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ויפצר בו - ויקחויפצר בו - ויקח
מחנכים  הוריו  סוכריה,  לו  שכשנותנים  יודע  ילד  מחנכים כל  הוריו  סוכריה,  לו  שכשנותנים  יודע  ילד  כל 
אותו לומר תודה, איך נסתכל על ילד קטן שמקבל אותו לומר תודה, איך נסתכל על ילד קטן שמקבל 
מרוצים  נהיה  לא  בוודאי  תודה?  אומר  ואינו  מרוצים ממתק  נהיה  לא  בוודאי  תודה?  אומר  ואינו  ממתק 
להודות  הוא  באשר  אדם  לכל  ראוי  כך  ואכן  להודות מכך,  הוא  באשר  אדם  לכל  ראוי  כך  ואכן  מכך, 
על כל מה שמקבל, ובתורה הקדושה ובחז"ל מובא על כל מה שמקבל, ובתורה הקדושה ובחז"ל מובא 
שהגמרא  כך  כדי  עד  להודות,  החיוב  פעמים  שהגמרא הרבה  כך  כדי  עד  להודות,  החיוב  פעמים  הרבה 
אומרת ש'כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה נקרא אומרת ש'כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה נקרא 
עבור  תשלום  מעין  הוא  התודה  למה,  כך  וכל  עבור גזלן',  תשלום  מעין  הוא  התודה  למה,  כך  וכל  גזלן', 
שאין  דברים  מקבלים  כאשר  בפרט  שמקבלים,  שאין מה  דברים  מקבלים  כאשר  בפרט  שמקבלים,  מה 
הדרך  מתנה,  כשמקבלים  או  עליהם,  לשלם  הדרך דרך  מתנה,  כשמקבלים  או  עליהם,  לשלם  דרך 

לשלם היא ע"י ההודאה והכרת הטוב לנותן.לשלם היא ע"י ההודאה והכרת הטוב לנותן.
מעיון בפרשה אפשר לראות כי זה ההבדל בין צדיק מעיון בפרשה אפשר לראות כי זה ההבדל בין צדיק 
לרשע, כי כשיעקב אבינו רוצה לתת מתנות לעשיו לרשע, כי כשיעקב אבינו רוצה לתת מתנות לעשיו 
אבינו  שיעקב  אחרי  אך  מסרב,  הוא  בתחילה  אבינו אחיו,  שיעקב  אחרי  אך  מסרב,  הוא  בתחילה  אחיו, 
מפציר בו, הוא לוקח אפילו לא אומר תודה, כך גם מפציר בו, הוא לוקח אפילו לא אומר תודה, כך גם 
ממנו  קנה  אבינו  שאברהם  החתי,  עפרון  עם  ממנו היה  קנה  אבינו  שאברהם  החתי,  עפרון  עם  היה 
נתתי  'השדה  אמר  בתחילה  המכפלה,  מערת  נתתי את  'השדה  אמר  בתחילה  המכפלה,  מערת  את 
אבל  כסף!  בלי  נתתיה',  לך  בו  אשר  והמערה  אבל לך  כסף!  בלי  נתתיה',  לך  בו  אשר  והמערה  לך 
מאות  ארבע  של  מפולפל  מחיר  ביקש  אח"כ  מאות מיד  ארבע  של  מפולפל  מחיר  ביקש  אח"כ  מיד 
שקל כסף עובר לסוחר, ואף זלזל בכך כשאמר 'ביני שקל כסף עובר לסוחר, ואף זלזל בכך כשאמר 'ביני 
אבותינו  אצל  רואים  אנו  לעומתם  היא',  מה  אבותינו ובינך  אצל  רואים  אנו  לעומתם  היא',  מה  ובינך 
עם  לפני  אברהם  'וישתחו  אברהם  אצל  עם הקדושים,  לפני  אברהם  'וישתחו  אברהם  אצל  הקדושים, 
הארץ', וגם יעקב השתחווה לפני עשיו שבע פעמים, הארץ', וגם יעקב השתחווה לפני עשיו שבע פעמים, 
ואח"כ ממש התחנן לפניו שיואיל בטובו לקבל ממנו ואח"כ ממש התחנן לפניו שיואיל בטובו לקבל ממנו 

את המתנה.את המתנה.
הרשע  כי  לרשע,  הצדיק  דרך  בין  הבדל  אכן  הרשע זהו  כי  לרשע,  הצדיק  דרך  בין  הבדל  אכן  זהו 
מרגיש שכל מה שיש לו שייך אליו, ואינו יכול לסבול מרגיש שכל מה שיש לו שייך אליו, ואינו יכול לסבול 
לא  הוא  ולכן  לו,  נותן  אחר  שמישהו  המחשבה  לא את  הוא  ולכן  לו,  נותן  אחר  שמישהו  המחשבה  את 
חסד,  אתו  שעושים  או  לו  כשנותנים  להודות  חסד, יכול  אתו  שעושים  או  לו  כשנותנים  להודות  יכול 
אבל הצדיק תמיד נמצא בהרגשה של 'לא מגיע לי אבל הצדיק תמיד נמצא בהרגשה של 'לא מגיע לי 
כלום', ולכן על כל דבר שיש לו הוא מודה להשי"ת, כלום', ולכן על כל דבר שיש לו הוא מודה להשי"ת, 
וכשמישהו עושה לו טובה הוא לא מתבייש להודות וכשמישהו עושה לו טובה הוא לא מתבייש להודות 
לקבל  שיסכים  למישהו  להתחנן  יכול  ואפילו  לקבל לו,  שיסכים  למישהו  להתחנן  יכול  ואפילו  לו, 
עושה  שהמקבל  הרגשה  לו  לתת  ועוד  מתנה,  עושה ממנו  שהמקבל  הרגשה  לו  לתת  ועוד  מתנה,  ממנו 
עמו חסד גדול בכך שמסכים לקבל ממנו, זה ההבדל עמו חסד גדול בכך שמסכים לקבל ממנו, זה ההבדל 
לבין  לך',  אשר  לך  יהי  רב,  לי  'יש  שאומר  עשיו  לבין בין  לך',  אשר  לך  יהי  רב,  לי  'יש  שאומר  עשיו  בין 

יעקב שאומר 'כי חנני אלוקים וכי יש לי כל'.יעקב שאומר 'כי חנני אלוקים וכי יש לי כל'.

 (עפ"י טיב התורה-וישלח)(עפ"י טיב התורה-וישלח)
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טיב ‰מערכ˙

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

תפילת ליל שבת -מנחה- 15 דק' לפני השקיעה
שחרית של שבת בשעה 8:30 

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

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

כי יפ‚˘ך ע˘ו ‡חי ו˘‡לך ל‡מר למי ‡˙‰ ו‡נ‰ ˙לך ולמי כי יפ‚˘ך ע˘ו ‡חי ו˘‡לך ל‡מר למי ‡˙‰ ו‡נ‰ ˙לך ולמי 
‡ל‰ לפניך: ‡ל‰ לפניך: (לב, יח)(לב, יח)

הנה, מדרכו של עולם הוא שאף אם רואה אדם איזה שיירה עוברת הנה, מדרכו של עולם הוא שאף אם רואה אדם איזה שיירה עוברת 
לנגד עיניו אין הוא מתעניין מי הם אלו האנשים, ולאן פניהם מועדות, לנגד עיניו אין הוא מתעניין מי הם אלו האנשים, ולאן פניהם מועדות, 
וגם אם לפעמים כן מתעורר רצונו לדעת מי אלו העוברים לפניו הלוא וגם אם לפעמים כן מתעורר רצונו לדעת מי אלו העוברים לפניו הלוא 
וגם  הליכתם,  דבר  על  אותם  ולשאול  אצלם  להתענין  הוא  וגם מתבייש  הליכתם,  דבר  על  אותם  ולשאול  אצלם  להתענין  הוא  מתבייש 
דבר  על  לשאול  בדברים  עמהם  יכנס  שכן  משונה  אדם  תמצא  דבר אם  על  לשאול  בדברים  עמהם  יכנס  שכן  משונה  אדם  תמצא  אם 
הימצאותם במקום ולאן מבקשים לבוא, הלוא בודאי לא יכנס עמהם הימצאותם במקום ולאן מבקשים לבוא, הלוא בודאי לא יכנס עמהם 
בדברים בענין החפצים שהללו נושאים עמהם, כי גם זה המשונה יבין בדברים בענין החפצים שהללו נושאים עמהם, כי גם זה המשונה יבין 
דין  לפניו  יתן  שהלה  סיבה  אינה  זר  הילך  באיזה  באקראי  פגישתו  דין כי  לפניו  יתן  שהלה  סיבה  אינה  זר  הילך  באיזה  באקראי  פגישתו  כי 
וחשבון מדוייק על כל עניניו. וכיון שכן עלינו להבין דברי יעקב לשלוחיו וחשבון מדוייק על כל עניניו. וכיון שכן עלינו להבין דברי יעקב לשלוחיו 
המלאכים, למה צוה להם לענות לעשיו רק אחר שיהיה הוא הפותח המלאכים, למה צוה להם לענות לעשיו רק אחר שיהיה הוא הפותח 
זו  במנחה  כיוון  יעקב  הלוא  שלפנינו,  המקרא  וכמשמעות  זו בדברים,  במנחה  כיוון  יעקב  הלוא  שלפנינו,  המקרא  וכמשמעות  בדברים, 
כשפוגשים  תיכף  כי  להורות  עליו  היה  כן  ועל  עשיו,  פני  את  כשפוגשים לרצות  תיכף  כי  להורות  עליו  היה  כן  ועל  עשיו,  פני  את  לרצות 
אותו יהיו הם הפותחים בדברים, ויגלו לפניו כי שלוחי יעקב הם להביא אותו יהיו הם הפותחים בדברים, ויגלו לפניו כי שלוחי יעקב הם להביא 

