהותם.זהותם.
הרב באותה עיר היה 'מחמיר' גדול, ובכל שאלה שבאה לפניו הרב באותה עיר היה 'מחמיר' גדול, ובכל שאלה שבאה לפניו 

היה מהפך ומחפש אחר צד החומרא שבדבר.היה מהפך ומחפש אחר צד החומרא שבדבר.
הרב  בפני  שהגיע  עוף  על  אחת  'שאלה'  הט"ז  ראה  אחד  הרב יום  בפני  שהגיע  עוף  על  אחת  'שאלה'  הט"ז  ראה  אחד  יום 
הלך  לכתחילה.  כשר  שהעוף  סבור  היה  הט"ז  אבל  הלך והטריפו,  לכתחילה.  כשר  שהעוף  סבור  היה  הט"ז  אבל  והטריפו, 
שהגיע  האלמוני  שהאורח  ואמר  הרב,  אל  העוף  בעל  שהגיע האיש  האלמוני  שהאורח  ואמר  הרב,  אל  העוף  בעל  האיש 
לקרוא  הרב  ציווה  כשר.  זה  שעוף  טוען  בעיר  לגור  לקרוא לאחרונה  הרב  ציווה  כשר.  זה  שעוף  טוען  בעיר  לגור  לאחרונה 
את האיש אליו, כשהגיע אל בית הרב החל לנזוף בו בתקיפות, את האיש אליו, כשהגיע אל בית הרב החל לנזוף בו בתקיפות, 
כיצד ההין לחלוק על דברי הרב מרא דאתרא, והטיל עליו את כיצד ההין לחלוק על דברי הרב מרא דאתרא, והטיל עליו את 

'עונש הקהל'!'עונש הקהל'!
מטילים  והיו  ותקיף,  חזק  הרבנים  של  כוחם  היה  ההם  מטילים בימים  והיו  ותקיף,  חזק  הרבנים  של  כוחם  היה  ההם  בימים 
'עונש  'עונש לפעמים חרמות ועונשים כדי להעמיד דת על תילה. –  לפעמים חרמות ועונשים כדי להעמיד דת על תילה. – 
הקהל' שהוטל על האיש שהעז לחלוק על פסקו של הרב היה הקהל' שהוטל על האיש שהעז לחלוק על פסקו של הרב היה 
השכיבוהו  דין  בית  שלוחי  הקהל,  אנשי  מכל  הביזיונות  השכיבוהו לקבל  דין  בית  שלוחי  הקהל,  אנשי  מכל  הביזיונות  לקבל 
פניו  על  עברו  הקהל  וכל  הכנסת,  בית  פתח  במפתן  פניו לארץ  על  עברו  הקהל  וכל  הכנסת,  בית  פתח  במפתן  לארץ 

לביישו ולבזותו!לביישו ולבזותו!
שהמשיך  וכמובן  באהבה,  עונשו  את  וקיבל  סבר  הט"ז  שהמשיך רבינו  וכמובן  באהבה,  עונשו  את  וקיבל  סבר  הט"ז  רבינו 

באלמוניותו, ולא גילה את זהותו בפני איש.באלמוניותו, ולא גילה את זהותו בפני איש.
לבית  בדרכו  אחד  יום  הט"ז  רואה  שוב  והנה  תקופה,  לבית חלפה  בדרכו  אחד  יום  הט"ז  רואה  שוב  והנה  תקופה,  חלפה 
הכנסת ילדה קטנה יושבת ובוכה מאין הפוגות, לשאלתו מדוע הכנסת ילדה קטנה יושבת ובוכה מאין הפוגות, לשאלתו מדוע 
במשך  חסכה  שלה  שאימא  סיפרה  בבכי,  כך  כל  היא  במשך ממררת  חסכה  שלה  שאימא  סיפרה  בבכי,  כך  כל  היא  ממררת 
אחת  פרוטה  הניחה  יום  בכל  לפרוטה,  פרוטה  חדשים  אחת כמה  פרוטה  הניחה  יום  בכל  לפרוטה,  פרוטה  חדשים  כמה 
'עוף'  לקניית  הדרוש  סכום  ידה  תחת  שהצטבר  עד  'עוף' בקופה,  לקניית  הדרוש  סכום  ידה  תחת  שהצטבר  עד  בקופה, 
לבני משפחתה. הילדים כולם חיכו בכיליון עיניים לקבל מנה לבני משפחתה. הילדים כולם חיכו בכיליון עיניים לקבל מנה 
של 'עוף', שזה כמה חודשים לא בא אל פיהם. – והנה חוזרת של 'עוף', שזה כמה חודשים לא בא אל פיהם. – והנה חוזרת 
חיתוך  בעת  שהתעוררה  'שאלה'  עם  הרב,  מבית  עתה  חיתוך היא  בעת  שהתעוררה  'שאלה'  עם  הרב,  מבית  עתה  היא 
העוף, והרב הטריף את כל העוף כולו! והנה העוף בידה ואיננה העוף, והרב הטריף את כל העוף כולו! והנה העוף בידה ואיננה 

