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נתנה ראשנתנה ראש
שלצד  גדול  עשיר  היה  מעלה  של  שלצד בירושלים  גדול  עשיר  היה  מעלה  של  בירושלים 
צדקה  ובעל  גדול  שמים  ירא  היה  גם  צדקה עשירותו  ובעל  גדול  שמים  ירא  היה  גם  עשירותו 
שתי  להם  ומסר  בניו  את  כינס  זקנתו  לעת  שתי עצום,  להם  ומסר  בניו  את  כינס  זקנתו  לעת  עצום, 
הראשונה  המעטפה  את  להם:  ציוה  וכך  הראשונה מעטפות  המעטפה  את  להם:  ציוה  וכך  מעטפות 
ואת  הלוויה,  לפני  פטירתי,  אחר  תיכף  ואת תפתחו  הלוויה,  לפני  פטירתי,  אחר  תיכף  תפתחו 
אחר  הלוויה  בסוף  מיד  תפתחו  השניה  אחר המעטפה  הלוויה  בסוף  מיד  תפתחו  השניה  המעטפה 
העשיר  נפטר  אכן  קצר  זמן  אחרי  הגולל,  העשיר סתימת  נפטר  אכן  קצר  זמן  אחרי  הגולל,  סתימת 
האחרון  בכבוד  לכבדו  בניו  נאספו  עולמו,  האחרון לבית  בכבוד  לכבדו  בניו  נאספו  עולמו,  לבית 
נדהמו  המעטפה  את  כשפתחו  צוואתו,  נדהמו ולקיים  המעטפה  את  כשפתחו  צוואתו,  ולקיים 
לא  חיי  כל  היקרים,  'בני  האלה:  כדברים  לא לראות  חיי  כל  היקרים,  'בני  האלה:  כדברים  לראות 
שתכבדוני  מבקשכם  אני  כעת  דבר,  מכם  שתכבדוני חסרתי  מבקשכם  אני  כעת  דבר,  מכם  חסרתי 
(גרביים)  פוזמקאות  עם  ותקברוני  האחרון  (גרביים) בכבוד  פוזמקאות  עם  ותקברוני  האחרון  בכבוד 
לרגלי'. הבנים היו בהלם כיון שידעו כי אביהם איש לרגלי'. הבנים היו בהלם כיון שידעו כי אביהם איש 
כמוהו  וכשר  ישר  איש  יבקש  ואיך  היה,  ספר  כמוהו יודע  וכשר  ישר  איש  יבקש  ואיך  היה,  ספר  יודע 
וביקשו  הדור  גדולי  אל  פנו  להם  בצר  הזה,  וביקשו כדבר  הדור  גדולי  אל  פנו  להם  בצר  הזה,  כדבר 
פוזמקאות,  עם  אביהם  את  לקבור  חריג'  פוזמקאות, 'אישור  עם  אביהם  את  לקבור  חריג'  'אישור 
כדבר  להתיר  היה  יכול   לא  כמובן  אחד  אף  כדבר אך  להתיר  היה  יכול   לא  כמובן  אחד  אף  אך 
כשרים  ישראל  כמנהג  קברוהו  ברירה  בלית  כשרים הזה,  ישראל  כמנהג  קברוהו  ברירה  בלית  הזה, 
ביקשו  הלוויה  מסע  ובסוף  פוזמקאותיו,  ביקשו ללא  הלוויה  מסע  ובסוף  פוזמקאותיו,  ללא 
תיכף  בקשתו.  את  מילאו  שלא  על  סליחתו  תיכף את  בקשתו.  את  מילאו  שלא  על  סליחתו  את 
השניה  המעטפה  את  פתחו  הגדולה  הלוויה  השניה לאחר  המעטפה  את  פתחו  הגדולה  הלוויה  לאחר 
היקרים,  'בני  מהתוכן;  שבעתיים  גדלה  היקרים, ותדהמתם  'בני  מהתוכן;  שבעתיים  גדלה  ותדהמתם 
עמו  לוקח  אינו  שאדם  לכם  להראות  רציתי  עמו רק  לוקח  אינו  שאדם  לכם  להראות  רציתי  רק 
כלום מהעולם הזה, אפילו לא גרביים! ולכן אל לכם כלום מהעולם הזה, אפילו לא גרביים! ולכן אל לכם 
להתגאות בעושרכם, שימו זאת תמיד לנגד עיניכם, להתגאות בעושרכם, שימו זאת תמיד לנגד עיניכם, 

וכך תלכו בדרך הישר..וכך תלכו בדרך הישר..
המאורעות  אחד  על  לומדים  אנו  המאורעות בפרשתנו  אחד  על  לומדים  אנו  בפרשתנו 
המסעירים בתולדות עם ישראל, פרשת המרגלים, המסעירים בתולדות עם ישראל, פרשת המרגלים, 
גילוי  ראו  אשר  דעה  שדור  הייתכן  תמהים,  גילוי וכולם  ראו  אשר  דעה  שדור  הייתכן  תמהים,  וכולם 
שכינה בהר סיני הגיעו לכזה מצב? שמרדו בהשם שכינה בהר סיני הגיעו לכזה מצב? שמרדו בהשם 
יהושע  את  לרגום  רצו  שכמעט  עד  רבנו  יהושע ובמשה  את  לרגום  רצו  שכמעט  עד  רבנו  ובמשה 

וכלב כי דיברו טוב!וכלב כי דיברו טוב!
ובאמת אפשר לראות כי היה הבדל גדול בין יהושע ובאמת אפשר לראות כי היה הבדל גדול בין יהושע 
בגדיהם'  'קרעו  שהם  המרגלים,  יתר  ובין  בגדיהם' וכלב  'קרעו  שהם  המרגלים,  יתר  ובין  וכלב 
על  ואהרן  משה  'ויפול  נאמר  ואהרן  משה  על  על וכן  ואהרן  משה  'ויפול  נאמר  ואהרן  משה  על  וכן 
פניהם', שהם סימני ענווה ושפלות, ואילו המרגלים פניהם', שהם סימני ענווה ושפלות, ואילו המרגלים 
אנו  רואים  גאווה,  לשון  שזהו  ראש'  'נתנה  אנו אמרו  רואים  גאווה,  לשון  שזהו  ראש'  'נתנה  אמרו 
את  להביא  שיכולה  הגאווה  היא  מסוכנת  את כמה  להביא  שיכולה  הגאווה  היא  מסוכנת  כמה 
האדם לדברים הגרועים ביותר, ולעומת זאת, מידת האדם לדברים הגרועים ביותר, ולעומת זאת, מידת 
הענווה מקרבת את האדם אל הבורא ואל התכלית.הענווה מקרבת את האדם אל הבורא ואל התכלית.

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

אשר  המקום  אל  ועלינו  הננו  לאמר  ההר  ראש  אל  ויעלו  בבקר  אשר וישכמו  המקום  אל  ועלינו  הננו  לאמר  ההר  ראש  אל  ויעלו  בבקר  וישכמו 
אמר ה' כי חטאנו: ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי ה' וִהוא לא אמר ה' כי חטאנו: ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי ה' וִהוא לא 

תצלח: אל תעלו כי אין ה' בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם: תצלח: אל תעלו כי אין ה' בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם: (יד, מ - מב)(יד, מ - מב)
הנה, מן הראוי לעמוד על טיבה של תשובה זו, כי בראיה שיטחית יכולים הנה, מן הראוי לעמוד על טיבה של תשובה זו, כי בראיה שיטחית יכולים 
ובספרים  ז''ל  חכמינו  שהפליגו  אף  על  כי  המקראות,  מאלו  להבין  ובספרים אנו  ז''ל  חכמינו  שהפליגו  אף  על  כי  המקראות,  מאלו  להבין  אנו 
לבטל  מועלת  היא  אין  זאת  בכל  תשובה,  של  כוחה  בגודל  לבטל הקדושים  מועלת  היא  אין  זאת  בכל  תשובה,  של  כוחה  בגודל  הקדושים 
גזירה אחר שנגזרה, כפי שרואים כאן שאחר שנגזר עליהם גזרת השהיה גזירה אחר שנגזרה, כפי שרואים כאן שאחר שנגזר עליהם גזרת השהיה 
ארבעים שנה במדבר, התחרטו על מעשיהם והתוודו על חטאם באמרם ארבעים שנה במדבר, התחרטו על מעשיהם והתוודו על חטאם באמרם 
שאכן  וכפי  הגזירה,  לבטל  כדי  זאת  להם  הועילה  לא  זאת  בכל  שאכן 'חטאנו'  וכפי  הגזירה,  לבטל  כדי  זאת  להם  הועילה  לא  זאת  בכל  'חטאנו' 
היה אחר שהעפילו לעלות ההרה שרדפו שונאיהם אחריהם ונחלו מפלה, היה אחר שהעפילו לעלות ההרה שרדפו שונאיהם אחריהם ונחלו מפלה, 
עשרים  מבן  שהיו  מאלו  שמקצת  בחז''ל  שמובא  מה  ידוע  מאידך  עשרים אך  מבן  שהיו  מאלו  שמקצת  בחז''ל  שמובא  מה  ידוע  מאידך  אך 
שגם  הרי  ראשם,  מעל  נתבטלה  שהגזירה  וזכו  בחיים,  נשארו  שגם ולמעלה  הרי  ראשם,  מעל  נתבטלה  שהגזירה  וזכו  בחיים,  נשארו  ולמעלה 
ראוי  כן  ואם  לבטלה,  התשובה  בכוח  היה  מפורשת  גזירה  שהיתה  ראוי אחר  כן  ואם  לבטלה,  התשובה  בכוח  היה  מפורשת  גזירה  שהיתה  אחר 
הגזירה  אחר  תיכף  תשובה  להם  עלתה  שלא  הסיבה  מהי  להבין  הגזירה לנו  אחר  תיכף  תשובה  להם  עלתה  שלא  הסיבה  מהי  להבין  לנו 