מנחה לפניו, ולמה ביקש כי עליהם להמתין עד שהוא יהיה השואל. מנחה לפניו, ולמה ביקש כי עליהם להמתין עד שהוא יהיה השואל. 
ויש לומר כי יעקב ידע מראש כי עשיו הוא זה שיהיה הפותח בדברים ויש לומר כי יעקב ידע מראש כי עשיו הוא זה שיהיה הפותח בדברים 
ללא כל ספק, ועל אף שאין זה מן ההגיון על פי כללי הנימוס. כי ענין ללא כל ספק, ועל אף שאין זה מן ההגיון על פי כללי הנימוס. כי ענין 
של הגיון שייך באלו שיש תכלית לזמנם, ועל כן מאחר שיודעים מה של הגיון שייך באלו שיש תכלית לזמנם, ועל כן מאחר שיודעים מה 
עליהם לעשות כדי לנצל זמנם כראוי שוב לא יבואו לידי דברים שאין עליהם לעשות כדי לנצל זמנם כראוי שוב לא יבואו לידי דברים שאין 
ההגיון סובלו, אבל רשעי עולם  שאין תכלית מיוחד לזמנם אין ההגיון ההגיון סובלו, אבל רשעי עולם  שאין תכלית מיוחד לזמנם אין ההגיון 
מחייבם כלום, כי הבטלה מביאם לידי שעמום, וכיון שכן חפצים הם מחייבם כלום, כי הבטלה מביאם לידי שעמום, וכיון שכן חפצים הם 
למלאות את ריקנותם ע''י רבוי שיחה על כל המוצאים אותם, והדעת למלאות את ריקנותם ע''י רבוי שיחה על כל המוצאים אותם, והדעת 
וההגיון בטלים ומבוטלים אצלו לרצונו העז להעביר יומו, וכיון שידע וההגיון בטלים ומבוטלים אצלו לרצונו העז להעביר יומו, וכיון שידע 
יעקב שאין ממשות בחיי ההבל של עשיו, ידע כי תיכף כשיפגוש את יעקב שאין ממשות בחיי ההבל של עשיו, ידע כי תיכף כשיפגוש את 
הורה  מראש  וכבר  בדברים,  תחילה  שיפתח  זה  הוא  יהיה  הורה המלאכים  מראש  וכבר  בדברים,  תחילה  שיפתח  זה  הוא  יהיה  המלאכים 
להם לענות על דבריו, מבלי שיוסיף להם פן נוסף שיתכן ויהיה עליהם להם לענות על דבריו, מבלי שיוסיף להם פן נוסף שיתכן ויהיה עליהם 

להתחיל בדברים. להתחיל בדברים. 
כזאת מצאנו גם בין אלו אשר אכן זמנם באמת יקר מאוד, כי כל אשר כזאת מצאנו גם בין אלו אשר אכן זמנם באמת יקר מאוד, כי כל אשר 
בשם ישראל מכונה הלוא אין ערך לזמן אשר ניתן לו מן השמים, וכפי בשם ישראל מכונה הלוא אין ערך לזמן אשר ניתן לו מן השמים, וכפי 
שאמרו חז''ל (אבות ד, יז) יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים שאמרו חז''ל (אבות ד, יז) יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים 
בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, ועל אף שיודע האדם כל זאת נמצא בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, ועל אף שיודע האדם כל זאת נמצא 
שלפעמים מבטל זמנו לריק ומחפש איזה דבר שדרכה יהיה ביכולתו שלפעמים מבטל זמנו לריק ומחפש איזה דבר שדרכה יהיה ביכולתו 
להעביר זמנו, והמתבונן בגודל ההפסד מחמת הבטלה נטייר לפניו ציור להעביר זמנו, והמתבונן בגודל ההפסד מחמת הבטלה נטייר לפניו ציור 
של השחתה ממש, ומגדיר את זה האדם היושב בטל כשוטה המאבד של השחתה ממש, ומגדיר את זה האדם היושב בטל כשוטה המאבד 
מה שנותנים לו, והיא הגדרה אמיתית, כי מי הוא הכופה אותו שלא מה שנותנים לו, והיא הגדרה אמיתית, כי מי הוא הכופה אותו שלא 
לקיים את מאמרם ז''ל (עירובין נד.) 'חטוף ואכול חטוף ואכול' אין זה לקיים את מאמרם ז''ל (עירובין נד.) 'חטוף ואכול חטוף ואכול' אין זה 
כי אם רוח שטות הנכנס בו ומביאו לידי הפגת החשק לתורה ולעבודה. כי אם רוח שטות הנכנס בו ומביאו לידי הפגת החשק לתורה ולעבודה. 
לבם,  מפתחי  על  עומד  היצר  אשר  האנשים  לאלו  היעוצה  לבם, והעצה  מפתחי  על  עומד  היצר  אשר  האנשים  לאלו  היעוצה  והעצה 
ההר  את  להקטין  שיראו  השי''ת,  לעבודת  זמנם  מלהקדיש  ההר ומבטלם  את  להקטין  שיראו  השי''ת,  לעבודת  זמנם  מלהקדיש  ומבטלם 
שהיצר מעמיד לפניהם, כי כך הוא דרכו של היצר, כרשואה שהאדם שהיצר מעמיד לפניהם, כי כך הוא דרכו של היצר, כרשואה שהאדם 

חפץ הוא לעשות איזה עבודה יקרה לבוראו מיד פותח הוא בדברים חפץ הוא לעשות איזה עבודה יקרה לבוראו מיד פותח הוא בדברים 
ומתאר את גודל הקושי שבדבר, ועל ידה חפץ הוא להפר רצון האדם, ומתאר את גודל הקושי שבדבר, ועל ידה חפץ הוא להפר רצון האדם, 
ועל כן כשרואה האדם שבשום אופן אין ביכולתו לעמוד מול טענותיו ועל כן כשרואה האדם שבשום אופן אין ביכולתו לעמוד מול טענותיו 
לענות  עליו  אלא  ליצרו,  תיכף  ולהיכנע  ידיו  להרים  לו  אל  היצר,  לענות של  עליו  אלא  ליצרו,  תיכף  ולהיכנע  ידיו  להרים  לו  אל  היצר,  של 
הפחות  לכל  ומזגי  כוחי  עבור  היא  קשה  שרציתי  עבודה  אם  הפחות ולומר:  לכל  ומזגי  כוחי  עבור  היא  קשה  שרציתי  עבודה  אם  ולומר: 
ח''ו  יבוא  לא  פנים  כל  על  כזה  ובאופו  ביכולתי,  שכן  מה  את  ח''ו אעשה  יבוא  לא  פנים  כל  על  כזה  ובאופו  ביכולתי,  שכן  מה  את  אעשה 

לידי בטלה. לידי בטלה. 
מה  ועשו  כך,  שנהגו  ראיתי  שהיכרתי  סגולה  אנשי  וכמה  מה כמה  ועשו  כך,  שנהגו  ראיתי  שהיכרתי  סגולה  אנשי  וכמה  כמה 
שביכולתם ומלבד שלא יעבור הזמן לריק, כאן בירושלים היכרתי יהודי שביכולתם ומלבד שלא יעבור הזמן לריק, כאן בירושלים היכרתי יהודי 
תלמיד חכם גדול, שהיה בקי בכתבי האר''י בעל פה, דבר נדיר מאוד תלמיד חכם גדול, שהיה בקי בכתבי האר''י בעל פה, דבר נדיר מאוד 
הזקנה  לעת  בבואו  העצומה  בקיאותו  אף  על  אך  כזה,  אדם  הזקנה למצוא  לעת  בבואו  העצומה  בקיאותו  אף  על  אך  כזה,  אדם  למצוא 
נתקשה למאוד להתעמק בתורה, וכיון שכן עקר מקומו מישיבת שער נתקשה למאוד להתעמק בתורה, וכיון שכן עקר מקומו מישיבת שער 
הרה''ח  בשעתו  שיסד  תהילים  אמירת  לחברת  עצמו  וצירף  הרה''ח השמים,  בשעתו  שיסד  תהילים  אמירת  לחברת  עצמו  וצירף  השמים, 
רבי מנדל גפנר זצ''ל עבור זקנים וחלושי כוח שאין בכוחם לעשות דבר רבי מנדל גפנר זצ''ל עבור זקנים וחלושי כוח שאין בכוחם לעשות דבר 
מעבר לזה, ועל אף היותו תלמיד חכם עצום לא חס על כבודו וצירף מעבר לזה, ועל אף היותו תלמיד חכם עצום לא חס על כבודו וצירף 
עצמו לרשימה זו, באמרו זה מה שאני יכול לעת עתה, אכן קשה לי עצמו לרשימה זו, באמרו זה מה שאני יכול לעת עתה, אכן קשה לי 