מסוגלת לחזור הביתה ולהשליכו לאשפה...מסוגלת לחזור הביתה ולהשליכו לאשפה...

בו  שעיין  ולאחר  'שאלה',  אותה  לפניו  להראות  הט"ז  בו ביקש  שעיין  ולאחר  'שאלה',  אותה  לפניו  להראות  הט"ז  ביקש 
היטב פנה אל הילדה ואמר לה לחזור לבית הרב, ולבקש ממנו היטב פנה אל הילדה ואמר לה לחזור לבית הרב, ולבקש ממנו 
שיעיין נא בספרשיעיין נא בספר 'טורי זהב'  'טורי זהב' בסימן פלוני ס"ק פלוני, שם ימצא בסימן פלוני ס"ק פלוני, שם ימצא 

דין זה מפורש להיתרא!דין זה מפורש להיתרא!
שמע הרב והתפלא מאוד, הוא ניגש היישר אל בית הכנסת שם שמע הרב והתפלא מאוד, הוא ניגש היישר אל בית הכנסת שם 
היה 'אוצר הספרים' גדול, ופתח הספר 'טורי זהב' באותו סימן, היה 'אוצר הספרים' גדול, ופתח הספר 'טורי זהב' באותו סימן, 

ומצא אכן שהט"ז מכשיר את העוף!ומצא אכן שהט"ז מכשיר את העוף!
מיד ציווה הרב לקרוא אליו את האיש אשר שלח את הילדה, מיד ציווה הרב לקרוא אליו את האיש אשר שלח את הילדה, 
בפעם  פסקו  על  שחלק  אדם  אותו  שוב  זה  היה  בפעם ולהפתעתו  פסקו  על  שחלק  אדם  אותו  שוב  זה  היה  ולהפתעתו 
הקודמת... עתה נודע שאין מדובר בעם הארץ, רק תלמיד חכם הקודמת... עתה נודע שאין מדובר בעם הארץ, רק תלמיד חכם 

גדול הבקי בספרי הפוסקים לאשורם!גדול הבקי בספרי הפוסקים לאשורם!
הרב התחרט מאוד על שביזה תלמיד חכם, וביקש 'מחילה' מן הרב התחרט מאוד על שביזה תלמיד חכם, וביקש 'מחילה' מן 
כמובן  והט"ז  הקודמת,  בפעם  עליו  שהטיל  העונש  על  כמובן האיש  והט"ז  הקודמת,  בפעם  עליו  שהטיל  העונש  על  האיש 

סלח ומחל בכל לב.סלח ומחל בכל לב.
ומצאו  קנקנו  על  שתהה  ולאחר  בכך,  הסתפק  לא  הרב  ומצאו אולם  קנקנו  על  שתהה  ולאחר  בכך,  הסתפק  לא  הרב  אולם 
מלא וגדוש בתורה ויראה לא נחה דעתו, וביקש לקרוא את כל מלא וגדוש בתורה ויראה לא נחה דעתו, וביקש לקרוא את כל 
ביקש  העיר  אנשי  כל  ובמעמד  הגדול,  הכנסת  לבית  העיר  כל אנשי העיר ביקש בני  בני העיר לבית הכנסת הגדול, ובמעמד 