כשהתוודו על חטאם.כשהתוודו על חטאם.
אך לאמיתו של דבר כשמתבוננים היטב רואים אנו שתשובה זו לא היתה אך לאמיתו של דבר כשמתבוננים היטב רואים אנו שתשובה זו לא היתה 
זה  היה  אילו  כי  הלב,  מעמקי  היתה  ולא  בלבד,  ולחוץ  השפה  מן  אם  זה כי  היה  אילו  כי  הלב,  מעמקי  היתה  ולא  בלבד,  ולחוץ  השפה  מן  אם  כי 
תשובה אמיתית ודאי היו שומעים לדברי משה שהזהירם לבל יעלו, אך תשובה אמיתית ודאי היו שומעים לדברי משה שהזהירם לבל יעלו, אך 
מאחר שלא היתה תשובה אמיתית לא הקשיבו לבקשת משה ועשו את מאחר שלא היתה תשובה אמיתית לא הקשיבו לבקשת משה ועשו את 

אשר עלה על רצונם.אשר עלה על רצונם.
וכן ביארו המפרשים את הכתובים בתהלים וכן ביארו המפרשים את הכתובים בתהלים (עח לד - לז)(עח לד - לז) בהם מתאר אסף  בהם מתאר אסף 
שתיאר  ואחר  במדבר,  בהיותם  ישראל  על  שעברו  הנסיונות  את  שתיאר הנביא  ואחר  במדבר,  בהיותם  ישראל  על  שעברו  הנסיונות  את  הנביא 
ואמר  המשיך הכתוב  זה,  על  שעברו ונענשו  את חטא המרגלים  על זה, המשיך הכתוב ואמר הכתוב  הכתוב את חטא המרגלים שעברו ונענשו 
חטא  על  שנענשו  שאחר  והיינו  א-ל'  ושחרו  ושבו  ודרשוהו  הרגם  חטא 'אם  על  שנענשו  שאחר  והיינו  א-ל'  ושחרו  ושבו  ודרשוהו  הרגם  'אם 
המרגלים חזרו לשחר את פני ה' וממשיל הכתוב ואומר 'ויזכרו כי אלקים המרגלים חזרו לשחר את פני ה' וממשיל הכתוב ואומר 'ויזכרו כי אלקים 
כי  והודו  בבכייתם  שטעו  הודו  שבפיהם  והיינו  גאלם'  עליון  ואל  כי צורם  והודו  בבכייתם  שטעו  הודו  שבפיהם  והיינו  גאלם'  עליון  ואל  צורם 
אם  כי  זה  היה  לא  אך  בישועתו,  הם  ובוטחים  שגואלם  זה  הוא  אם השי''ת  כי  זה  היה  לא  אך  בישועתו,  הם  ובוטחים  שגואלם  זה  הוא  השי''ת 
בפיהם  'ויפתוהו  ואומר  הכתוב  שממשיך  וכפי  ולחוץ  השפה  מן  בפיהם אמירה  'ויפתוהו  ואומר  הכתוב  שממשיך  וכפי  ולחוץ  השפה  מן  אמירה 
על  הודו  אכן  בבריתו'  נאמנו  ולא  עמו  נכון  לא  ולבם  לו,  יכזבו  על ובלשונם  הודו  אכן  בבריתו'  נאמנו  ולא  עמו  נכון  לא  ולבם  לו,  יכזבו  ובלשונם 
שחטאו  באמת  הכירו  לא  פנימה  בלבם  אבל  'חטאנו'  ואמרו  בפיהם,  שחטאו כך  באמת  הכירו  לא  פנימה  בלבם  אבל  'חטאנו'  ואמרו  בפיהם,  כך 
פעלו  לא  ולכן  ולחוץ,  השפה  מן  אלא  היה  לא  דבריהם  וכל  פעלו בבכייתם,  לא  ולכן  ולחוץ,  השפה  מן  אלא  היה  לא  דבריהם  וכל  בבכייתם, 

בתשובתם לבטל את הגזירה, וגרם הדבר שנפלו במלחמה ר''ל.בתשובתם לבטל את הגזירה, וגרם הדבר שנפלו במלחמה ר''ל.
מדור  מעלה  רמי  אנשים  על  הוא  כאן  שהמדובר  להבין  שעלינו  אף  מדור ועל  מעלה  רמי  אנשים  על  הוא  כאן  שהמדובר  להבין  שעלינו  אף  ועל 
דיעה שאין לנו שום השגה בחטאם, ובתשובתם, בכל זאת יתכן שלגודל דיעה שאין לנו שום השגה בחטאם, ובתשובתם, בכל זאת יתכן שלגודל 
מעלתם היה איזה פגם בתשובתם, ומאחר שהתורה היא נצחית באה היא מעלתם היה איזה פגם בתשובתם, ומאחר שהתורה היא נצחית באה היא 
ללמד לכל דור ודור כפי בחינתו ומדרגתו, האיך צריך לשוב ושלא תהיה ללמד לכל דור ודור כפי בחינתו ומדרגתו, האיך צריך לשוב ושלא תהיה 

התשובה רק מן השפה ולחוץ.התשובה רק מן השפה ולחוץ.
ולמדים אנו מכאן עד היכן מגעת כוחה של תשובה, כי אילו היו שבים ולמדים אנו מכאן עד היכן מגעת כוחה של תשובה, כי אילו היו שבים 
גזירה  אפילו  לבטל  תשובתם  בכוח  היה  בכייתם,  על  שלם  בלב  גזירה באמת  אפילו  לבטל  תשובתם  בכוח  היה  בכייתם,  על  שלם  בלב  באמת 

עיכב  ולחוץ  השפה  מן  תשובתם  ורק  הקב''ה,  מפי  בשבועה  עיכב שנגזרה  ולחוץ  השפה  מן  תשובתם  ורק  הקב''ה,  מפי  בשבועה  שנגזרה 
שנתקבלה  זכו  שלימה  בתשובה  שבו  שאכן  האנשים  ואלו  שנתקבלה בדבר,  זכו  שלימה  בתשובה  שבו  שאכן  האנשים  ואלו  בדבר, 

תשובתם ונתבטלה הגזירה מעל ראשם כאמור.תשובתם ונתבטלה הגזירה מעל ראשם כאמור.
שערי  כי  להם  ונראה  לחטוא,  הגדילו  אשר  אלו  לכל  גדול  חיזוק  שערי ומכאן  כי  להם  ונראה  לחטוא,  הגדילו  אשר  אלו  לכל  גדול  חיזוק  ומכאן 
תשובה ננעלו לפניהם, שעליהם לדעת כי אין דבר העומד בפני התשובה, תשובה ננעלו לפניהם, שעליהם לדעת כי אין דבר העומד בפני התשובה, 
אך  הגזירה,  להפר  התשובה  בכוח  היה  בשבועה  גזירה  שהיה  גם  אך ואף  הגזירה,  להפר  התשובה  בכוח  היה  בשבועה  גזירה  שהיה  גם  ואף 
לפעמים מצליח היצר לגרום אחיזת עיניים באדם שאין התשובה מועלת לפעמים מצליח היצר לגרום אחיזת עיניים באדם שאין התשובה מועלת 
כי  אינו  זה  כל  כי  להבין  האדם  על  אך  התשובה  מן  אותו  מונע  ובכך  כי לו,  אינו  זה  כל  כי  להבין  האדם  על  אך  התשובה  מן  אותו  מונע  ובכך  לו, 
אם מזימה שפילה מהיצר האורב לו לאדם, ועליו להתחזק נגדו, ויעסוק אם מזימה שפילה מהיצר האורב לו לאדם, ועליו להתחזק נגדו, ויעסוק 
יקבל  לתשובה  ידו  שהפותח  ספק  וללא  הלב  מעמקי  כדבעי  יקבל בתשובה  לתשובה  ידו  שהפותח  ספק  וללא  הלב  מעמקי  כדבעי  בתשובה 

את תשובתו.את תשובתו.
וכדי להבין עד היכן מגיע כוחה של תשובה, הבה נפנה ונתבונן במעשיו וכדי להבין עד היכן מגיע כוחה של תשובה, הבה נפנה ונתבונן במעשיו 
הנוראים של מנשה מלך ישראל שהרשיע מאד לה', וכמתואר בכתובים הנוראים של מנשה מלך ישראל שהרשיע מאד לה', וכמתואר בכתובים 
(מלכים ב' פרק כא),(מלכים ב' פרק כא), שגזר שאסור ללמוד תורה, וכל מי שילמד יידקר בחרב,  שגזר שאסור ללמוד תורה, וכל מי שילמד יידקר בחרב, 

הוא  הלא  זקנו  את  והרג  בהיכל,  צלם  העמיד  כן,  כמו  כמשמעו!  הוא פשוטו  הלא  זקנו  את  והרג  בהיכל,  צלם  העמיד  כן,  כמו  כמשמעו!  פשוטו 
שגדל  למרות  עשה,  זאת  כל  בדם,  ירושלים  את  ומילא  הנביא,  שגדל ישעיה  למרות  עשה,  זאת  כל  בדם,  ירושלים  את  ומילא  הנביא,  ישעיה 
בבית אביו חזקיהו המלך, שהדריכו על דרך הישר עאפ''כ הרשיע יותר בבית אביו חזקיהו המלך, שהדריכו על דרך הישר עאפ''כ הרשיע יותר 