הלימוד אבל לא הותר לי מחמת כן להעביר זמני לריק...הלימוד אבל לא הותר לי מחמת כן להעביר זמני לריק...
ובאם האדם יעשה את מה שביכולתו יבחין לבסוף כי גם מה שהחשיב ובאם האדם יעשה את מה שביכולתו יבחין לבסוף כי גם מה שהחשיב 
שרואים  מה  וכעין  עינים,  אחיזת  אם  כי  זה  אין  קשה  לדבר  שרואים מתחילה  מה  וכעין  עינים,  אחיזת  אם  כי  זה  אין  קשה  לדבר  מתחילה 
בפרשתן שאמר יעקב בתפילתו (לב, יא) 'כי במקלי עברתי את הירדן בפרשתן שאמר יעקב בתפילתו (לב, יא) 'כי במקלי עברתי את הירדן 
הזה ועתה הייתי לשני מחנות' כי אותיות מקל''י הם כאותיות ק''ל ל''י, הזה ועתה הייתי לשני מחנות' כי אותיות מקל''י הם כאותיות ק''ל ל''י, 
וכיוון יעקב בזה כי אכן בתחילה בראותו שעליו להקים את אלו שני וכיוון יעקב בזה כי אכן בתחילה בראותו שעליו להקים את אלו שני 
המחנות [שכידוע היה זה ליעקב עבודה טמירה בהקמת הי''ב שבטי המחנות [שכידוע היה זה ליעקב עבודה טמירה בהקמת הי''ב שבטי 
להקטין  עצתו  היתה  כן  על  מנשוא,  כבד  שהדבר  לו  היה  נדמה  להקטין י''ה]  עצתו  היתה  כן  על  מנשוא,  כבד  שהדבר  לו  היה  נדמה  י''ה] 
אחלק  ולפחות  ביכולתי,  שכן  מה  הפחות  לכל  אעשה  באמרו  אחלק הדבר,  ולפחות  ביכולתי,  שכן  מה  הפחות  לכל  אעשה  באמרו  הדבר, 
הדבר לשנים, ואעשה רק מחצה, אך כיון שהוא עשה את שלו, היתה הדבר לשנים, ואעשה רק מחצה, אך כיון שהוא עשה את שלו, היתה 
מחנות,  לשני  וזכה  העבודה  את  השלים  ובעזרתו  עימו  השי''ת  מחנות, חסדי  לשני  וזכה  העבודה  את  השלים  ובעזרתו  עימו  השי''ת  חסדי 

היינו כל הי''ב שבטי י''ה.היינו כל הי''ב שבטי י''ה.
שאחד  זצ''ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה''צ  ורבי  מורי  על  שמעתי  שאחד וכן  זצ''ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה''צ  ורבי  מורי  על  שמעתי  וכן 
עקב אחריו וראה כי ישב והגה בתורה משך שבע שעות רצופות, מבלי עקב אחריו וראה כי ישב והגה בתורה משך שבע שעות רצופות, מבלי 
להרים את עיניו מהגמרא אף לא לפעם אחת. הלא שהתפעל מאוד להרים את עיניו מהגמרא אף לא לפעם אחת. הלא שהתפעל מאוד 
מרוכז  להיות  כזה  עצום  כח  לו  מאין  אתו  ושאל  העיז  העובדא,  מרוכז מזה  להיות  כזה  עצום  כח  לו  מאין  אתו  ושאל  העיז  העובדא,  מזה 
בתוך הגמרא משך שעות ארוכות, נענה רבי בנימין ואמר, אכן גם אני בתוך הגמרא משך שעות ארוכות, נענה רבי בנימין ואמר, אכן גם אני 
לעצמי  אמרתי  אך  כזאת,  לעשות  אוכל  לא  כי  סבור  הייתי  לעצמי בתחילה  אמרתי  אך  כזאת,  לעשות  אוכל  לא  כי  סבור  הייתי  בתחילה 
שעל כל פנים עלי מה שכן ביכולתי, והלוא לימוד רצף של חמש דקות שעל כל פנים עלי מה שכן ביכולתי, והלוא לימוד רצף של חמש דקות 
להרגיל  התחלתי  כן  על  שבמקדש,  הקשים  הדברים  מן  אינו  להרגיל בלבד  התחלתי  כן  על  שבמקדש,  הקשים  הדברים  מן  אינו  בלבד 
ואחר  בלבד,  דקות  חמש  משך  הגמרא  בתוך  מרוכז  להיות  עצמי  ואחר את  בלבד,  דקות  חמש  משך  הגמרא  בתוך  מרוכז  להיות  עצמי  את 
להרגיל  הוספתי  בכך,  הורגלתי  וכבר  במשימתי  הצלחתי  כי  להרגיל שראיתי  הוספתי  בכך,  הורגלתי  וכבר  במשימתי  הצלחתי  כי  שראיתי 
מחול  הוספתי  לתקופה  מתקופה  וכך  דקות,  חמש  בעוד  עצמי  מחול את  הוספתי  לתקופה  מתקופה  וכך  דקות,  חמש  בעוד  עצמי  את 
שעות  שבע  רצף  של  להרגל  והגעתי  זכיתי  שלבסוף  עד  הקודש  שעות על  שבע  רצף  של  להרגל  והגעתי  זכיתי  שלבסוף  עד  הקודש  על 

ממושכות...ממושכות...
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איסור קומה זקופה וגילוי הראשאיסור קומה זקופה וגילוי הראש
א. א. אסור לילך בקומה זקופה, שדוחק רגלי 
האחרונים  כתבו  וע"כ  כביכול,  השכינה 
פחות  אפילו  זקופה  בקומה  לילך  דאסור 
עומד  דאפילו  ופשוט  אמות,  מאבע 
במקומו ואינו הולך כלל אסור (ס"ו מ"ב סק"ט).

עיניו  יוכלו  שלא  כל  הזקיפה,  ושיעור  ב.ב. 
לראות למטה בסמוך לרגליו, וצריך מחמת 
זה לילך בנחת שלא יכשל בהליכתו, ומכל 
מקום לא יכוף קומתו או ראשו יותר מדאי 
אלא במידה בינונית בכדי שיראה את הבא 
כנגדו בפניו, בלי שיזקיף עיניו למעלה יותר 

מדאי (שו"ע הרב מהדו"ת ס"ה). 
הראש,  בגילוי  אמות  ארבע  ילך  לא  ג. ג. 
תחת  וכ"ש  תקרה,  בו  שיש  בבית  אפילו 
אויר השמים דיש ליזהר לכו"ע (ס"ו מ"ב סק"י).
בגילוי  ילך  שלא  הוא,  חסידות  מידת  ד. ד. 
בעת  ואפילו  מד"א,  פחות  אפילו  הראש 

השינה בלילה (מ"ב סקי"א).
אינו  ד"א  דאפילו  לומר  שמצדדין  יש  ה. ה. 
במעשיהן,  להצנועין  רק  מדינא  אסור 
מדינא  גמור  איסור  הוא  בזמנינו  אמנם 
בביתו  יושב  ואפילו  הראש  בגילוי  להיות 

(מ"ב סקי"א).

בכיסוי  להרגילם  נכון  קטנים  ואפילו  ו. ו. 
כסי  קנ"ו)  (שבת  בגמרא  כדאיתא  הראש, 
ראשך כי היכי דליהוי עלך אימתא דשמיא 

(מ"ב סקי"א).

על  היד  בכיסוי  די  הראש  גילוי  לענין  ז.ז. 

הראש, אבל לילך ד"א תחת אויר השמים 
לא מהני בזה כיסוי הראש ביד (מ"ב סקי"א).

הראש  בגילוי  ללמוד  וה"ה  לברך  אסור  ח. ח. 
(מ"ב סקי"ב).