את מחילתו על שזלזל בכבודו של תלמיד חכם הגון!את מחילתו על שזלזל בכבודו של תלמיד חכם הגון!
'מרא  בגזירת  השביעו  הוא,  גדול  שאדם  הרב  שהבין  'מרא לאחר  בגזירת  השביעו  הוא,  גדול  שאדם  הרב  שהבין  לאחר 
דאתרא' לגלות לפניו מי הוא, וכראות הט"ז שלא נותרה שום דאתרא' לגלות לפניו מי הוא, וכראות הט"ז שלא נותרה שום 
של  המחבר  בעל  בעצמו  שהוא  לגלות  הוכרח  לפניו,  של ברירה  המחבר  בעל  בעצמו  שהוא  לגלות  הוכרח  לפניו,  ברירה 

הספר הספר 'טורי זהב'!'טורי זהב'!
ומאז פקיע שמיה בכל הארץ, ונודעה גדלותו בתורה וביראה, ומאז פקיע שמיה בכל הארץ, ונודעה גדלותו בתורה וביראה, 

עד שנעשה לאחד מגדולי הדור!עד שנעשה לאחד מגדולי הדור!
מדוע  הט"ז,  את  החביב  התלמיד  שאל  מעשה  אותו  מדוע לאחר  הט"ז,  את  החביב  התלמיד  שאל  מעשה  אותו  לאחר 
דבר  של  בסופו  שגרם  'שאלה',  אותה  בכל  עצמו  את  דבר הכניס  של  בסופו  שגרם  'שאלה',  אותה  בכל  עצמו  את  הכניס 
חומר  בכל  הרב  השביע  אותי  הלא  להתגלות.  שהוכרח  חומר לכך  בכל  הרב  השביע  אותי  הלא  להתגלות.  שהוכרח  לכך 
הדין שלא לגלות הסוד בשום אופן, ובפעם הקודמת סבל הרב הדין שלא לגלות הסוד בשום אופן, ובפעם הקודמת סבל הרב 
לו  נצרך  ומה  להתגלות,  יצטרך  שלא  בשביל  קשים  לו ביזיונות  נצרך  ומה  להתגלות,  יצטרך  שלא  בשביל  קשים  ביזיונות 

עתה להתערב בכל עסקי אותה ריבה? עתה להתערב בכל עסקי אותה ריבה? 
ענה הט"ז לתלמידו, ולימדו 'לקח מוסר' עצום:ענה הט"ז לתלמידו, ולימדו 'לקח מוסר' עצום:

בוודאי ובוודאי שהייתי רוצה מאוד להמשיך להישאר 'נסתר', בוודאי ובוודאי שהייתי רוצה מאוד להמשיך להישאר 'נסתר', 
רואים,  ובאין  מפריע  באין  העבודה  ועל  התורה  על  רואים, ולשקוד  ובאין  מפריע  באין  העבודה  ועל  התורה  על  ולשקוד 
הסביר הט"ז, אבל כל זה נכון ויפה עד הדמעות והבכי של איש הסביר הט"ז, אבל כל זה נכון ויפה עד הדמעות והבכי של איש 
הצער  על  נפשה  במר  בוכייה  הנערה  שראיתי  ברגע  הצער ישראל!  על  נפשה  במר  בוכייה  הנערה  שראיתי  ברגע  ישראל! 
דמעת  בפני  לעמוד  יכולתי  לא  משפחה,  אותה  של  דמעת והכאב  בפני  לעמוד  יכולתי  לא  משפחה,  אותה  של  והכאב 
בטלים  הפרטיים  רצונותיי  כל  הבכייה'  'כח  לנוכח  בטלים המועקות!  הפרטיים  רצונותיי  כל  הבכייה'  'כח  לנוכח  המועקות! 