מכל רשעי עולם.מכל רשעי עולם.
תיאור תיאור  ו)  ה,  רבה  ו) (רות  ה,  רבה  (רות  חז"ל  בדברי  מצינו  העצומה,  רשעותו  אף  על  חז"ל והנה  בדברי  מצינו  העצומה,  רשעותו  אף  על  והנה 
אשר  הצבא  שרי  את  עליהם  ה'  'ויבא  הלשון:  בזה  אחריתו  על  אשר מופלא  הצבא  שרי  את  עליהם  ה'  'ויבא  הלשון:  בזה  אחריתו  על  מופלא 
למלך אשור וילכדו את מנשה בחוחים' למלך אשור וילכדו את מנשה בחוחים' (דברי הימים ב לג, יא) (דברי הימים ב לג, יא) - אמר רבי לוי בר - אמר רבי לוי בר 
חיתא: עשו לו מולה של נחושת, והיו מסיקין האור מתחתיו, והיה צווח: חיתא: עשו לו מולה של נחושת, והיו מסיקין האור מתחתיו, והיה צווח: 
צלם פלן צלם פלן - שזבני. היינו, שמלך בבל תפס אותו והכניסו לתוך צלם פלן צלם פלן - שזבני. היינו, שמלך בבל תפס אותו והכניסו לתוך 
סיר של נחושת, והבעיר את האש מתחתיו, וברגע קשה זה פנה מנשה סיר של נחושת, והבעיר את האש מתחתיו, וברגע קשה זה פנה מנשה 
לכל האלילים שעבד להם, וביקש שיבואו לעזור לו, וכמובן שאף אחד לכל האלילים שעבד להם, וביקש שיבואו לעזור לו, וכמובן שאף אחד 

לא נחלץ לעזרתו.לא נחלץ לעזרתו.
כיון שראה שלא הועילו לו מאומה, אמר זכור הייתי שהיה אבא מקרא כיון שראה שלא הועילו לו מאומה, אמר זכור הייתי שהיה אבא מקרא 
צווח  אנא  צווח   אנא  ל)  ד,  ל)(דברים  ד,  (דברים  אלקיך'  ה'  רחום  א'ל  כי  וגו'  ומצאוך  לך  'בצר  אלקיך' אותי  ה'  רחום  א'ל  כי  וגו'  ומצאוך  לך  'בצר  אותי 
ליה, אי עני – הא טב, ואי לא עני - הא כולה חדא היא, כל אפיא שוין. ליה, אי עני – הא טב, ואי לא עני - הא כולה חדא היא, כל אפיא שוין. 
היינו, שבצר לו 'נזכר' מנשה שאביו לימדו את הפסוק על ענין התשובה, היינו, שבצר לו 'נזכר' מנשה שאביו לימדו את הפסוק על ענין התשובה, 
עמדו  שעה  באותה  ה',  אל  לפנות  החליט  הנוראים,  הייסורים  מתוך  עמדו ואז  שעה  באותה  ה',  אל  לפנות  החליט  הנוראים,  הייסורים  מתוך  ואז 
אדם  הקב"ה:  לפני  ואמרו  מעלה,  של  חלונות  כל  וסתמו  השרת  אדם מלאכי  הקב"ה:  לפני  ואמרו  מעלה,  של  חלונות  כל  וסתמו  השרת  מלאכי 
שהעמיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה?! אמר להם: אם איני מקבלו שהעמיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה?! אמר להם: אם איני מקבלו 
בתשובה, הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה! מה עשה הקב"ה? חתר בתשובה, הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה! מה עשה הקב"ה? חתר 

לו חתירה מתחת כסא הכבוד, ממקום שאין מלאך יכול לשלוט וכו'.לו חתירה מתחת כסא הכבוד, ממקום שאין מלאך יכול לשלוט וכו'.
הרי לנו  עד היכן מגעת כוח התשובה, שאף החוטא היותר גדול שאפשר הרי לנו  עד היכן מגעת כוח התשובה, שאף החוטא היותר גדול שאפשר 
להיות זוכה שהקב''ה מקבלו, ואל אף שתשובתו הוא בשעה שהיסורים להיות זוכה שהקב''ה מקבלו, ואל אף שתשובתו הוא בשעה שהיסורים 
מלפפים אותו מכל צד,אם תשובתו הוא מעומק הלב זוכה הוא בתשובתו מלפפים אותו מכל צד,אם תשובתו הוא מעומק הלב זוכה הוא בתשובתו 

לקרבת אלקים.לקרבת אלקים.

היכי דמי בעל תשובההיכי דמי בעל תשובה
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לציון',  'ובא  'אשרי'  אומרים  במנחה  א.א. 
דחול  קדושה  סדר  במקום  והוא 
שחרית,  בתפילת  אותו  שאומרים 
בתפילת  הרבה  שמאריכין  ובשבת 
שחרית ומוסף, הניחוה עד מנחה (שו"ע 
הכל  בשם  סק"א,  ומ"ב  ס"א,  רצ"ב  סי' 

בו).

'ואני  הפסוק,  את  אומרים  כך  אחר  ב.ב. 
הטור).  בשם  ס"א  (רמ"א  וגו'  תפלתי' 
לפני  דוד  שאמר  המדרש  פי  על  והוא 
אומה  אין  רבש"ע,  הוא,  ברוך  הקדוש 
זו כעובדי גילולים ששותין ומשתכרים 
על  אף  אלא  כן,  לא  ואנו  ופוחזים, 
אנו  אין  בשבת,  ושתינו  שאכלנו  פי 
תפלתי  ואני  אלא  בוראנו,  את  שוכחים 

לך ה' עת רצון' וגו' (מ"ב סק"א).

לך  תפילתי  'ואני  זה  פסוק  ואומרים  ג.ג. 
ה' עת רצון', לפי שהוא עת רצון על ידי 
קריאת התורה. ומכל מקום בשבת נהגו 
לאמרו אף במקום שאין ספר תורה, וכן 
אפילו אם מתפלל ביחיד (מ"ב סק"ב).

ד. ד. אבל במנחה של יום טוב אין אומרים 
(מ"ב  בתורה  בו  קורין  שאין  כיון  אותו, 

סק"א).

בשעת  לעמוד  שראוי  אומרים  ויש  ה.ה. 
אמירת 'ואני תפלתי' (שע"ת סק"א).

אומרים  תורה  ספר  הוצאת  בשעת  ו.ו. 

הוא  אז  ואדרבה  שמיה',  'בריך  תפילת 
ז"ל  שהאר"י  אלא  אמירתו,  זמן  עיקר 
תורה  הספר  בהוצאת  אף  אומרו  היה 

בשחרית (שם).

שלושה  וקורין  תורה,  ספר  מוציאין  ז. ז. 
אנשים, עשרה פסוקים מפרשה הבאה 
(שו"ע ס"א), והוא מתקנת עזרא הסופר 

(מ"ב סק"ג).

בשבת,  להיות  טוב  יום  חל  ואפילו  ח. ח. 
יום  בשל  ולא  הבאה,  בפרשה  קורין 
יום  בשביל  איננה  הקריאה  שהרי  טוב, 
טוב אלא בשביל השבת, שהרי במנחה 
בתורה  קורין  אין  טוב  ביום  בחול  שחל 

(שו"ע ס"א, ומ"ב סק"ה).

ט. ט. בקריאת התורה במנחה אין אומרים 
הקריאה,  אחרי  מיד  הבימה  על  קדיש 
אלא אומרים קדיש לפני העמוד אחרי 
שהחזירו את הספר תורה להארון קודם 
תפילת הלחש, וקדיש זה עולה גם על 

הספר תורה (מ"ב סק"ד).

י.י. והטעם הוא, שאם יאמרו קדיש מיד 
לא  העמוד  לפני  כן  אם  הבימה,  על 
בין  להפסיק  במה  אין  כי  קדיש,  יאמרו 
שמחזירים  שבשעה  ואף  הקדישים, 
הפסוק  את  אומרים  תורה  הספר  את 
אחד  פסוק  הוא  מקום  מכל  'יהללו', 
ואף  הקדישים,  בין  הפסק  הוי  ולא 
זה  אין  הארץ',  לה'  'מזמור  שאומרים 

שאינו  דבר  וכל  לאומרו,  הדין  מעיקר 
מה  קדיש,  עליו  תקנו  לא  הדין  מעיקר 
באמירת  הפסק  יש  בשחרית  כן  שאין 
'אשרי' בינתיים, ולכן בשחרית אומרים 
מוסף  לפני  ואח"כ  הקריאה,  על  קדיש 

על פסוקי 'אשרי' שאמרו (שם). 

יא.יא. והטעם שאומרים אותה דוקא לפני 
להסמיך  ראוי  שלעולם  כיון  העמוד, 

הקדיש לתפילת שמונה עשרה (שם).

בשבת  תורה  ספר  כשאין  זה  לפי  יב.יב. 
במנחה, לא יאמרו רק פעם אחת קדיש 
'ואני  ופסוק  לציון',  'ובא  'אשרי'  אחר 
כדי  הקדיש,  קודם  אז  יאמרו  תפלתי' 
להתפילה  קדיש  בין  הפסק  יהא  שלא 

(שם).

נוסח התפילה 'אתה אחד'נוסח התפילה 'אתה אחד'

וכו'  אחד'  'אתה  התפילה  בנוסח  יג.יג. 
של  האמצעית  בברכה  שאומרים 
תפילת מנחה של שבת, יש בו חמישים 
שיש  התיבות  כמספר  תיבות,  וחמש 
לקדשו'  השבת  יום  את  'זכור  בפרשת 

עד 'ויקדשהו' (טור). 

בארץ',  אחד  גוי  ישראל  כעמך  'מי  יד.יד. 
על  זה  מעידין  שלשה  במדרש  איתא 
ושבת,  ישראל  הוא  ברוך  הקדוש  זה, 
על  מעידין  וישראל  הוא  ברוך  הקדוש 

השבת שהוא יום מנוחה, ישראל ושבת 
שהוא  הוא  ברוך  הקדוש  על  מעידין 
מעידין  ושבת  הוא  ברוך  הקדוש  אחד, 
על ישראל שהן יחידין באומות, ועל פי 

זה נתקן אתה אחד (שם).