ט. ט. ולא מהני בזה כיסוי היד, כיון דיד וראש 
חד גופא, ואין הגוף יכול לכסות את עצמו 

(מ"ב סקי"ב).

י. י. ויש מקילין בזה בשעת הדחק, כגון בלילה 
דדי  בראשו,  כובע  לו  ואין  לשתות  שרוצה 
טוב  יותר  אבל  בידו,  ראשו  שמכסה  במה 
לנהוג כמו שהעולם נוהגין, שממשיך הבית 
יד של הבגד על היד ומכסה בו ראשו, דאז 

הוי שפיר כיסוי לכו"ע (מ"ב סקי"ב).
של  תפילין  הנחת  בשעת  ליזהר  יש  יא.יא. 
ראש שלא יברך הברכה בראש מגולה (מ"ב 

סקי"ב).

יב. יב. אם מפלה ראשו, שרי בגילוי הראש (מ"ב 
סקי"א).

בו,  אין  חסידות  מידת  אפילו  ובמרחץ  יג. יג. 
יש  ומ"מ  ארץ,  דרך  ממסכת  כדמשמע 
במטפחת,  ראשם  שמכסים  מדקדקים 
יתירה  חומרא  הוא  כי  כתב  יוסף  ובברכי 
ראשו  לכסות  דיש  וי"א  סק"ג),  (שע"ת  הרבה 
דליכא  כיון  אמות,  ארבע  כשהולך  בידו 

פסידא (כה"ח סקי"ז).

דברים הקשים לשכחהדברים הקשים לשכחה
משכח  מראשותיו  מלבושיו  המניח  יד.יד. 
אחר  דבר  מניח  אם  ואפשר  לימודו, 

המפסיק בין ראשו לבגדיו אין קפידא (מ"ב 
סק"ב).

יחד  מלבושים  שני  מללבוש  יזהר  טו. טו. 
סק"ב),  (מ"ב  לשכחה  קשה  כי  אחת,  בפעם 

וי"א דבמנעלים אין קפידא (ערוה"ש ס"ו). 
[דוקא  הקבר  גבי  שעל  כתב  הקורא  טז. טז. 
אין  שוקעת  כתיבה  אבל  בולטת,  כתיבה 
המצוות  בשער  האריז"ל  בשם  סק"ג  (כה"ח  חשש 
או  סי"ג],  קכ"ח  סי'  קישו"ע  ואתחנן),  פרשת 

(מ"ב  לימודו  משכח  המת  בפני  המסתכל 
סק"ב).

מחזיר  ואוכל  במלח  אצבעו  הטובל  יז. יז. 
דווקא  אם  יודע  איני  ואצבעו  לימודו, 
הסמוך לאגודל דווקא כי הוא נקרא אצבע, 

ואי של ימין דווקא (פמ"ג א"א סק"א).
מלח  בלא  מגולגלת  וביצה  חיטים  פת  יח. יח. 

ושמן זית, יפה לזכירה (כה"ח סי' קנ"ז סקכ"ט).
לרגלי  'נר  פעמים,  ז'  יום  בכל  יאמר  יט. יט. 
סי'  (כה"ח  זכרן  ותהיה  לנתיבתי'  ואור  דבריך 

קנ"ז סקכ"ט).

נקיון הגוף קודם התפילהנקיון הגוף קודם התפילה
כ. כ. יבדוק נקביו, כדי שיהיה אח"כ גופו נקי 
בשעת קבלת מלכות שמים בקריאת שמע 

ותפילה (ס"ו מ"ב סקי"ג).
בדק  ואם  לבד,  בדיקה  רק  צריך  אין  כא. כא. 
את עצמו ואינו רוצה עתה לנקביו זה נקרא 
עבור  שוב  לאחר  וחלילה  נקי,  גוף  הדין  מן 
תפילה  רק  אפילו  או  שמע  קריאת  זמן  זה 

בציבור (מ"ב סקי"ג).
אף  יוצא,  המותרות  ואין  בדק  אם  כב. כב. 
גוף  נקרא  מ"מ  לזה,  צריך  דמיונו  שלפי 
השרת,  למלאכי  תורה  ניתנה  ולא  נקי, 
ומה לו לעשות, ורבים טועים בזה, ע"כ יש 

להזהירם (ערוה"ש סי"א).
שהוא  וערב,  בוקר  לפנות  עצמו  ירגיל  כג. כג. 

זריזות ונקיות (ס"ו).
צניעות וקדימה ברחיצהצניעות וקדימה ברחיצה

אדם  בני  של  שדרכן  המרחץ  בבית  כד. כד. 
לילך שם ערומים וא"א בענין אחר, אין בזה 

משום פריצות (מ"ב סק"א).
יזהר  רק  כן,  הדין  בנהר  כשרוחץ  וכן  כה.כה. 
מה  כל  לנהר  סמוך  וללבוש  לפשוט 
שאפשר, בכדי שלא ילך בגילוי הגוף שלא 

לצורך (מ"ב סק"א).
תחילה  ימין  יקדים  וסך,  רוחץ  כשהוא  כו.כו. 

(מ"ב סק"ז).

מפני  תחילה,  ראשו  גופו,  כל  סך  אם  כז. כז. 
שהוא מלך על כל האיברים (מ"ב סק"ז).

כח. כח. בד"מ איתא דלא ראה מדקדקים בזה, 
ואפשר דדוקא בנעילת המנעלים וחליצתן 
שהוא בכל יום שייך לעשות כבוד להקדים 
מה שצריך להקדים, אבל רחיצה וסיכת כל 
אין  לפרקים,  אלא  הזה  בזמן  דאינה  הגוף 
שהיו  בזמנם  מדובר  ובברייתא  להקפיד, 
ומ"מ  שעה,  בכל  וסיכה  ברחיצה  רגילים 
ברכה  עליו  תבא  הזה  בזמן  גם  המדקדק 

(כה"ח סק"ח).

ל‰ˆלח˙ ו˘מיר˙ ‰יל„יםל‰ˆלח˙ ו˘מיר˙ ‰יל„ים

"הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנכי אותו, "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנכי אותו, 
פן יבוא והכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב פן יבוא והכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב 

איטיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא איטיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא 
יספר מרב" יספר מרב" (בראשית לב, יב-יג)(בראשית לב, יב-יג)

ומפורטת  מפורשת  הבנים,  על  ע"ה  אבינו  יעקב  ומפורטת תפילת  מפורשת  הבנים,  על  ע"ה  אבינו  יעקב  תפילת 
הצלחתם  על  כללית  בתפילה  הסתפק  ולא  ברורה,  הצלחתם בשפה  על  כללית  בתפילה  הסתפק  ולא  ברורה,  בשפה 
הכללית של הילדים ושמירתם, כי אם פירט מבוקשו במו הכללית של הילדים ושמירתם, כי אם פירט מבוקשו במו 
פן  אותו  אנכי  ירא  כי  עשיו,  מיד  אחי  מיד  נא  פן פיו: "הצילני  אותו  אנכי  ירא  כי  עשיו,  מיד  אחי  מיד  נא  פיו: "הצילני 
על  סמך  ולא  וגו'",  אמרת  ואתה  בנים,  על  אם  והכני  על יבוא  סמך  ולא  וגו'",  אמרת  ואתה  בנים,  על  אם  והכני  יבוא 

תפילה שבליבו. תפילה שבליבו. 
על  יסמוך  שלא  הילדים,  על  ובקשה  תפילה  דרך  על ללמדנו  יסמוך  שלא  הילדים,  על  ובקשה  תפילה  דרך  ללמדנו 
שיש  מה  ועל  והחלט,  בבירור  הילדים  את  שמכיר  שיש מה  מה  ועל  והחלט,  בבירור  הילדים  את  שמכיר  מה 
במחשבותיו ובליבו תמיד על צרכיהם הגופניים והנפשיים. במחשבותיו ובליבו תמיד על צרכיהם הגופניים והנפשיים. 
להוציא  הלב,  קולמוס  הפה  שיהיה  שיחתו,  יפרש  אם  להוציא כי  הלב,  קולמוס  הפה  שיהיה  שיחתו,  יפרש  אם  כי 
ולהתפלל  לבקש  שצריך  מה  כל  פיו,  אל  ומחשבתו  ולהתפלל מליבו  לבקש  שצריך  מה  כל  פיו,  אל  ומחשבתו  מליבו 
הנצרך  וכל  חייהם  בסדרי  הן  ודבר,  דבר  בכל  הנצרך בהצלחתם  וכל  חייהם  בסדרי  הן  ודבר,  דבר  בכל  בהצלחתם 
לסייעתא  שצריכים  ומה  הפנימית,  בעבודתם  והן  לסייעתא להם.  שצריכים  ומה  הפנימית,  בעבודתם  והן  להם. 
דשמיא במלחמת היצר ובעבודת המידות, ובדרכי תלמודם דשמיא במלחמת היצר ובעבודת המידות, ובדרכי תלמודם 
בצלותא  ויפרש  יוציא  כל,  מכל  בכל  הכל  וכו',  בצלותא וחינוכם  ויפרש  יוציא  כל,  מכל  בכל  הכל  וכו',  וחינוכם 