ומבוטלים!!!ומבוטלים!!!
רבות  שפעמים  הבכייה',  'כח  ועצום  גדול  כמה  כאן  רבות ולמדנו  שפעמים  הבכייה',  'כח  ועצום  גדול  כמה  כאן  ולמדנו 
האדם מתפלל ומבקש בכל לב – אבל משזכה לדרגת הבכייה האדם מתפלל ומבקש בכל לב – אבל משזכה לדרגת הבכייה 
לגמרי!  אחר  לעולם  נכנס  הוא  הרי  דמעותיו,  פרץ  לגמרי! ונפרץ  אחר  לעולם  נכנס  הוא  הרי  דמעותיו,  פרץ  ונפרץ 
כשיהודי בוכה בדמעות כל השערים נפתחים לפניו, והוא עומד כשיהודי בוכה בדמעות כל השערים נפתחים לפניו, והוא עומד 

'נוכח פני ה'', לפני כסא הכבוד!'נוכח פני ה'', לפני כסא הכבוד!
 [הקלטה  [הקלטה 500026500026]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
העולם מספרים על רב אחד, שנשא דרשה נלהבת בשבת קודש העולם מספרים על רב אחד, שנשא דרשה נלהבת בשבת קודש 
ברכתה  וסגולת  ברכתה   וסגולת  כספים',  'מעשר  כספים',  'מעשר  חובת  בענין  חובת  בענין  תולדות  תולדותפרשת  פרשת 
וימצא  כו'  יצחק  "ויזרע  וימצא :  כו'  יצחק  "ויזרע  יב):  יב)(כו,  (כו,  דידן  דידןבפרשא  בפרשא  כד"א  כד"א העצומה.  העצומה. 

לך אל הנמלה עצל...לך אל הנמלה עצל...
נמלים  ממכת  מאוד  סבלנו  האחרונות  נמלים בשנים  ממכת  מאוד  סבלנו  האחרונות  בשנים 

במטבח.במטבח.
קשה לתאר את עוצמת הצרה הצרורה שפקדה קשה לתאר את עוצמת הצרה הצרורה שפקדה 
פעם  כל  בהמוניהן,  הופיעו  הנמלים  פעם אותנו:  כל  בהמוניהן,  הופיעו  הנמלים  אותנו: 
ביותר,  ונחושות  נועזות  היו  הן  אחר.  ביותר, במקום  ונחושות  נועזות  היו  הן  אחר.  במקום 
על  עלו  הן  ממש:  מצרים"  "מכת  כמו  על הרגשנו  עלו  הן  ממש:  מצרים"  "מכת  כמו  הרגשנו 
אם  הכלים,  ועל  הצלחות  על  האוכל,  אם שולחן  הכלים,  ועל  הצלחות  על  האוכל,  שולחן 
מיד  היו  הן  רגעים  לכמה  סיר  משאירים  מיד היינו  היו  הן  רגעים  לכמה  סיר  משאירים  היינו 
היו  לא  אם  (אפילו  פנימה  ונכנסות  היו מגיעות  לא  אם  (אפילו  פנימה  ונכנסות  מגיעות 
שום  להשאיר  יכולנו  לא   (! מתיקה  דברי  שום אלה  להשאיר  יכולנו  לא   (! מתיקה  דברי  אלה 
שונים  בחומרים  מרססים  היינו  בחוץ;  שונים מאכל  בחומרים  מרססים  היינו  בחוץ;  מאכל 
ושוב.  שוב  ונשנו  חזרו  הן  תועלת:  כל  ללא  ושוב. אך  שוב  ונשנו  חזרו  הן  תועלת:  כל  ללא  אך 
ניסינו ליישם מגוון שיטות שהוצעו לנו, ביניהן ניסינו ליישם מגוון שיטות שהוצעו לנו, ביניהן 
לנסות לעקוב אחריהן כדי לגלות ולהשמיד את לנסות לעקוב אחריהן כדי לגלות ולהשמיד את 
וכהנה  אקונומיקה,  שחור,  פלפל  לפזר  וכהנה בתיהן,  אקונומיקה,  שחור,  פלפל  לפזר  בתיהן, 
וכהנה הצעות שונות ומשונות – אך ללא הועיל. וכהנה הצעות שונות ומשונות – אך ללא הועיל. 