ענייני  שלשה  בשבת  שתקנו  מה  טו.טו. 
משה',  'ישמח  קדשת',  'אתה  תפילות, 
אלא  תקנו  לא  טוב  וביום  אחד',  'אתה 
שאלו  מפני  בחרתנו',  'אתה  אחת 
שבתות,  שלש  כנגד  תקנום  תפילות 
שבת]  בליל  [שאומרים  קדשת'  'אתה 
שמוכיח  כמו  בראשית,  שבת  כנגד 
שבת  [שאומרים  משה'  'ישמח  מתוכו, 
תורה,  מתן  של  שבת  כנגד  בבוקר] 
תורה,  ניתנה  בשבת  עלמא  דלכולי 
כנגד  מנחה]  [בתפילת  אחד'  ו'אתה 

שבת של עתיד (שם).

אומרים  אין  המנחה  בתפילת  טז. טז. 
אבלו  דהוא  משום  במלכותך'  'ישמחו 
(ליקוטי  שמחה  שייך  ואין  משה,  של 

מהרי"ח בשם היעב"ץ).

תפילת  חזרת  של  הקדושה  ענין  יז. יז. 
כי  גדול,  סוד  בה  יש  דשבת,  מנחה 
ממקום  נמשכת  הזאת  הקדושה  עתה 
להזהר  צריך  כן  ועל  מאד,  וגבוה  עליון 
בה מאד בכוונתה (בא"ח ב' פר' חיי שרה 

ס"ח).

חובת האדם להתבונן על 
כל המאורעות ולהתעורר כל המאורעות ולהתעורר 

על ידם בעבודת ד'על ידם בעבודת ד'
וידבר ד' אל משה לאמר שלח לך אנשים ויתורו את וידבר ד' אל משה לאמר שלח לך אנשים ויתורו את 
מרגלים  פרשת  נסמכה  למה  וברש"י:  וכו'.  כנען  מרגלים ארץ  פרשת  נסמכה  למה  וברש"י:  וכו'.  כנען  ארץ 
שדברה  דבה  עסקי  על  שלקתה  לפי  מרים  שדברה לפרשת  דבה  עסקי  על  שלקתה  לפי  מרים  לפרשת 

באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.
שלא  האדם  את  לעורר  בכדי  בה  יש  זאת  שלא פרשה  האדם  את  לעורר  בכדי  בה  יש  זאת  פרשה 
יעביר את חייו בזה העולם כאיש בער מבלי מחשבה יעביר את חייו בזה העולם כאיש בער מבלי מחשבה 
והתבוננות על כל הקורות לקחת מוסר וחשבון כי יש והתבוננות על כל הקורות לקחת מוסר וחשבון כי יש 
מנהיג לבירה וכי בבוא העת יצטרך כל אחד למסור דין מנהיג לבירה וכי בבוא העת יצטרך כל אחד למסור דין 

וחשבון על כל מעשיו ותהלוכותיו.וחשבון על כל מעשיו ותהלוכותיו.
רבוא  ששים  המדבר  בדור  חיו  הרי  חשבון  נעשה  רבוא אם  ששים  המדבר  בדור  חיו  הרי  חשבון  נעשה  אם 
אומרת  זאת  ששים,  ועד  עשרים  מבן  הגברים  אומרת איש  זאת  ששים,  ועד  עשרים  מבן  הגברים  איש 
הנשים  עם  הזקנים  את  גם  החשבון  על  נוסיף  הנשים שאם  עם  הזקנים  את  גם  החשבון  על  נוסיף  שאם 
קרה  והנה  כמה,  פי  עצמו  את  המספר  יכפיל  קרה והטף  והנה  כמה,  פי  עצמו  את  המספר  יכפיל  והטף 
מקרה ומבין כל אלו לקתה אשה אחת בצרעת, ובאה מקרה ומבין כל אלו לקתה אשה אחת בצרעת, ובאה 
התביעה על אלו המרגלים על כך שהיה להם לקחת התביעה על אלו המרגלים על כך שהיה להם לקחת 
יש  הזה,  המקרה  מן  יש מוסר  הזה,  המקרה  מן  מוסר 

במה  המסר  את  הפנימו  שלא  כך  על  טענה  עליהם 
אותם  מכנים  הקדושים  חז"ל  אליהם,  ונוגע  אותם ששייך  מכנים  הקדושים  חז"ל  אליהם,  ונוגע  ששייך 

כרשעים על דבר זה שראו מעשה ולא לקחו מוסר.כרשעים על דבר זה שראו מעשה ולא לקחו מוסר.
ואחד  אחד  כל  את  לעורר  אמורים  הללו  ואחד הדברים  אחד  כל  את  לעורר  אמורים  הללו  הדברים 
להתבונן  עיניו  את  קצת  לפקוח  שיתחיל  להתבונן מתרדמתו  עיניו  את  קצת  לפקוח  שיתחיל  מתרדמתו 
על כל הקורות ולחשוב על כל דבר אם אינו רואה בכך על כל הקורות ולחשוב על כל דבר אם אינו רואה בכך 
חייו  אורחות  את  לשפר  הוא  שצריך  במה  רמז  חייו איזה  אורחות  את  לשפר  הוא  שצריך  במה  רמז  איזה 

ותהלוכותיו.ותהלוכותיו.
מיני  כל  על  שמספרים  ורואה  בעיתונים  שקורא  מיני מי  כל  על  שמספרים  ורואה  בעיתונים  שקורא  מי 
קצת  מתבונן  אינו  אם  רח"ל  רעים  ומקרים  קצת צרות  מתבונן  אינו  אם  רח"ל  רעים  ומקרים  צרות 
לחשוב שהדבר נוגע אליו וקורא את הדברים כסיפור לחשוב שהדבר נוגע אליו וקורא את הדברים כסיפור 
אותם  בכלל  הוא  אין  אם  לחוש  עליו  הרי  אותם בעלמא  בכלל  הוא  אין  אם  לחוש  עליו  הרי  בעלמא 

הרשעים שרואים ואינם לוקחים מוסר.הרשעים שרואים ואינם לוקחים מוסר.
יום  מידי  אדם  לכל  שולח  שהקב"ה  בספה"ק  יום איתא  מידי  אדם  לכל  שולח  שהקב"ה  בספה"ק  איתא 
עשר אלפים ורבי רבבות רמזים שיתקרב אליו, והענין עשר אלפים ורבי רבבות רמזים שיתקרב אליו, והענין 
בזה הוא כי האיש אשר חי בהתבוננות ופוקח את עיניו בזה הוא כי האיש אשר חי בהתבוננות ופוקח את עיניו 
היטב הרי רואה הוא בכל עת ובכל רגע איך שהקב"ה היטב הרי רואה הוא בכל עת ובכל רגע איך שהקב"ה 

הוא הבורא והוא המנהיג היחיד בכל הבריאה.הוא הבורא והוא המנהיג היחיד בכל הבריאה.
בהגיעו  ושנותיו  ימיו  אריכות  שאחר  אחד  על  ימיו ושנותיו בהגיעו מסופר  על אחד שאחר אריכות  מסופר 
להוליכו  מעלה  של  הב"ד  פסקו  האמת  עולם  להוליכו אל  מעלה  של  הב"ד  פסקו  האמת  עולם  אל 
כי  ואמר  טען  דינו  פסק  את  הלה  כשמוע  כי לגיהנם,  ואמר  טען  דינו  פסק  את  הלה  כשמוע  לגיהנם, 
הוא רוצה לדבר עם הקב"ה בעצמו, והב"ד של מעלה הוא רוצה לדבר עם הקב"ה בעצמו, והב"ד של מעלה 

מילאו אחר מבוקשו ונתנו לו לטעון את טענתו, פתח מילאו אחר מבוקשו ונתנו לו לטעון את טענתו, פתח 
הרי  כביכול,  על  חזקה  טענה  לי  יש  רבוש"ע  הרי ואמר:  כביכול,  על  חזקה  טענה  לי  יש  רבוש"ע  ואמר: 
המלא  כזה  שפל  עולם  בתוך  כאן  אותי  בראת  המלא אתה  כזה  שפל  עולם  בתוך  כאן  אותי  בראת  אתה 
תאוות ופיתויים המסיתים ומדיחים את האדם לחיות תאוות ופיתויים המסיתים ומדיחים את האדם לחיות 
חיי הפקר והוללות ללכת אחר תאוות הלב, ובמשך כל חיי הפקר והוללות ללכת אחר תאוות הלב, ובמשך כל 
שנות חיי האדם אינו מקבל שום אזהרה והתראה על שנות חיי האדם אינו מקבל שום אזהרה והתראה על 
כך שבסוף יצטרך לשלם ביוקר על כל אלו, והלא אין כך שבסוף יצטרך לשלם ביוקר על כל אלו, והלא אין 

עונשין אלא אם כן מזהירין ?!עונשין אלא אם כן מזהירין ?!
שום  קיבלת  שלא  לומר  התוכל  קוב"ה:  לו  שום השיב  קיבלת  שלא  לומר  התוכל  קוב"ה:  לו  השיב 
פעמיים  ולא  פעם  לא  חייך,  שנות  במשך  פעמיים התראה  ולא  פעם  לא  חייך,  שנות  במשך  התראה 
להזכירך  שלוחים  אליך  שלחתי  יום  אחר  יום  אם  להזכירך כי  שלוחים  אליך  שלחתי  יום  אחר  יום  אם  כי 
ולעורר אותך מתרדמתך, זכור נא את אותו היום אשר ולעורר אותך מתרדמתך, זכור נא את אותו היום אשר 
פלוני,  ידיד  של  הפתאומית  מיתתו  על  אז  פלוני, נתבשרת  ידיד  של  הפתאומית  מיתתו  על  אז  נתבשרת 
או כששמעת על אלמוני שפתאום ירד מנכסיו, וכהנה או כששמעת על אלמוני שפתאום ירד מנכסיו, וכהנה 
רבות אשר מידי יום שמעת על כל מיני מקרים, האם רבות אשר מידי יום שמעת על כל מיני מקרים, האם 
היית  הלא  לאוזניך,  הדברים  הגיעו  שלחינם  היית חשבת  הלא  לאוזניך,  הדברים  הגיעו  שלחינם  חשבת 
על  וכי  לבירה  מנהיג  כאן  יש  כי  לבך  על  לשים  על צריך  וכי  לבירה  מנהיג  כאן  יש  כי  לבך  על  לשים  צריך 

הכל תבא בחשבון בבוא עת פקודה.הכל תבא בחשבון בבוא עת פקודה.
נסיים דברינו בתפילה ובקשה שנאריך ימינו ושנותינו נסיים דברינו בתפילה ובקשה שנאריך ימינו ושנותינו 
בשלימות  תפקידנו  למלאות  ונזכה  ובנעימים  בשלימות בטוב  תפקידנו  למלאות  ונזכה  ובנעימים  בטוב 

אכי"ר.אכי"ר.