מעליא קמי שמיא.
וכיוצא בדבר הוא בשאר תפילות שהאדם מתפלל על 
כל דבר שהוא, שצריך לפרש בשפתי פיו את תפילותיו 
ובקשותיו, ולא להסתפק בתפילה כללית בלשון כוללת 

של הצלחה.
ע"א), ,  קסט  ע"א)(דף  קסט  (דף  זה  בפסוק  זה   בפסוק  הקדוש  הקדושהזוהר  הזוהר  מלמדנו  זה  מלמדנו יסוד  זה  יסוד 
לכל  בתפילתו, "לאחזאה  ע"ה  אבינו  יעקב  כוונת  לכל שמפרש  בתפילתו, "לאחזאה  ע"ה  אבינו  יעקב  כוונת  שמפרש 
בני עלמא" – להראות סדר תפילה לכל באי עולם. ומפרש בני עלמא" – להראות סדר תפילה לכל באי עולם. ומפרש 
הזוהר כמה עניינים הנלמדים מסדר תפילת יעקב, ראשית הזוהר כמה עניינים הנלמדים מסדר תפילת יעקב, ראשית 
ליה  "דאצטריך  בקשתו.  לפני  הבורא  שבח  שהקדים  ליה במה  "דאצטריך  בקשתו.  לפני  הבורא  שבח  שהקדים  במה 
יבעי  ולבתר  בקדמיתא,  דמאריה  שבחא  לסדרא  נש  יבעי לבר  ולבתר  בקדמיתא,  דמאריה  שבחא  לסדרא  נש  לבר 
דמריה,  שבחא  סדר  בקדמיתא  יעקב,  עבד  דהכי  דמריה, בעותיה.  שבחא  סדר  בקדמיתא  יעקב,  עבד  דהכי  בעותיה. 

ולבתר דסדר שבחא אמר בעותיה דאצטריך ליה".ולבתר דסדר שבחא אמר בעותיה דאצטריך ליה".
הקדוש:  הזוהר  מלמדנו  התפילה,  בקשת  עריכת  הקדוש: ובסדרי  הזוהר  מלמדנו  התפילה,  בקשת  עריכת  ובסדרי 
וז"ל וז"ל (תרגום ללה"ק)(תרגום ללה"ק) "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי  "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
תפילתו,  שמתפלל  –מי  בנים.  על  אם  והכני  יבא  פן  תפילתו, אותו  שמתפלל  –מי  בנים.  על  אם  והכני  יבא  פן  אותו 
אותי  הצלת  שכבר  תאמר  ואם  כראוי.  דבריו  לפרש  אותי צריך  הצלת  שכבר  תאמר  ואם  כראוי.  דבריו  לפרש  צריך 
קרובים  שגם  תאמר  ואם  אחי'.  'מיד  פירש  לכן   – קרובים מלבן.  שגם  תאמר  ואם  אחי'.  'מיד  פירש  לכן   – מלבן. 
מאי  עשו'.  'מיד  פירש  לכן   – נקראים.  אחים  סתם  מאי אחרים  עשו'.  'מיד  פירש  לכן   – נקראים.  אחים  סתם  אחרים 

טעמא, בגין לפרשא מלה כדקא יאות.טעמא, בגין לפרשא מלה כדקא יאות.
ואם תאמר למה אני צריך להצלה. – לכן פירש 'כי ירא אנכי ואם תאמר למה אני צריך להצלה. – לכן פירש 'כי ירא אנכי 
ולפרשו  למעלה,  הדבר  להודיע  כדי  והכני',  יבא  פן  ולפרשו אותו  למעלה,  הדבר  להודיע  כדי  והכני',  יבא  פן  אותו 

כראוי, ולא יסתום דברו" עכל"ק.כראוי, ולא יסתום דברו" עכל"ק.
בתפילתו,  שיחתו  לפרש  הקדוש  הזוהר  מלמדנו  בתפילתו, ובאשר  שיחתו  לפרש  הקדוש  הזוהר  מלמדנו  ובאשר 
לפרש  שצריך  לפרש   שצריך  יט)  יט)(ז,  (ז,  רבה  אסתר  רבהבמדרש  אסתר  במדרש  גם  מפורש  גם הוא  מפורש  הוא 
בקשתו. וז"ל: "משל לאדם שהיה מהלך בדרך, מן דוחקא בקשתו. וז"ל: "משל לאדם שהיה מהלך בדרך, מן דוחקא 
דאורחא אסתבע קרסוליה, אמר: 'הלואי הוה לי חד חמר'. דאורחא אסתבע קרסוליה, אמר: 'הלואי הוה לי חד חמר'. 
ליה:  אמר  עולאי,  חד  חמרתיה  דילדית  רומי  חד  עלוי  ליה: עבר  אמר  עולאי,  חד  חמרתיה  דילדית  רומי  חד  עלוי  עבר 
סב ארכב הדין עולאי. אמר, הא צלותי אישתמע, ברם אנא סב ארכב הדין עולאי. אמר, הא צלותי אישתמע, ברם אנא 

עי"ש  עכ"ל  למרכיבה"  אם  למרכב  אם  כהוגן,  שאלית  עי"ש לא  עכ"ל  למרכיבה"  אם  למרכב  אם  כהוגן,  שאלית  לא 
(ובאוהחה"ק דברים ג, כג).(ובאוהחה"ק דברים ג, כג).

ונראה ביאור טעמא דמילתא, כאשר התפילה היא הכלים ונראה ביאור טעמא דמילתא, כאשר התפילה היא הכלים 
צורת  וכפי  מלמעלה,  השפע  ידם  על  לקבל  צורת והצינורות  וכפי  מלמעלה,  השפע  ידם  על  לקבל  והצינורות 
הכלים והצינורות שפותח כן יבוא השפע בהם, ולכן צריכה הכלים והצינורות שפותח כן יבוא השפע בהם, ולכן צריכה 

התפילה להיות בשלמות.התפילה להיות בשלמות.
נתונים  שאנו  שבזמנינו  האחרונים,  הפוסקים  העלו  נתונים וכבר  שאנו  שבזמנינו  האחרונים,  הפוסקים  העלו  וכבר 
התפילה  חובת  בודאי  קשה,  ומצוקה  צרה  בעיתותי  התפילה תמיד  חובת  בודאי  קשה,  ומצוקה  צרה  בעיתותי  תמיד 
(ספר (ספר  הרמב"ןהרמב"ן  שיטת  לפי  וגם  עלמא,  לכולי  שיטת מדאורייתא  לפי  וגם  עלמא,  לכולי  מדאורייתא 
מודה  דרבנן,  תפילה  מצות  שעיקר  מודה   דרבנן,  תפילה  מצות  שעיקר  א)  שורש  השגות,  א)המצוות,  שורש  השגות,  המצוות, 

דפרשת  מקרא  דאורייתא,  חיוב  הוא  הצרה  שבעת  דפרשת הוא  מקרא  דאורייתא,  חיוב  הוא  הצרה  שבעת  הוא 
והרעותם  אתכם  הצורר  הצר  "על  והרעותם :  אתכם  הצורר  הצר  "על  ט):  י,  ט)(במדבר  י,  (במדבר  בהעלותך בהעלותך 
בחצוצרת ונזכרתם לפני ה' אלקיכם, ונושעתם מאויביכם". בחצוצרת ונזכרתם לפני ה' אלקיכם, ונושעתם מאויביכם". 