המצב היה מתסכל ולא נעים בכלל.המצב היה מתסכל ולא נעים בכלל.
היא!  ה'  מאת  זאת  גם  התובנה.  בי  הכתה  היא! ואז,  ה'  מאת  זאת  גם  התובנה.  בי  הכתה  ואז, 
הנשק  את  אנסה  שלא  למה  שכחתי?  הנשק כיצד  את  אנסה  שלא  למה  שכחתי?  כיצד 
הסודי החזק של אבות אבותיי משכבר הימים הסודי החזק של אבות אבותיי משכבר הימים 
– התפילה ? אמנם מדובר בנמלים -  ייצור כ"כ – התפילה ? אמנם מדובר בנמלים -  ייצור כ"כ 
מצפה  הקב"ה  כאן  שגם  ודאי  אך  ושולי,  מצפה קטן  הקב"ה  כאן  שגם  ודאי  אך  ושולי,  קטן 

לתפילותינו!לתפילותינו!
להתעצל...  ולא  מהנמלה,  ללמוד  להתעצל... החלטתי  ולא  מהנמלה,  ללמוד  החלטתי 
לי  שיזכיר  התפילה  לסידור  פתק  לי צירפתי  שיזכיר  התפילה  לסידור  פתק  צירפתי 
כל- אתה  :"הקב"ה,  יום.  כל  כך  על  כל-להתפלל  אתה  :"הקב"ה,  יום.  כל  כך  על  להתפלל 
מהנמלים,  אותנו  הצל  אנא  ממך!  והכל  מהנמלים, יכול,  אותנו  הצל  אנא  ממך!  והכל  יכול, 

וכו'..."וכו'..."
ואכן, ניסי ניסים- הפלא ופלא! כעבור תקופה ואכן, ניסי ניסים- הפלא ופלא! כעבור תקופה 
הזה  הקיץ  היו!  כלא  נעלמו  הנמלים  הזה קצרה-  הקיץ  היו!  כלא  נעלמו  הנמלים  קצרה- 
או  אחת  נמלה  (מלבד  פלאי!  באופן  או שקט  אחת  נמלה  (מלבד  פלאי!  באופן  שקט 
שוב  להתחזק  לנו  שמזכירות  ושם,  פה  לנו להתחזק שוב שתיים  פה ושם, שמזכירות  שתיים 

בתפילה ולא לחדול) בתפילה ולא לחדול) 
אך סיפור ההשגחה שלנו לא נגמר כאן. שמנו אך סיפור ההשגחה שלנו לא נגמר כאן. שמנו 
לב לדבר מדהים ביותר: באזור שבו היו הנמלים לב לדבר מדהים ביותר: באזור שבו היו הנמלים 
שמסביב  הקירות  להופיע (על  במיוחד  שמסביב רגילות  הקירות  להופיע (על  במיוחד  רגילות 
מוזרה:  בתופעה  הבחנו  האוכל)  מוזרה: לשולחן  בתופעה  הבחנו  האוכל)  לשולחן 
קטנטנים,  עכבישים  שם  להתהלך  קטנטנים, התחילו  עכבישים  שם  להתהלך  התחילו 
עובדה  גילינו  ואז  מזיקים.  ולא  נראים  עובדה בקושי  גילינו  ואז  מזיקים.  ולא  נראים  בקושי 
עכביש  מה  ידעתם  האם  יותר:  עוד  עכביש מדהימה  מה  ידעתם  האם  יותר:  עוד  מדהימה 
הלא  במחזה  צפינו  אחת  פעם  לנמלה?  הלא עושה  במחזה  צפינו  אחת  פעם  לנמלה?  עושה 
ייאומן הזה וראינו: הוא מסתובב סביבה סחור-ייאומן הזה וראינו: הוא מסתובב סביבה סחור-

סחור, וקוטל אותה.סחור, וקוטל אותה.
לנו  שלח  הקב"ה  נפלא:  באופן  התבהר  לנו הכל  שלח  הקב"ה  נפלא:  באופן  התבהר  הכל 
ששומרים  קטנטנים  ששומרים עכבישים, "שומרי-ראש"  קטנטנים  עכבישים, "שומרי-ראש" 

אותנו מהנמלים!אותנו מהנמלים!
כוחה  לנו  והראה  שהושיענו  יתברך  לה'  כוחה תודה  לנו  והראה  שהושיענו  יתברך  לה'  תודה 
של תפילה- יותר מכל קוטלי החרקים שבשוק. של תפילה- יותר מכל קוטלי החרקים שבשוק. 
כמה  אותנו  שלימד  לה'  תודה  מכך,  כמה ויתרה  אותנו  שלימד  לה'  תודה  מכך,  ויתרה 
על  אפילו  קטן-  דבר  כל  על  להתפלל  על חשוב  אפילו  קטן-  דבר  כל  על  להתפלל  חשוב 

נמלה קטנטנה ומזערית.נמלה קטנטנה ומזערית.