ל לל עליהעליהל

טיב ‰‰לכ‰

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

ב

תפילת מנחה של שבת א'תפילת מנחה של שבת א'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ול‡ ˙˙ורו!

במקום  במקום ,  זי"ע,  זצללה"ה  הבעש"ט  זי"ע  זצללה"ה  הבעש"ט  בשם  בשם"איתא  "איתא 
שאדם חושב שם הוא כולו. ובזה נוכל לפרש:שאדם חושב שם הוא כולו. ובזה נוכל לפרש: 'אשר  'אשר 

אתם זונים אחריהם'אתם זונים אחריהם' – שאתם בעצמכם שם".  – שאתם בעצמכם שם". 

אסורה  מהסתכלות  להתרחק  השכל,  מוסר  אסורה "וזה  מהסתכלות  להתרחק  השכל,  מוסר  "וזה 
ישראל  איש  כי  האחרון!  קצה  עד  רעים  ישראל והרהורים  איש  כי  האחרון!  קצה  עד  רעים  והרהורים 
הוא בחינת מקדש בעצמו, המח הוא היכל המקדש, הוא בחינת מקדש בעצמו, המח הוא היכל המקדש, 
והרי הוא כמי שמעמיד ח"ו עבודה זרה בהיכל (עיין והרי הוא כמי שמעמיד ח"ו עבודה זרה בהיכל (עיין 

נפש החיים ש"א פ"ד), השי"ת ישמרנו". נפש החיים ש"א פ"ד), השי"ת ישמרנו". 

"כלל גדול מסרו הצדיקים נ"ע, אין שתי מחשבות "כלל גדול מסרו הצדיקים נ"ע, אין שתי מחשבות 
התחבולות  כל  לעשות  וצריך  התחבולות   כל  לעשות  וצריך  כאחת!  כאחת!שולטות  שולטות 
ולא  מיניה  לא  כאלו,  משטותים  דעת  ולא להסיח  מיניה  לא  כאלו,  משטותים  דעת  להסיח 

מקצתיה!". מקצתיה!". 

המלך,  בהיכל  שעומד  מי  כמו  זה,  משל  המלך, ומשלו  בהיכל  שעומד  מי  כמו  זה,  משל  ומשלו 
כך   – ח"ו...  הכסא  לבית  משם  אותו  זרקו  כך ופתאום   – ח"ו...  הכסא  לבית  משם  אותו  זרקו  ופתאום 
הידוע  ובחטא  ד),  ד,  (דברים  כו'  הדבקים  הידוע אתם  ובחטא  ד),  ד,  (דברים  כו'  הדבקים  אתם 
ההיכל,  הוא  המלך  כי  המלך.  מהיכל  ח"ו  ההיכל, נתרחק  הוא  המלך  כי  המלך.  מהיכל  ח"ו  נתרחק 
יהושע, ,  יהושעחלקת  חלקת  מספה"ק  ע"כ.  שבמוחי"  מספה"ק והנשמה  ע"כ.  שבמוחי"  והנשמה 

עיין שם עוד. עיין שם עוד. 

• ~ • ~ •

הגאון הצדיק מרן הראב"ד רבי דוד יונגרייז זצוק"ל הגאון הצדיק מרן הראב"ד רבי דוד יונגרייז זצוק"ל 
היה מפורסם בגאונותו העצומה, שהיו עיניו כיונים היה מפורסם בגאונותו העצומה, שהיו עיניו כיונים 
בכל אפיקי התורה, ושולט בעוז בבקיאות מופלאה בכל אפיקי התורה, ושולט בעוז בבקיאות מופלאה 
כדי  עד  הקדושה.  תורתנו  מקצועות  חדרי  כדי בכל  עד  הקדושה.  תורתנו  מקצועות  חדרי  בכל 
זצוק"ל  מסאטמאר  משה  ויואל  זצוק"ל בעל  מסאטמאר  משה  ויואל  בעל  שהגה"ק  שהגה"ק כך  כך 
בו,  שוכן  דוד  שרבי  שבמקום  פעם,  עליו  בו, התבטא  שוכן  דוד  שרבי  שבמקום  פעם,  עליו  התבטא 
ידוע  שהכל  משום  ספרים...  בארון  צורך  שום  ידוע אין  שהכל  משום  ספרים...  בארון  צורך  שום  אין 

לפניו בעל פה!לפניו בעל פה!

פעמים רבות נשאל כיצד זוכר הוא כל זאת, וכיצד פעמים רבות נשאל כיצד זוכר הוא כל זאת, וכיצד 
כמי  מקום  בכל  לפניו  משנתו  סדורה  שתהא  כמי זכה  מקום  בכל  לפניו  משנתו  סדורה  שתהא  זכה 
מתשובה  התחמק  הוא  אך   – שנאה?!  עתה  מתשובה שזה  התחמק  הוא  אך   – שנאה?!  עתה  שזה 
תואנה  בענוותנותו  המציא  פעם  ובכל  תואנה הוגנת,  בענוותנותו  המציא  פעם  ובכל  הוגנת, 

אחרת, לבטל את גאונותו...אחרת, לבטל את גאונותו...

משתה  בעת  משתה   בעת  הקדוש  הפורים  הקדושחג  הפורים  חג  ביום  אחת  ביום פעם  אחת  פעם 
דגדלות  ובמוחין  עילאה,  בשמחה  שרוי  היה  דגדלות היין,  ובמוחין  עילאה,  בשמחה  שרוי  היה  היין, 
כנהוג  הסבו  שולחנו  לפני  היום.  שמחת  כנהוג של  הסבו  שולחנו  לפני  היום.  שמחת  של 
מופלגים  גאונים  שהיו  מעלה,  של  ירושלים  מופלגים גדולי  גאונים  שהיו  מעלה,  של  ירושלים  גדולי 
לא  הקדוש  פיו  כנודע.  עצומים  חכמים  לא ותלמידי  הקדוש  פיו  כנודע.  עצומים  חכמים  ותלמידי 
מטייל  כשהוא  מופלאים,  חידושים  מלגלות  מטייל פסק  כשהוא  מופלאים,  חידושים  מלגלות  פסק 
הנובע  וכמעיין  כולה,  התורה  בכל  שמחתו  הנובע באש  וכמעיין  כולה,  התורה  בכל  שמחתו  באש 
מיני  ומכל  ומהתם  מהכא  עצומות  ידיעות  מיני שוזר  ומכל  ומהתם  מהכא  עצומות  ידיעות  שוזר 
ספרים שונים. כך נמשך הדבר שעה ארוכה, כשהכל ספרים שונים. כך נמשך הדבר שעה ארוכה, כשהכל 

שמחים ומתענגים עמו בדובשנה של תורה.שמחים ומתענגים עמו בדובשנה של תורה.

לאחר מכן, כטוב לבו ביין, נסבו דברי קדשו לאחר מכן, כטוב לבו ביין, נסבו דברי קדשו אודות אודות 
איש  על  מוטל  שהחיוב  איש ,  על  מוטל  שהחיוב  התורה,  שכחת  התורהאיסור  שכחת  איסור 
ישראל לזכור את כל מה שלומד! כדי שבעת הצורך ישראל לזכור את כל מה שלומד! כדי שבעת הצורך 
יוכל להשתמש בכל ידיעה חדשה הנצרכת בתורה.יוכל להשתמש בכל ידיעה חדשה הנצרכת בתורה.

אחד מן המסובים ניצל את שעת הכושר, וכראותו אחד מן המסובים ניצל את שעת הכושר, וכראותו 
בשמחת  דעתיה  בדיחא  שהיתה  הרב,  בשמחת בפתיחות  דעתיה  בדיחא  שהיתה  הרב,  בפתיחות 
דאס?  מאכטמען  אזוי  דאס? וואו  מאכטמען  אזוי  וואו  מלפניו:  שאל  מלפניו: היום,  שאל  היום, 
לזכור  זאת,  עושים  לזכור [כיצד  זאת,  עושים  [כיצד  געדיינקען!?  צו  געדיינקען!? אלעס  צו  אלעס 
הכל?], והרי כח השכחה מעצמו פועל, וכיצד ניתן הכל?], והרי כח השכחה מעצמו פועל, וכיצד ניתן 

לזכור הכל?לזכור הכל?