עיין עיין מגן אברהםמגן אברהם (או"ח סי' ק"ו ס"ק ב)  (או"ח סי' ק"ו ס"ק ב) ונושאי כלים. ונושאי כלים. 
קיצוש"ע,  שעל  קיצוש"ע,   שעל  השולחן  השולחןבמסגרת  במסגרת  שכתב  ראיתי  זה  שכתב ומעין  ראיתי  זה  ומעין 
שכשצריך לאיזו בקשה, ומתפלל על אותו דבר הצריך לו, שכשצריך לאיזו בקשה, ומתפלל על אותו דבר הצריך לו, 
בזה נמי לכולי עלמא תפילתו דאורייתא, שכך ענין המצוה בזה נמי לכולי עלמא תפילתו דאורייתא, שכך ענין המצוה 

אמור שיהיה מבקש חסרונו ומתפלל לפניו יתברך.אמור שיהיה מבקש חסרונו ומתפלל לפניו יתברך.
זו היא אולי אחת הסיבות שלפעמים מתפללים ואין נענים, זו היא אולי אחת הסיבות שלפעמים מתפללים ואין נענים, 
במילים  פירש  ולא  לה,  הראוי  כדין  התפילה  אין  במילים כאשר  פירש  ולא  לה,  הראוי  כדין  התפילה  אין  כאשר 

ברורות צורכו ובקשתו. ברורות צורכו ובקשתו. 
יכול אדם לומר ארבעים פעמים כל ספר התהילים – שהוא יכול אדם לומר ארבעים פעמים כל ספר התהילים – שהוא 
הכתוב  שם  על  בישראל,  ומקובלת  גדולה  סגולה  הכתוב בודאי  שם  על  בישראל,  ומקובלת  גדולה  סגולה  בודאי 
יבשו  ע"ה: "אל  המלך  דוד  ביקש  כך  שעל  יבשו   ע"ה: "אל  המלך  דוד  ביקש  כך  שעל  ז)  ז)(סט,  (סט,  בתהלים בתהלים 
אלקי  מבקשיך  בי  יכלמו  אל  צבאות,  אלקים  ה'  קוויך  אלקי בי  מבקשיך  בי  יכלמו  אל  צבאות,  אלקים  ה'  קוויך  בי 
ניגש  מה  על  לפרש  צריך  עדיין  מקום  ומכל  ניגש ישראל".  מה  על  לפרש  צריך  עדיין  מקום  ומכל  ישראל". 

לסגולה זו, ומה בקשתו ותעש בזכות אותה סגולה.לסגולה זו, ומה בקשתו ותעש בזכות אותה סגולה.
ולכן מן הראוי לאדם לרשום בקשותיו וצרכיו עלי פתקא, ולכן מן הראוי לאדם לרשום בקשותיו וצרכיו עלי פתקא, 

כדי שיוכל לפרט כל בקשותיו וצרכיו בתפילתו.כדי שיוכל לפרט כל בקשותיו וצרכיו בתפילתו.

ממ
וכוכ
כ

ובוב
שש

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

הלכות כלליות בהשכמת הבוקרהלכות כלליות בהשכמת הבוקר



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

מי„˙ ‰ביטחון

יעקב  של  יעקב   של  הביטחון  הביטחוןמידת  מידת  לפנינו  מתגלה  לפנינו כאן  מתגלה  כאן 
מטבע  שהרי  הדרה!  בכל  יתברך  בבורא  ע"ה  מטבע אבינו  שהרי  הדרה!  בכל  יתברך  בבורא  ע"ה  אבינו 
האדם כאשר יש בלבו פחד מפני מלחמה וליסטים האדם כאשר יש בלבו פחד מפני מלחמה וליסטים 
וחושב  לו,  מציק  שהפחד  בלילה,  לישון  יכול  וחושב אינו  לו,  מציק  שהפחד  בלילה,  לישון  יכול  אינו 
את  לשמור  כיצד  עצות,  ומטכס  העת  כל  את תחבולות  לשמור  כיצד  עצות,  ומטכס  העת  כל  תחבולות 

נפשו ונפש ביתו. נפשו ונפש ביתו. 
לא כן היא מידתו של יעקב אבינו, כאשר ראה מצבו לא כן היא מידתו של יעקב אבינו, כאשר ראה מצבו 
מאות  וארבע  לקראתו  בדרך  יצא  כבר  שעשיו  מאות וידע  וארבע  לקראתו  בדרך  יצא  כבר  שעשיו  וידע 
אביו  אלקי  לפני  להתפלל  תחילה  נעמד  עמו,  אביו איש  אלקי  לפני  להתפלל  תחילה  נעמד  עמו,  איש 
שמצידו,  ההשתדלות  כל  ועשה  ויצחק,  שמצידו, אברהם  ההשתדלות  כל  ועשה  ויצחק,  אברהם 
במשלוח הדורון ובחציית המחנה וכו'. – לאחר מכן במשלוח הדורון ובחציית המחנה וכו'. – לאחר מכן 
לישון  הלך  לעשות,  מה  יותר  עוד  שאין  לישון כראותו  הלך  לעשות,  מה  יותר  עוד  שאין  כראותו 
שלם  וביטחון  באמונה  עצמו  וסמך  ובטח,  שלם בהשקט  וביטחון  באמונה  עצמו  וסמך  ובטח,  בהשקט 
חובת  ידי  יצא  כבר  חשבונו  פי  שעל  אחר  חובת בה',  ידי  יצא  כבר  חשבונו  פי  שעל  אחר  בה', 

ההשתדלות.ההשתדלות.
כענין שמספרים על כענין שמספרים על מרן הגרי"ז הרב מבריסק זי"עמרן הגרי"ז הרב מבריסק זי"ע, , 
כל  בורח  היה  השניה  העולם  מלחמת  כל שבתקופת  בורח  היה  השניה  העולם  מלחמת  שבתקופת 
הזמן למקומות מוגנים, והנה לבסוף הגיע לווארשא הזמן למקומות מוגנים, והנה לבסוף הגיע לווארשא 
היתה  עת  באותה  לברוח,  יכולת  שום  באין  היתה הנצורה  עת  באותה  לברוח,  יכולת  שום  באין  הנצורה 
סכנה  מקום  קשה,  מלחמה  של  בעיצומה  סכנה וורשה  מקום  קשה,  מלחמה  של  בעיצומה  וורשה 
לישון  הרב  הלך  שם  דווקא  והנה  כלל,  מוגן  לישון שאינו  הרב  הלך  שם  דווקא  והנה  כלל,  מוגן  שאינו 

בלילה של הפגזות כבדות בלי שום פחד... בלילה של הפגזות כבדות בלי שום פחד... 
כשנשאל על השינוי הגדול, כיצד יתכן שדווקא כאן כשנשאל על השינוי הגדול, כיצד יתכן שדווקא כאן 
שכל  הרב,  הסביר  כלום?  ירא  אינו  הסכנה  שכל במקום  הרב,  הסביר  כלום?  ירא  אינו  הסכנה  במקום 
היתה  הסכנה,  את  למנוע  שניתן  במצב  שהיה  היתה עוד  הסכנה,  את  למנוע  שניתן  במצב  שהיה  עוד 
של  המצוה  את  כראוי  לקיים  נתונה  דאגתו  של עיקר  המצוה  את  כראוי  לקיים  נתונה  דאגתו  עיקר 
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (דברים ד, טו)(דברים ד, טו). אבל עתה . אבל עתה 
באותה  סכנה  בחזקת  הם  שלפניו  המקומות  באותה שכל  סכנה  בחזקת  הם  שלפניו  המקומות  שכל 
מידה, ובין כך אין בידו לעשות דבר, הרי שכבר יצא מידה, ובין כך אין בידו לעשות דבר, הרי שכבר יצא 
אם כן ידי חובת השתדלותו, ומעתה יכול הוא להיות אם כן ידי חובת השתדלותו, ומעתה יכול הוא להיות 

סמוך ובטוח בביטחון קונו בשלמות. סמוך ובטוח בביטחון קונו בשלמות. (טיב התורה).(טיב התורה). 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

מלשון  היא  שאמונה  מלשון   היא  הקדושים שאמונה  בספרים הקדושיםבספרים  מ"ש  מ"ש ידוע  ידוע 
(אסתר (אסתר  הדסה"  את  אומן  "ויהי  כמו  וגידול,  הדסה" 'המשכה'  את  אומן  "ויהי  כמו  וגידול,  'המשכה' 
ב, ז)ב, ז). וכשיש לאדם אמונה איתנה וביטחון חזק בה', . וכשיש לאדם אמונה איתנה וביטחון חזק בה', 

גופא  והביטחון  באמונה  עצמו  על  ממשיך  הוא  גופא הרי  והביטחון  באמונה  עצמו  על  ממשיך  הוא  הרי 
את הישועה, עיין בספה"ק את הישועה, עיין בספה"ק "אוהב ישראל""אוהב ישראל" (פרשת נח)(פרשת נח).