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

"ויען יצחק ויאמר לעשיו הן גביר שמתיו לך כו' ולכה אפוא מה אעשה בני. ויאמר עשיו אל אביו, 
הברכה אחת הוא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו קולו ויבך. ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה 

משמני הארץ יהיה מושבך וגו'"  (כז, לז-לט)



"רבותינו  "רבותינו :  וברש"יברש"י:  ה'".  ויברכהו  שערים  מאה  ההיא  ובשנה  ה'".  ויברכהו  שערים  מאה  ההיא  בשנה 
אמרו, אומד זה למעשרות היה". כדאיתא אמרו, אומד זה למעשרות היה". כדאיתא בפסיקתאבפסיקתא (זוטרתא (זוטרתא 
פרק כו)פרק כו): "מפני מה מדדו אותה, מפני המעשרות. שכן מצינו : "מפני מה מדדו אותה, מפני המעשרות. שכן מצינו 

באברהם דכתיב (יד, כ) ויתן לו מעשר מכל, וביעקב כתיב באברהם דכתיב (יד, כ) ויתן לו מעשר מכל, וביעקב כתיב 
 – ה'.  'ויברכהו  מצינו  וביצחק  לך,  אעשרנו  עשר  כב)  – (כח,  ה'.  'ויברכהו  מצינו  וביצחק  לך,  אעשרנו  עשר  כב)  (כח, 
תיכף למעשרות ברכה, וכן הוא אומר (מלאכי ג, י) 'ובחנוני תיכף למעשרות ברכה, וכן הוא אומר (מלאכי ג, י) 'ובחנוני 
נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות 

השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ע"כ. השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ע"כ. 
וסיים הרב את דרשתו בסגולה העצומה שגילו רבותינו ז"ל וסיים הרב את דרשתו בסגולה העצומה שגילו רבותינו ז"ל 
(שבת קיט.) במצות המעשר: "עשר תעשר (דברים יד, כב) (שבת קיט.) במצות המעשר: "עשר תעשר (דברים יד, כב) 
בדוקה  סגולה  הוא  שהמעשר  שתתעשר",  בשביל  עשר  בדוקה –  סגולה  הוא  שהמעשר  שתתעשר",  בשביל  עשר   –

ומנוסה לעשירות.ומנוסה לעשירות.
העיר,  מתושבי  פשוט  אדם  דרשה  באותה  ישב  הקהל  העיר, בין  מתושבי  פשוט  אדם  דרשה  באותה  ישב  הקהל  בין 
שהאמין בכל לב בדרשתו של הרב, והחל להפריש מעשרות שהאמין בכל לב בדרשתו של הרב, והחל להפריש מעשרות 

תמיד, עישר ועישר ולא התעשר... תמיד, עישר ועישר ולא התעשר... 
ניגש אפוא אל אחד מן הנגידים החשובים שבעיר, ושאלו: ניגש אפוא אל אחד מן הנגידים החשובים שבעיר, ושאלו: 

אמור נא בבקשה, האם הנך מפריש 'מעשר כספים'? אמור נא בבקשה, האם הנך מפריש 'מעשר כספים'? 
בחסדי  התעשרתי  הסגולה  זו  ובכח  הגביר,  ענה  בחסדי בוודאי!  התעשרתי  הסגולה  זו  ובכח  הגביר,  ענה  בוודאי! 
פרשת  בשבת  הרב  דרשת  את  שמעת  לא  וכי  פרשת שמים,  בשבת  הרב  דרשת  את  שמעת  לא  וכי  שמים, 