קט  לרגע  פניו,  אדמו  שאלתו,  את  הרב  קט כשמוע  לרגע  פניו,  אדמו  שאלתו,  את  הרב  כשמוע 
נעמד  ולפתע  קדשו.  מחשבות  בשרעפי  שקע  נעמד הוא  שקע בשרעפי מחשבות קדשו. ולפתע  הוא 
ממקומו בסערת רוח ובהתלהבות אש קודש, ניכר ממקומו בסערת רוח ובהתלהבות אש קודש, ניכר 
בו שקשה עליו לפצוח ולגלות את סודו, אבל כבר בו שקשה עליו לפצוח ולגלות את סודו, אבל כבר 
יצא  יין  "נכנס  סה.)  (עירובין  ז"ל  חכמינו  יצא העידו  יין  "נכנס  סה.)  (עירובין  ז"ל  חכמינו  העידו 

סוד!" וכה אמר: סוד!" וכה אמר: 

פסוק  [הלא  פסוק   [הלא  פסיק!"  א'בפירושע  דאך  איז  פסיק!""דאס  א'בפירושע  דאך  איז  "דאס 
תתורו  תתורו "ולא  "ולא  שלח!  פרשת  בשלהי  הוא!]  שלח! מפורש  פרשת  בשלהי  הוא!]  מפורש 
וגו'",  תזכרו  למען    - עיניכם  ואחרי  לבבכם  וגו'", אחרי  תזכרו  למען    - עיניכם  ואחרי  לבבכם  אחרי 
מפרש כאן הכתוב להדיא, דהא בהא תליא, כאשר מפרש כאן הכתוב להדיא, דהא בהא תליא, כאשר 
בקדושה,  הלב  מחשבת  ועל  העיניים  על  בקדושה, שומרים  הלב  מחשבת  ועל  העיניים  על  שומרים 

אז ממילא זוכרים היטב את כל מה שלומדים!אז ממילא זוכרים היטב את כל מה שלומדים!

ומכלל הן אתה שומע לאו, באם אין נשמרים כראוי, ומכלל הן אתה שומע לאו, באם אין נשמרים כראוי, 
והבלים  שטותים  הרבה  ובמוח  בלב  והבלים ומכניסים  שטותים  הרבה  ובמוח  בלב  ומכניסים 
יכולה  התורה  אין  ממילא  הרי  רח"ל,  המינים  יכולה מכל  התורה  אין  ממילא  הרי  רח"ל,  המינים  מכל 
וכל  שחץ...  מלא  בלב  והגון  טוב  מושב  וכל להתיישב  שחץ...  מלא  בלב  והגון  טוב  מושב  להתיישב 
קמא קמא דמטי ללביה, שלומד בתורה ומכניס אל קמא קמא דמטי ללביה, שלומד בתורה ומכניס אל 
שכן  ממנו!  ונשכח  ופורח  שם...  מחזיק  אינו  שכן תוכו,  ממנו!  ונשכח  ופורח  שם...  מחזיק  אינו  תוכו, 
לבו  רק  תורתו,  עם  באהבה  מחובר  עצמו  הוא  לבו אין  רק  תורתו,  עם  באהבה  מחובר  עצמו  הוא  אין 
נתון אל דברים אחרים... וממילא נעשה כבולעו כך נתון אל דברים אחרים... וממילא נעשה כבולעו כך 
הנזכר:  זה  פסוק  היטב  לשנן  יש  לפיכך   – הנזכר: פולטו...  זה  פסוק  היטב  לשנן  יש  לפיכך   – פולטו... 

"ולא תתורו – למען תזכרו ועשיתם!!!"."ולא תתורו – למען תזכרו ועשיתם!!!".

ופחד  קודש,  אש  בלהב  אמר  האלה  הדברים  ופחד את  קודש,  אש  בלהב  אמר  האלה  הדברים  את 
שגילה  הגילוי  לנוכח  השומעים,  כל  על  נפל  שגילה גדול  הגילוי  לנוכח  השומעים,  כל  על  נפל  גדול 
מעט מעוצם קדושתו הנוראה! ויהי המקום לחרדת מעט מעוצם קדושתו הנוראה! ויהי המקום לחרדת 

אלקים!אלקים!

• ~ • ~ •

פעם כשהיה פעם כשהיה רבי דודרבי דוד עדיין בילדותו, מצאוהו יושב  עדיין בילדותו, מצאוהו יושב 
ובוכה, כששאלוהו לבכייה מה זו עושה? הצביע על ובוכה, כששאלוהו לבכייה מה זו עושה? הצביע על 
הגמראהגמרא הפתוחה לפניו, במסכת  הפתוחה לפניו, במסכת הוריותהוריות (יג:) שלמד  (יג:) שלמד 

זה עתה, דגרסינן התם:זה עתה, דגרסינן התם:

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם" עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם" 

(טו, טל)(טו, טל)

'בעל עגלה''בעל עגלה'
ל''ג  ערב  מירונה  האוטובוס  בתחנת  היה  גדול  ל''ג דוחק  ערב  מירונה  האוטובוס  בתחנת  היה  גדול  דוחק 
הפעוט  עגלת  את  להעמיס  הצלחתי  רב  בקושי  הפעוט בעומר,  עגלת  את  להעמיס  הצלחתי  רב  בקושי  בעומר, 
בן החלאק'ה לתחתית האוטובוס ונדחקתי עם בני לתוך בן החלאק'ה לתחתית האוטובוס ונדחקתי עם בני לתוך 
האוטובוס העמוס תר אחר מקום ישיבה עבורנו.  בתוך האוטובוס העמוס תר אחר מקום ישיבה עבורנו.  בתוך 
כל ההמולה הודיע הסדרן כי אוטובוס ריק הגיע לתחנה כל ההמולה הודיע הסדרן כי אוטובוס ריק הגיע לתחנה 
ולמי שאין לו מקום יכול לעבור לאוטובוס הנוסף. כמובן ולמי שאין לו מקום יכול לעבור לאוטובוס הנוסף. כמובן 
עבורי  ומרוווח  טוב  מקום  ומצאתי  לרדת  עבורי שמיהרתי  ומרוווח  טוב  מקום  ומצאתי  לרדת  שמיהרתי 

ובעבור בני ב''ה.ובעבור בני ב''ה.
בעגלה  נזכרתי  לדרך  יצא  כבר  שהאוטובוס  אחרי  בעגלה רק  נזכרתי  לדרך  יצא  כבר  שהאוטובוס  אחרי  רק 
המונחת בתחתית האוטובוס הראשון, ועתה כיצד אאתר המונחת בתחתית האוטובוס הראשון, ועתה כיצד אאתר 
אוטובוסים  של  רבות  עשרות  מתוך  האוטובוס  אוטובוסים את  של  רבות  עשרות  מתוך  האוטובוס  את 

שיצאו בו זמנית וכיצד אסתדר בלי העגלה לבני?!שיצאו בו זמנית וכיצד אסתדר בלי העגלה לבני?!
כעבור דקות ארוכות של נסיעה נזכרתי שראיתי אברך כעבור דקות ארוכות של נסיעה נזכרתי שראיתי אברך 
מוכר באוטובוס הקודם, תיכף התקשרתי אליו וביקשתי מוכר באוטובוס הקודם, תיכף התקשרתי אליו וביקשתי 
כי יואיל בטובו להוריד את העגלה במירון ואבוא לאסוף כי יואיל בטובו להוריד את העגלה במירון ואבוא לאסוף 

אותה ממנו. אותה ממנו. 
ומצפת  לצפת  בנסיעה  להמשיך  התכוון  שהוא  ומצפת אלא  לצפת  בנסיעה  להמשיך  התכוון  שהוא  אלא 
אותי  יעדכן  כי  סיכמנו  משכך  המחרת.  ביום  אותי למירון  יעדכן  כי  סיכמנו  משכך  המחרת.  ביום  למירון 
לאוטובוס  בני  עם  ואמתין  למירון  יגיע  לאוטובוס כשהאוטובוס  בני  עם  ואמתין  למירון  יגיע  כשהאוטובוס 

בתחנת ההורדה.בתחנת ההורדה.
סוף סוף התקשר מכרי לעדכן כי הם מתקרבים למירון, סוף סוף התקשר מכרי לעדכן כי הם מתקרבים למירון, 

מיהרתי לתחנה והמתנתי בקוצר רוח לעגלה.מיהרתי לתחנה והמתנתי בקוצר רוח לעגלה.
לעלות  לאוטובוסים  יותר  אישרה  לא  שהמשטרה  לא אישרה יותר לאוטובוסים לעלות אלא  אלא שהמשטרה 
להר והורתה לנהגים להוריד את הנוסעים בחניון תחתי להר והורתה לנהגים להוריד את הנוסעים בחניון תחתי 

רחוק מהתחנה.רחוק מהתחנה.
שהגעתי  ועד  האברך  של  ההוראות  את  שהבנתי  שהגעתי עד  ועד  האברך  של  ההוראות  את  שהבנתי  עד 
כבר  זרועי  על  הקטן  בני  הזה  הזמן  כל  כאשר  כבר לחניון  זרועי  על  הקטן  בני  הזה  הזמן  כל  כאשר  לחניון 
לבקש  לאברך  התקשרתי  החניון,  את  האוטובוס  לבקש עזב  לאברך  התקשרתי  החניון,  את  האוטובוס  עזב 
בצפת  העגלה  את  להוריד  הפחות  לכל  בטובו  בצפת שיועיל  העגלה  את  להוריד  הפחות  לכל  בטובו  שיועיל 
כדי שלא תלך לאיבוד בכל ההמולה, עודי מדבר ואדם כדי שלא תלך לאיבוד בכל ההמולה, עודי מדבר ואדם 
למישהו  קשר  לי  יש  אם  ושאל  לשיחתי  התפרץ  למישהו אחר  קשר  לי  יש  אם  ושאל  לשיחתי  התפרץ  אחר 
החיובית  לתשובתי  לצפת,  עתה  שעזב  החיובית באוטובוס  לתשובתי  לצפת,  עתה  שעזב  באוטובוס 
בטעות  שהוריד  הנוסעים  את  אעדכן  כי  וביקש  בטעות התנצל  שהוריד  הנוסעים  את  אעדכן  כי  וביקש  התנצל 
עגלה מהאוטובוס ולא השיבה למקומה, והסביר שכדי עגלה מהאוטובוס ולא השיבה למקומה, והסביר שכדי 
שחסמה  אחרת  עגלה  הוריד  שלו  העגלה  את  שחסמה להוציא  אחרת  עגלה  הוריד  שלו  העגלה  את  להוציא 
המטען.  לתא  להחזירה  בלבול  מרוב  ושכח  שלו  המטען. את  לתא  להחזירה  בלבול  מרוב  ושכח  שלו  את 
אם  כי  זו  אין  כי  וראיתי  העגלה  על  הסתכלתי  אם תיכף  כי  זו  אין  כי  וראיתי  העגלה  על  הסתכלתי  תיכף 
עגלתי שלי. בני המאושר זינק מזרועותיי היישר לעגלתו עגלתי שלי. בני המאושר זינק מזרועותיי היישר לעגלתו 