סלאנטר  ישראל  רבי  סלאנטר הגה"צ  ישראל  רבי  הגה"צ  של  משיחותיו  של באחת  משיחותיו  באחת 
הביטחון,  מידת  של  בכוחה  הרבה  האריך  הביטחון, ,  מידת  של  בכוחה  הרבה  האריך  זצ"לזצ"ל, 
דבריו  ובתוך  גדולות,  ישועות  להמשיך  דבריו שבכוחה  ובתוך  גדולות,  ישועות  להמשיך  שבכוחה 

אמר:אמר:
הנה למחר תתקיים כאן הנה למחר תתקיים כאן 'הגרלת פיס' 'הגרלת פיס' ענק של כמה ענק של כמה 
וביטחון  שלמה  אמונה  לאדם  יהיה  ואם  וביטחון מיליונים,  שלמה  אמונה  לאדם  יהיה  ואם  מיליונים, 
השי"ת  יעזור  שבוודאי  השלמות,  בתכלית  השי"ת איתן  יעזור  שבוודאי  השלמות,  בתכלית  איתן 
הדבר  בטוח  הרי  המיוחל,  הזוכה  הוא  שיהיה  הדבר בידו,  בטוח  הרי  המיוחל,  הזוכה  הוא  שיהיה  בידו, 

שיעלה בגורל ויזכה בפרס הגדול!שיעלה בגורל ויזכה בפרס הגדול!
פייס  כרטיס  לעצמו  שרכש  אחד  תלמיד  שם  פייס היה  כרטיס  לעצמו  שרכש  אחד  תלמיד  שם  היה 
באותה הגרלה, ושמח מאוד על הסגולה המובטחת באותה הגרלה, ושמח מאוד על הסגולה המובטחת 
הצהיר  ותיכף  הצדיק.  רבו  מפי  מפורשות  הצהיר שנאמרה  ותיכף  הצדיק.  רבו  מפי  מפורשות  שנאמרה 
פייס,  כרטיס  בידי  כאן  עתה  נמצא  הנה  פייס, בשמחה:  כרטיס  בידי  כאן  עתה  נמצא  הנה  בשמחה: 
שזהו  לב  בכל  ובוטח  שלמה  באמונה  מאמין  שזהו והריני  לב  בכל  ובוטח  שלמה  באמונה  מאמין  והריני 

הכרטיס הזוכה!!!הכרטיס הזוכה!!!
חייך רבי ישראל לעומתו, ושאלו: לדבריך, הרי בטוח חייך רבי ישראל לעומתו, ושאלו: לדבריך, הרי בטוח 

הנך שאתה הוא הזוכה בפרס הגדול, התסכים אולי הנך שאתה הוא הזוכה בפרס הגדול, התסכים אולי 
למכור לי את כרטיסך זה, בעד שבעים אחוזלמכור לי את כרטיסך זה, בעד שבעים אחוז ( (70%70%) מן  מן 

הסכום שבפרס המובטח?הסכום שבפרס המובטח?
הפסד,  מול  רווח  של  חשבון  התלמיד  ערך  הפסד, תיכף  מול  רווח  של  חשבון  התלמיד  ערך  תיכף 
מפרס  ובטוח,  ביד  אחוזים  שבעים  שעדיף  מפרס והחליט  ובטוח,  ביד  אחוזים  שבעים  שעדיף  והחליט 
אני  מסכים  כן  בבטחה:  וענה  בספק...  המוטל  אני מלא  מסכים  כן  בבטחה:  וענה  בספק...  המוטל  מלא 

לעסקה שכזו!לעסקה שכזו!
הסכמתך  עצם  הנה  ואמר:  ישראל,  רבי  הסכמתך הוכיחו  עצם  הנה  ואמר:  ישראל,  רבי  הוכיחו 
שאין  בבירור  ומעידה  בפניך,  טופחת  שכזו  שאין לעסקה  בבירור  ומעידה  בפניך,  טופחת  שכזו  לעסקה 
במאת  בטוח  היית  לו  שכן  בתכלית!  שלם  במאת ביטחונך  בטוח  היית  לו  שכן  בתכלית!  שלם  ביטחונך 
מוכרו  היית  לא  הזוכה,  הכרטיס  שזהו  מוכרו האחוזים  היית  לא  הזוכה,  הכרטיס  שזהו  האחוזים 
את  כך  כל  בקלות  ומפסיד  בלבד,  אחוז  את בשבעים  כך  כל  בקלות  ומפסיד  בלבד,  אחוז  בשבעים 
שלושים האחוזים הנותרים, טבין ותקילין... – אלא שלושים האחוזים הנותרים, טבין ותקילין... – אלא 
שכנראה עדיין הנך חושש ומסתפק בדבר, שמא לא שכנראה עדיין הנך חושש ומסתפק בדבר, שמא לא 
ביטחונך  עצם  כן  אם  ונמצא  בגורל...  תעלה  ביטחונך אתה  עצם  כן  אם  ונמצא  בגורל...  תעלה  אתה 

מעורער ביסודו... מעורער ביסודו... 
 [קונטרס "טיב המעשה" ח"ח עמו' סג] [קונטרס "טיב המעשה" ח"ח עמו' סג]
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אל פתחו של אחד מגדולי הצדיקים בדור שלפנינו אל פתחו של אחד מגדולי הצדיקים בדור שלפנינו 
הם  בשנים,  רבות  בנים  חשוכי  אנשים  שני  הם הגיעו  בשנים,  רבות  בנים  חשוכי  אנשים  שני  הגיעו 
היו ידידים קרובים אחים לצרה, ובאו יחדיו מאחת היו ידידים קרובים אחים לצרה, ובאו יחדיו מאחת 
הגיע  הצדיק  של  ששמעו  לאחר  הרחוקות,  הגיע הערים  הצדיק  של  ששמעו  לאחר  הרחוקות,  הערים 

לאוזנם כפועל ישועות בקרב הארץ.לאוזנם כפועל ישועות בקרב הארץ.
נכנסו השניים יחדיו אל הצדיק, ושפכו את מר ליבם נכנסו השניים יחדיו אל הצדיק, ושפכו את מר ליבם 
הרבים  הניסיונות  על  סיפרו  הם  הקשה,  הרבים וצרתם  הניסיונות  על  סיפרו  הם  הקשה,  וצרתם 
שניסו במשך שנים כדי לזכות בפרי בטן, ועדיין לא שניסו במשך שנים כדי לזכות בפרי בטן, ועדיין לא 

עלתה להם הישועה. עלתה להם הישועה. 
קיבל הצדיק את הפתקא מיד שניהם, והעניק להם קיבל הצדיק את הפתקא מיד שניהם, והעניק להם 

את ברכתו הטובה, שיזכו לראות בישועתם בקרוב.את ברכתו הטובה, שיזכו לראות בישועתם בקרוב.
את  הצדיק  שהעניק  מיום  שנה  חלפה  לא  את והנה  הצדיק  שהעניק  מיום  שנה  חלפה  לא  והנה 
את  זכר,  בבן  נושע  השניים  מן  והאחד  את ברכתו,  זכר,  בבן  נושע  השניים  מן  והאחד  ברכתו, 
וכיבדו  הרבי,  של  בחצירו  תודה  לאות  ערך  וכיבדו הברית  הרבי,  של  בחצירו  תודה  לאות  ערך  הברית 

בסנדקאות הרך הנימול שנולד מברכתו.בסנדקאות הרך הנימול שנולד מברכתו.
ידידו  של  בישועתו  מאוד  ששמח  הטוב  ידידו חברו  של  בישועתו  מאוד  ששמח  הטוב  חברו 
הקרוב, הצטרף עמו בנסיעתו לברית המילה במעונו הקרוב, הצטרף עמו בנסיעתו לברית המילה במעונו 

של הרבי.של הרבי.
לברכת  פנימה  בקודש  נכנסו  הברית  מעמד  לברכת לאחר  פנימה  בקודש  נכנסו  הברית  מעמד  לאחר 
'מזל טוב' כנהוג, הרבי חילק מזונות וברכם באהבה 'מזל טוב' כנהוג, הרבי חילק מזונות וברכם באהבה 
בשתיית לחיים. החבר שעדיין נותר בעקרותו חשב בשתיית לחיים. החבר שעדיין נותר בעקרותו חשב 
בפני  לו  שהציקה  שאלה  והציע  המעמד,  את  בפני לנצל  לו  שהציקה  שאלה  והציע  המעמד,  את  לנצל 
הרבי: הנה שנינו הגענו כאן יחדיו לבקשת הישועה, הרבי: הנה שנינו הגענו כאן יחדיו לבקשת הישועה, 
לשנינו יחדיו ברך הצדיק באותה ברכה טובה שנזכה לשנינו יחדיו ברך הצדיק באותה ברכה טובה שנזכה 
לראות בישועה במהרה, מדוע זה חברי בעל הברית לראות בישועה במהרה, מדוע זה חברי בעל הברית 

נושע תיכף, ואילו אני נשארתי תקוע בצרתי?נושע תיכף, ואילו אני נשארתי תקוע בצרתי?
נא  הבה  ואמר,  השאלה  מן  מעט  הופתע  נא הרבי  הבה  ואמר,  השאלה  מן  מעט  הופתע  הרבי 
אפוא  פנה  התעלומה.  פתרון  את  יחדיו  לברר  אפוא ננסה  פנה  התעלומה.  פתרון  את  יחדיו  לברר  ננסה 
נא  אמור  ושאלו:  השמחה,  בעל  הבן  אבי  אל  נא הרבי  אמור  ושאלו:  השמחה,  בעל  הבן  אבי  אל  הרבי 
שקיבלת  לאחר  נהגת  וכיצד  עשית  מה  שקיבלת במטותא,  לאחר  נהגת  וכיצד  עשית  מה  במטותא, 

כאן את הברכה?כאן את הברכה?
וסיפרתי  לביתי  כשהגעתי  וסיפר,  האיש  וסיפרתי פתח  לביתי  כשהגעתי  וסיפר,  האיש  פתח 
לזוגתי על הברכה הגדולה שזכינו לקבל מפי הצדיק, לזוגתי על הברכה הגדולה שזכינו לקבל מפי הצדיק, 
סמוכים  הישועה,  ברכת  על  מאוד  שנינו  סמוכים שמחנו  הישועה,  ברכת  על  מאוד  שנינו  שמחנו 
ובטוחים היינו בכוחו של צדיק, שכאשר יגזור אומרו ובטוחים היינו בכוחו של צדיק, שכאשר יגזור אומרו 

"ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו "ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו 
ָאִחיו ָאִחיו (לב, יד).(לב, יד). ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו, ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה  ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו, ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה 

ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה" ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה" (שם כב).(שם כב).