תולדות, שהמעשר סגולה הוא לעשירות?תולדות, שהמעשר סגולה הוא לעשירות?
שמעתי היטב! ענה האיש, ודווקא משום כך באתי בשאלתי, שמעתי היטב! ענה האיש, ודווקא משום כך באתי בשאלתי, 
שאף אני התחלתי בעקבות אותה דרשה להפריש 'מעשר שאף אני התחלתי בעקבות אותה דרשה להפריש 'מעשר 

כספים', ועדיין לא התעשרתי?כספים', ועדיין לא התעשרתי?
כל  עם  שיחד  פשוט,  דבר  מבין  אינך  ואמר:  הנגיד  כל התחייך  עם  שיחד  פשוט,  דבר  מבין  אינך  ואמר:  הנגיד  התחייך 
אלע  די  [צו  כמים!  דמעות  לשפוך  צריך  הטובות  אלע הסגולות  די  [צו  כמים!  דמעות  לשפוך  צריך  הטובות  הסגולות 
'מתפעלים'  הדמעות  שכן  וויינען...],  צו  ברויכמען  'מתפעלים' סגולות  הדמעות  שכן  וויינען...],  צו  ברויכמען  סגולות 

הסגולה  הסגולה את  את 
הנפלאה הזו!הנפלאה הזו!

אחד  אחד כשנשאל  כשנשאל 
שלא  הרבנים  שלא מן  הרבנים  מן 
גדול...  עשיר  גדול... היה  עשיר  היה 
מדי  כמעט  מדי הרי  כמעט  הרי 
הוא  זוכה  הוא יום  זוכה  יום 
'סנדקאות'  'סנדקאות' במצות  במצות 
העיר,  העיר, מאנשי  מאנשי 
שהסנדקאות  שהסנדקאות וידוע  וידוע 
מעשרת, ומדוע אם מעשרת, ומדוע אם 

כן איננו עשיר?כן איננו עשיר?
בחכמה:  הרב  בחכמה: ענה  הרב  ענה 
יכולים  יכולים אינכם  אינכם 
לעצמכם  לעצמכם לשער  לשער 
ודלפון  עני  ודלפון איזה  עני  איזה 
אילולי  אילולי הייתי  הייתי 

לעניות  רבות  מדרגות  ישנם  שכן  הסנדקאות...  לעניות שקיבלתי  רבות  מדרגות  ישנם  שכן  הסנדקאות...  שקיבלתי 
ולעשירות!ולעשירות!

יעקב',  יעקב', 'קהלות  'קהלות  בעל  בעל   זצוק"ל  מסטייפלא  זצוק"להגה"ק  מסטייפלא  הגה"ק  ואילו ואילו 
פעם  התבטא  הסנדקאות,  אחר  מאוד  מהדר  היה  פעם שכידוע  התבטא  הסנדקאות,  אחר  מאוד  מהדר  היה  שכידוע 
הרבים  בספרים  היא  בסגולתה,  לה  שזכה  הרבים שהעשירות  בספרים  היא  בסגולתה,  לה  שזכה  שהעשירות 
על  מתפרסת  יעקב'  'קהלות  ספרי  סדרת  כאשר  על שחיבר!  מתפרסת  יעקב'  'קהלות  ספרי  סדרת  כאשר  שחיבר! 

פני הש"ס כולו, כולל סדרי זרעים וטהרות כידוע.פני הש"ס כולו, כולל סדרי זרעים וטהרות כידוע.
זכאי  שאינו  אדם  "יש  זכאי :  שאינו  אדם  "יש  קל):  קל)(סימן  (סימן  חסידים  חסידיםבספר  בספר  כדאיתא כדאיתא 
שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת 
עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות 
ועושה  תפלתו  הוא  ברוך  הקדוש  מקבל  טובים,  ועושה ומעשים  תפלתו  הוא  ברוך  הקדוש  מקבל  טובים,  ומעשים 