והתרווח בה בשמחה כמוצא שלל רב.והתרווח בה בשמחה כמוצא שלל רב.
העגלה  את  דווקא  זה  אדם  הוריד  האלפים  קהל  העגלה מתוך  את  דווקא  זה  אדם  הוריד  האלפים  קהל  מתוך 
שלי ופנה דווקא אלי כדי לשאול אם אני מכיר מישהו שלי ופנה דווקא אלי כדי לשאול אם אני מכיר מישהו 
באוטובוס, אין זה כי אם זכות התנא הקדוש רבי שמעון באוטובוס, אין זה כי אם זכות התנא הקדוש רבי שמעון 

בר יוחאי...בר יוחאי...
בעל המעשה: מ. ג.בעל המעשה: מ. ג.

טיב ‰‰˘‚ח‰
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג



שני  בין  והעובר  כו',  ללימוד  קשים  דברים  שני "עשרה  בין  והעובר  כו',  ללימוד  קשים  דברים  "עשרה 
בין  העוברת  והאשה  נשים,  שתי  בין  והעובר  בין גמלים,  העוברת  והאשה  נשים,  שתי  בין  והעובר  גמלים, 
שני אנשים וכו'". שני אנשים וכו'". ובמהרש"א חידושי אגדותובמהרש"א חידושי אגדות על אתר  על אתר 
מבואר, שבסוגיא זו דהוריות קא חשיב הש"ס דברים מבואר, שבסוגיא זו דהוריות קא חשיב הש"ס דברים 
שום  בם  אשכח  שלא  התלמוד,  לשכחת  שום הקשים  בם  אשכח  שלא  התלמוד,  לשכחת  הקשים 

תקנתא בדבר רח"ל עי"ש.תקנתא בדבר רח"ל עי"ש.

עצה  מוצא  שאינו  בהטעימו  בוכה,  הנער  היה  כך  עצה ועל  מוצא  שאינו  בהטעימו  בוכה,  הנער  היה  כך  ועל 
צרים  בה,  שגרו  העתיקה  העיר  מבואות  בהיות  צרים בדבר,  בה,  שגרו  העתיקה  העיר  מבואות  בהיות  בדבר, 
מאוד, וקשה להיזהר באזהרת חכמים זו, שלא לעבור מאוד, וקשה להיזהר באזהרת חכמים זו, שלא לעבור 
בין שתי נשים, ושלא תעבור האשה בין שני אנשים! בין שתי נשים, ושלא תעבור האשה בין שני אנשים! 
חלילה  שמא  ודאגה,  צער  מרוב  בוכה  היה  כך  חלילה ועל  שמא  ודאגה,  צער  מרוב  בוכה  היה  כך  ועל 

ייכשל בזה, וישכח את תלמודו!...ייכשל בזה, וישכח את תלמודו!...

[קובץ פרטיות מס' [קובץ פרטיות מס' 500060500060]

• ~ • ~ •

תלמיד חכם מופלג אחד תלמיד חכם מופלג אחד מעיה"ק ירושלים ת"ומעיה"ק ירושלים ת"ו, חיפש , חיפש 
נצרך  שהיה  בדבר  אחד,  מקום'  'מראה  אחר  רב  נצרך זמן  שהיה  בדבר  אחד,  מקום'  'מראה  אחר  רב  זמן 
לו. היה זהלו. היה זה 'מדרש' 'מדרש' המובא בכמה ספרים, אך לא ידע  המובא בכמה ספרים, אך לא ידע 
מפי  ושאל  הספרים,  בכל  חיפש  הוא   – איה.  מפי מקורו  ושאל  הספרים,  בכל  חיפש  הוא   – איה.  מקורו 
לא  חז"ל  מאמר  אותו  מקור  את  אבל  רבים,  לא סופרים  חז"ל  מאמר  אותו  מקור  את  אבל  רבים,  סופרים 

מצא!מצא!

החיפוש  מכשירי  באמצעות  רבות  שחיפש  לאחר  החיפוש גם  מכשירי  באמצעות  רבות  שחיפש  לאחר  גם 
חיפוש  במנועי  דרא  דאיכשר  ימינו,  של  חיפוש המגוונים  במנועי  דרא  דאיכשר  ימינו,  של  המגוונים 
כל  ב'מציאת'  מאוד  המסייעים  ומהודרים,  כל כשרים  ב'מציאת'  מאוד  המסייעים  ומהודרים,  כשרים 
חיפוש  במאגרי  חכמים,  מאמר  וכל  חז"ל,  חיפוש מדרש  במאגרי  חכמים,  מאמר  וכל  חז"ל,  מדרש 
שונים, העלה חרס בידו, ולא הצליח בשום אופן לגלות שונים, העלה חרס בידו, ולא הצליח בשום אופן לגלות 

מקור דברי המדרש.מקור דברי המדרש.

אחד מחבריו הציע לו, לרדת אל העיר אחד מחבריו הציע לו, לרדת אל העיר בני ברק יע"א,בני ברק יע"א, 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  קנייבסקי מרן  חיים  רבי  הגאון  מרן  של  למעונו  של ולסור  למעונו  ולסור 
התורה  בכל  הנדירה  בבקיאותו  התורה שמפורסם  בכל  הנדירה  בבקיאותו  שמפורסם  שליט"א, שליט"א, 

כולה.כולה.

לתורו  והמתין  ברק,  לבני  אחד  ערב  נסע  ברירה  לתורו בלית  והמתין  ברק,  לבני  אחד  ערב  נסע  ברירה  בלית 
בין עשרות הממתינים. כשנכנס קבלו הרב במאור פניו בין עשרות הממתינים. כשנכנס קבלו הרב במאור פניו 
הידוע, ותיכף שאל למבוקשו, התלמיד חכם הציג את הידוע, ותיכף שאל למבוקשו, התלמיד חכם הציג את 
שאלתו, שזה עידן רב שמחפש הוא אחר מדרש חז"ל שאלתו, שזה עידן רב שמחפש הוא אחר מדרש חז"ל 
מסוים, שראה שמצטטים אותו בספרי הקדמונים, אך מסוים, שראה שמצטטים אותו בספרי הקדמונים, אך 

אינו מוצא את מקורו.אינו מוצא את מקורו.

כששמע הגר"ח את דברי המדרש, אמר מיד: כששמע הגר"ח את דברי המדרש, אמר מיד: דאס איז דאס איז 
דאך אין 'שיר הייחוד'! דאך אין 'שיר הייחוד'! [זה הרי בשיר הייחוד!] הנאמר [זה הרי בשיר הייחוד!] הנאמר 

בליל יום הקדוש. וציוה להוציא מארון הספרים בליל יום הקדוש. וציוה להוציא מארון הספרים מחזור מחזור 
נפתח  ראשונה  בפתיחה  ותיכף  נפתח ,  ראשונה  בפתיחה  ותיכף  הכיפורים,  יום  הכיפוריםשל  יום  של 
לפניו בשיר הייחוד, באותו דף שמופיע דברי המדרש! לפניו בשיר הייחוד, באותו דף שמופיע דברי המדרש! 

– ויהי לפלא.– ויהי לפלא.

הגאון הצדיק ברכו לשלום, וכבר רצה תיכף לקבל את הגאון הצדיק ברכו לשלום, וכבר רצה תיכף לקבל את 
ירושלמי  חכם  תלמיד  אותו  אבל  בתור,  אחריו  ירושלמי הבא  חכם  תלמיד  אותו  אבל  בתור,  אחריו  הבא 
התפעלות  מרוב  למקומו  כמסומר  נסער  התפעלות עמד  מרוב  למקומו  כמסומר  נסער  עמד 
בבלי  ש"ס  מילא  שאל:  פליאתו  וברוב  בבלי והתרגשות,  ש"ס  מילא  שאל:  פליאתו  וברוב  והתרגשות, 
ש"ס ירושלמי וכו' בעל פה מובן! – אבל שיר הייחוד?? ש"ס ירושלמי וכו' בעל פה מובן! – אבל שיר הייחוד?? 
כיצד מגיעים גם לדעת ולזכור את כל שיר הייחוד בעל כיצד מגיעים גם לדעת ולזכור את כל שיר הייחוד בעל 

פה?!פה?!

הכל  הכל זה  זה  ובחיוך:  נפש  בשלוות  לו  ענה  חיים  רבי  ובחיוך: אך  נפש  בשלוות  לו  ענה  חיים  רבי  אך 
וואס  וונעצאך  [אלץ  וואס   וונעצאך  [אלץ  באמת!  אותך  מעניין  מה  באמת!תלוי  אותך  מעניין  מה  תלוי 
אחרים  אנשים  אצל  אולי  אינטרסאנט...],  טאקע  אחרים איז  אנשים  אצל  אולי  אינטרסאנט...],  טאקע  איז 
ובייצר  והבליו,  הזה  עולם  ענייני  אותם  ובייצר מעניין  והבליו,  הזה  עולם  ענייני  אותם  מעניין 
הסקרנות [נייגעריקייט] זוכרים הם ויודעים היטב כל הסקרנות [נייגעריקייט] זוכרים הם ויודעים היטב כל 
הבלי העולם! – אותי מעולם זה לא היה מעניין... אבל הבלי העולם! – אותי מעולם זה לא היה מעניין... אבל 
מאידך החידושים המתוקים המופיעים בשיר הייחוד, מאידך החידושים המתוקים המופיעים בשיר הייחוד, 
דוקא עניינו אותי מאוד! ולכן נחרטו היטב בזיכרוני!  דוקא עניינו אותי מאוד! ולכן נחרטו היטב בזיכרוני!  