חפצו" ע"כ.חפצו" ע"כ.
 [קובץ "טיב המעשיות" – ענייני תפילה] [קובץ "טיב המעשיות" – ענייני תפילה]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
עובדא אחת עוררה מאוד את נימי לבי, כאשר סיפרו לי בני עובדא אחת עוררה מאוד את נימי לבי, כאשר סיפרו לי בני 
הבית,  בעבודות  בסיוע  אצלנו  העובדת  הבית,   בעבודות  בסיוע  אצלנו  העובדת  שה'עוזרת''עוזרת'  שהביתי,  ביתי, 
היתה בבית פעם אחת בזמן היתה בבית פעם אחת בזמן 'קבלת קהל', 'קבלת קהל', והנה הגיע לאוזנה והנה הגיע לאוזנה 
לבקשת  שהגיעה  אחת  משפחה  של  מאוד  מצער  לבקשת מקרה  שהגיעה  אחת  משפחה  של  מאוד  מצער  מקרה 

ייעוץ ותפילה לישועתם הגדולה.ייעוץ ותפילה לישועתם הגדולה.
זכתה  לא  בילדותה  וכתוב,  קרוא  יודעת  אינה  זו  זכתה 'עוזרת'  לא  בילדותה  וכתוב,  קרוא  יודעת  אינה  זו  'עוזרת' 
מיוחדת,  תמימות  בה  יש  אבל  הספר,  בבית  יסוד  מיוחדת, ללימודי  תמימות  בה  יש  אבל  הספר,  בבית  יסוד  ללימודי 
ואמונה שלמה ופשוטה בכל לב ונפש, כאשר קיבלה בבית ואמונה שלמה ופשוטה בכל לב ונפש, כאשר קיבלה בבית 
אביה ואמה. – כששמעה את הבכיות העולות מסלון הבית, אביה ואמה. – כששמעה את הבכיות העולות מסלון הבית, 
וסיפרו לה מעט על המקרה המזעזע, לקחה את הדבר מאוד וסיפרו לה מעט על המקרה המזעזע, לקחה את הדבר מאוד 
משפחה,  אותה  את  כלל  מכירה  שאינה  אף  ועל  ליבה,  משפחה, אל  אותה  את  כלל  מכירה  שאינה  אף  ועל  ליבה,  אל 
החלה להתפלל בעדם בשפה פשוטה מקירות ליבה היישר החלה להתפלל בעדם בשפה פשוטה מקירות ליבה היישר 

לפני השי"ת.לפני השי"ת.
נשמת  לעילוי  נרות  כמה  הדליקה  השיש,  אל  ניגשה  נשמת היא  לעילוי  נרות  כמה  הדליקה  השיש,  אל  ניגשה  היא 
הצדיקים, ולאחר מכן נעמדה ליד הנרות והחלה לשפוך את הצדיקים, ולאחר מכן נעמדה ליד הנרות והחלה לשפוך את 
נפשה לפני ה', בבכיות ובדמעות לישועת אותה משפחה. – נפשה לפני ה', בבכיות ובדמעות לישועת אותה משפחה. – 
שאכן זכתה כעבור זמן קצר לישועות גדולות בחסדי השם שאכן זכתה כעבור זמן קצר לישועות גדולות בחסדי השם 

יתברך.יתברך.
ומכל  דבר  מכל  ללמוד  וכדרכי  מאוד,  עוררני  הזה  ומכל המקרה  דבר  מכל  ללמוד  וכדרכי  מאוד,  עוררני  הזה  המקרה 
מקרה, למדתי מכאן עד כמה היא פשוטה מצות התפילה, מקרה, למדתי מכאן עד כמה היא פשוטה מצות התפילה, 
שאין צריך אפילו לדעת לקרוא בסידור בשביל להתפלל... שאין צריך אפילו לדעת לקרוא בסידור בשביל להתפלל... 
כי אם פשוט לפתוח הלב, ולשוח לפני השי"ת את כל מה כי אם פשוט לפתוח הלב, ולשוח לפני השי"ת את כל מה 

שמעיק על הלב בשפה ברורה ופשוטה.שמעיק על הלב בשפה ברורה ופשוטה.
ואין ספק שהתפילה הבוקעת מעמקי לב בבכייה ובדמעות, ואין ספק שהתפילה הבוקעת מעמקי לב בבכייה ובדמעות, 

מתקבלת ברצון ובאהבה לפני מלך שומע תפילת כל פה.מתקבלת ברצון ובאהבה לפני מלך שומע תפילת כל פה.
[טיב המועדים – פסח][טיב המועדים – פסח]
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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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