[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 7]

• ~ • ~ •

ידועה ומפורסמת גודל קדושת עיניו של ידועה ומפורסמת גודל קדושת עיניו של הרה"ק רבי הרה"ק רבי 
אלעזר אבוחצירא זצוק"ל מבאר שבע יצ"ו,אלעזר אבוחצירא זצוק"ל מבאר שבע יצ"ו, שמעולם  שמעולם 
קדושה  תמיד  שינק  כפי  אשה.  בצורת  הסתכל  קדושה לא  תמיד  שינק  כפי  אשה.  בצורת  הסתכל  לא 
נוראה בבית אביו נוראה בבית אביו הרה"ק רבי מאיר זצוק"ל באשדודהרה"ק רבי מאיר זצוק"ל באשדוד, , 
זצוק"ל,  אבוחצירא  ישראל  רבי  זצוק"ל, הרה"ק  אבוחצירא  ישראל  רבי  הרה"ק  זקנו  זקנו ובבית  ובבית 

ה'בבא סאלי', שבנתיבות. ה'בבא סאלי', שבנתיבות. 

לשם  היה  זה  בבית  לשם   היה  זה  בבית  העיניים  העינייםלקדושת  לקדושת  החינוך החינוך 
ולתפארת! כשהילדים רואים תמיד דוגמת מופת של ולתפארת! כשהילדים רואים תמיד דוגמת מופת של 
צדיקים קדושי עליון השומרים על קדושת עיניהם עד צדיקים קדושי עליון השומרים על קדושת עיניהם עד 
מאוד! – וממילא מובן טעם שיצאו מבית זה צדיקים מאוד! – וממילא מובן טעם שיצאו מבית זה צדיקים 

קדושים. קדושים. 

הבבא  הק'  אביו  עיני  בקדושת  נקשרו  רבים  הבבא סיפורים  הק'  אביו  עיני  בקדושת  נקשרו  רבים  סיפורים 
מאיר זצוק"ל, באחת מנסיעותיו של הבבא סאלי זי"ע מאיר זצוק"ל, באחת מנסיעותיו של הבבא סאלי זי"ע 
בנו  אמר  הקודש,  לארץ  לחזור  כשנצרך  לארץ,  בנו לחוץ  אמר  הקודש,  לארץ  לחזור  כשנצרך  לארץ,  לחוץ 
אביו  פני  את  לקבל  לצאת  הראוי  שמן  מאיר  אביו הבבא  פני  את  לקבל  לצאת  הראוי  שמן  מאיר  הבבא 
להגיע  יוכל  כיצד  להגיע אבל  יוכל  כיצד  אבל  אב',  אב', 'כיבוד  'כיבוד  במצות  במצות הקדוש  הקדוש 
ומראות  שחץ  מלא  שהוא  בלוד,  התעופה  ומראות לשדה  שחץ  מלא  שהוא  בלוד,  התעופה  לשדה 

אסורות רחמנא ליצלן?!אסורות רחמנא ליצלן?!

נסער  היה  ארצה,  אביו  שהגיע  לפני  ארוכה  נסער תקופה  היה  ארצה,  אביו  שהגיע  לפני  ארוכה  תקופה 
מאוד, ומרבה להתייעץ בדבר עם תלמידיו, כיצד ניתן מאוד, ומרבה להתייעץ בדבר עם תלמידיו, כיצד ניתן 

בכל זאת לצאת ללוד ולקבל פני אביו. בכל זאת לצאת ללוד ולקבל פני אביו. 

כובע  עבורו  נרכש  כאשר  ההחלטה,  נפלה  כובע לבסוף  עבורו  נרכש  כאשר  ההחלטה,  נפלה  לבסוף 
היטב,  הפנים  כל  את  ומכסה  היורד  היטב, מיוחד  הפנים  כל  את  ומכסה  היורד  מיוחד  'תרבוש' 'תרבוש' 
מביתו  יצא  וכך  כלום!  בעדו  לראות  שניתן  מביתו בלא  יצא  וכך  כלום!  בעדו  לראות  שניתן  בלא 
בין  שהיו  הקדושות,  עיניו  את  המכסה  כובע  בין באותו  שהיו  הקדושות,  עיניו  את  המכסה  כובע  באותו 
התעופה,  לשדה  ובהגיעם  העת.  כל  חזק  עצומות  התעופה, כך  לשדה  ובהגיעם  העת.  כל  חזק  עצומות  כך 
עשרה  בעגולה  הקיפוהו  המכונית  מן  כשיצא  עשרה תיכף  בעגולה  הקיפוהו  המכונית  מן  כשיצא  תיכף 
מתלמידיו הקדושים, והוא הקפיד מאוד שלא תיפסק מתלמידיו הקדושים, והוא הקפיד מאוד שלא תיפסק 
לא  אף  סביבו  תלמידים  מנין  אותו  מחיצת  לא דבקות  אף  סביבו  תלמידים  מנין  אותו  מחיצת  דבקות 

לרגע אחד!לרגע אחד!

אחד  עם  שיחתו  כשנסבה  מספר,  חדשים  אחד כעבור  עם  שיחתו  כשנסבה  מספר,  חדשים  כעבור 
לפניו  שח  העיניים,  קדושת  אודות  תלמידים  לפניו מאותם  שח  העיניים,  קדושת  אודות  תלמידים  מאותם 

בדרך אגב כמשיח לפי תומו: בדרך אגב כמשיח לפי תומו: 

התעופה  לשדה  שנסענו  'נסיעה'  אותה  את  הנך  התעופה זוכר  לשדה  שנסענו  'נסיעה'  אותה  את  הנך  זוכר 
לפני כמה חודשים, לקבל פני אבי? – דע לך שעד עתה לפני כמה חודשים, לקבל פני אבי? – דע לך שעד עתה 
בי  שדבק  'פגם'  אותו  בעיניי  לתקן  סיימתי  לא  בי עדיין  שדבק  'פגם'  אותו  בעיניי  לתקן  סיימתי  לא  עדיין 
עצומות  עיניו  שהיו  אף  על  וזאת   – נסיעה!!!  עצומות מאותה  עיניו  שהיו  אף  על  וזאת   – נסיעה!!!  מאותה 
הכל,  המסתיר  חשוך  קשה  בבד  ומכוסות  העת,  הכל, כל  המסתיר  חשוך  קשה  בבד  ומכוסות  העת,  כל 

ומוקף כל העת בעשרה תלמידים!ומוקף כל העת בעשרה תלמידים!

בבית זה גדל בבית זה גדל בנו הקדוש הבבא אלעזר זצוק"לבנו הקדוש הבבא אלעזר זצוק"ל, ומשם , ומשם 
למד דרכי וגינוני קדושת עיניים מה היא. – ברוב שנות למד דרכי וגינוני קדושת עיניים מה היא. – ברוב שנות 
בגלימתו  עטוף  תמיד  יושב  היה  הקהל  כשקיבל  בגלימתו חייו  עטוף  תמיד  יושב  היה  הקהל  כשקיבל  חייו 
המכסה באופן טבעי גם את פניו עד פיו הקדוש, ולא המכסה באופן טבעי גם את פניו עד פיו הקדוש, ולא 
הסתכל בפני הבאים לפניו, גם בפני האנשים שנכנסו הסתכל בפני הבאים לפניו, גם בפני האנשים שנכנסו 
כאשר  נפש,  במסירות  לו  עלה  זה  קדשו  [מנהג  כאשר אליו.  נפש,  במסירות  לו  עלה  זה  קדשו  [מנהג  אליו. 
מחמת כן לא הכיר באיש שנכנס לחדרו בטבעיות כמו מחמת כן לא הכיר באיש שנכנס לחדרו בטבעיות כמו 

כל האנשים, ונטל את נפשו בסערה]. כל האנשים, ונטל את נפשו בסערה]. 

לא הכיר כלל, ולשמחת החתונה של בניו  את כלותיו לא הכיר כלל, ולשמחת החתונה של בניו את כלותיו 
אחר  בלבד,  לחופה  רק  מגיע  היה  נכדיו!]  של  אחר [לא  בלבד,  לחופה  רק  מגיע  היה  נכדיו!]  של  [לא 
הלך  החופה  ולאחר  כלל,  אותו  יצלמו  שלא  הלך שהזהיר  החופה  ולאחר  כלל,  אותו  יצלמו  שלא  שהזהיר 

לביתו.לביתו.

לביתו  מתחת  עבורו  במיוחד  נחצבה  אחת  לביתו מנהרה  מתחת  עבורו  במיוחד  נחצבה  אחת  מנהרה 
שמגיעה עד לפתח בית הכנסת, כדי שלא יפגע באשה שמגיעה עד לפתח בית הכנסת, כדי שלא יפגע באשה 
אשה,  צורת  ראה  לא  ומעולם  הכנסת!  לבית  אשה, בדרכו  צורת  ראה  לא  ומעולם  הכנסת!  לבית  בדרכו 

והיה גדול בקדושה מאוד! והיה גדול בקדושה מאוד! 

[מתוך דברי הספד אחר מיטתו ביום היארצייט הראשון להסתלקותו][מתוך דברי הספד אחר מיטתו ביום היארצייט הראשון להסתלקותו]
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