ישקיני מנשיקות פיהוישקיני מנשיקות פיהו
תרומות  גיוס  לצורך  שנה  מדי  וימים  יבשות  חוצה  תרומות הוא  גיוס  לצורך  שנה  מדי  וימים  יבשות  חוצה  הוא 
עבור מוסדותיו הרבים בארץ ישראל. הוא מקפיד מאוד עבור מוסדותיו הרבים בארץ ישראל. הוא מקפיד מאוד 
בית  עמך  שאר  עם  הרגילה  במחלקה  ורק  אך  בית לטוס  עמך  שאר  עם  הרגילה  במחלקה  ורק  אך  לטוס 
ישראל בטענה כי לא יאה לאדם המגייס תרומות לטוס ישראל בטענה כי לא יאה לאדם המגייס תרומות לטוס 

במחלקת עסקים על חשבון התרומות.במחלקת עסקים על חשבון התרומות.
את  זיהה  בטרמינל  והפקיד  בטוב  חש  לא  יום  את באותו  זיהה  בטרמינל  והפקיד  בטוב  חש  לא  יום  באותו 
למחלקת  שדרוג  לו  מגיע  כי  לו  ואמר  הנערצת  למחלקת דמותו  שדרוג  לו  מגיע  כי  לו  ואמר  הנערצת  דמותו 
רבים  קילומטרים  עקב  תשלום  תוספת  ללא  רבים עסקים  קילומטרים  עקב  תשלום  תוספת  ללא  עסקים 
לראשונה  נכנס  וכך  לסרב  מכדי  חלש  היה  הוא  לראשונה שצבר.  נכנס  וכך  לסרב  מכדי  חלש  היה  הוא  שצבר. 
המרווחת  בכורסה  התיישב  עסקים,  למחלקת  המרווחת בחייו  בכורסה  התיישב  עסקים,  למחלקת  בחייו 
עודו  חולשתו,  בעת  לו  שסידר  הפינוק  על  לה'  עודו והודה  חולשתו,  בעת  לו  שסידר  הפינוק  על  לה'  והודה 
לפחות   השוקל  אדם  הר  נוחת  שלידו  ובמושב  לפחות  מתרווח  השוקל  אדם  הר  נוחת  שלידו  ובמושב  מתרווח 
הנראה  למושב  עצמו  את  מכניס  רב  ובקושי  ק"ג  הנראה    למושב  עצמו  את  מכניס  רב  ובקושי  ק"ג    230230
מהרגע  בו,  היושב  לאיש  ביחס  מימדים  קטן  מהרגע פתאום  בו,  היושב  לאיש  ביחס  מימדים  קטן  פתאום 
בו,   לרפרף  והחל  אלקטרוני  מכשיר  שלף  בו,  שהתיישב  לרפרף  והחל  אלקטרוני  מכשיר  שלף  שהתיישב 
הציג  כספים  בגיוס  ותיק  כשועל  חולשתו  אף  על  הציג הרב  כספים  בגיוס  ותיק  כשועל  חולשתו  אף  על  הרב 
מוסדותיו  פעילות  על  מעט  לראות  לאיש  והציע  מוסדותיו עצמו  פעילות  על  מעט  לראות  לאיש  והציע  עצמו 
הרבים, בעל הבשר  ביקש לאיית את שם המוסד והחל הרבים, בעל הבשר  ביקש לאיית את שם המוסד והחל 
מוסדותיו.  אודות  המופצים  שונים  חומרים  מוסדותיו. לראות  אודות  המופצים  שונים  חומרים  לראות 
כאשר הסתכל האיש בחומרים הרבים עמד הרב מאחורי כאשר הסתכל האיש בחומרים הרבים עמד הרב מאחורי 
מושבו להסתכל יחדיו ולהרחיב את היריעה על כל חומר מושבו להסתכל יחדיו ולהרחיב את היריעה על כל חומר 
שהסתכל בו. לפתע בלא ששם לב לחץ הרב על כפתור שהסתכל בו. לפתע בלא ששם לב לחץ הרב על כפתור 
בבת  לאחור  להישכב  למושב  וגרם  המושב  בבת במשענת  לאחור  להישכב  למושב  וגרם  המושב  במשענת 
אחת כאשר בעל הבשר מוטח לאחור באבחה אחת, הרב אחת כאשר בעל הבשר מוטח לאחור באבחה אחת, הרב 
מרוב בושה ובלבול מהנעשה לא ידע את נפשו, נשק לו מרוב בושה ובלבול מהנעשה לא ידע את נפשו, נשק לו 
את  לבייש  לא  כדי  במקומו  להתיישב  ומיהר  מצחו  את על  לבייש  לא  כדי  במקומו  להתיישב  ומיהר  מצחו  על 

האיש כאשר הוא מנסה לשוב למצב ישיבה. האיש כאשר הוא מנסה לשוב למצב ישיבה. 
האיש  לו  קרא  איומה  בושה  של  דקות  כמה  האיש כעבור  לו  קרא  איומה  בושה  של  דקות  כמה  כעבור 
וביקש ממנו שייגש אליו, הוא ניגש בהתנצלות עמוקה, וביקש ממנו שייגש אליו, הוא ניגש בהתנצלות עמוקה, 
שאני  לך  "דע  אמר:  וכך  ומרוגש  מחוייך  היה  האיש  שאני אך  לך  "דע  אמר:  וכך  ומרוגש  מחוייך  היה  האיש  אך 
קברניטי  כל  את  מכיר  אני  היילי'  'הכומר  לי  קברניטי קוראים  כל  את  מכיר  אני  היילי'  'הכומר  לי  קוראים 
המדינה החל מראש הממשלה על כל שריו ועוד אנשים המדינה החל מראש הממשלה על כל שריו ועוד אנשים 
מחמת  תרומות  ממני  מבקשים  כולם  בישראל,  מחמת רבים  תרומות  ממני  מבקשים  כולם  בישראל,  רבים 
בקשתי  לא,  ומי  זקוק  באמת  מי  יודע  איני  אך  בקשתי עושרי  לא,  ומי  זקוק  באמת  מי  יודע  איני  אך  עושרי 
שהראשון  לו  ואמרתי  לתרום  למי  סימן  לי  שייתן  שהראשון מה'  לו  ואמרתי  לתרום  למי  סימן  לי  שייתן  מה' 
שייתן לי נשיקה במצח לו אתרום סכום נכבד, והנה אתה שייתן לי נשיקה במצח לו אתרום סכום נכבד, והנה אתה 
מפקפק  אתה  אם  במצח!!!  נשיקה  לי  שנתת  מפקפק הראשון  אתה  אם  במצח!!!  נשיקה  לי  שנתת  הראשון 
את  לה  שמסרתי  אשתי  את  לשאול  יכול  אתה  את בדברי  לה  שמסרתי  אשתי  את  לשאול  יכול  אתה  בדברי 

הסימן הזה".הסימן הזה".
שבדיוק  השיבו  הרב  עכשיו,  צריך  מה  התעניין  שבדיוק הוא  השיבו  הרב  עכשיו,  צריך  מה  התעניין  הוא 
להתחיל  הלוואות  לקח  והוא  בנות  קריית  לבנות  להתחיל החל  הלוואות  לקח  והוא  בנות  קריית  לבנות  החל 
בחפירות. הכומר שאל אודות עלות הפרוייקט כולו ונתן בחפירות. הכומר שאל אודות עלות הפרוייקט כולו ונתן 

את מלוא הסכום למימון הפרוייקט כולו.את מלוא הסכום למימון הפרוייקט כולו.
בתקווה שסיפרתי נכון את הפרטים.בתקווה שסיפרתי נכון את הפרטים.

בעל המעשה: י. פ. בעל המעשה: י. פ. 
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בוודאי יעשה ה' כרצון יראיו. ברוב שמחתנו וביטחוננו בוודאי יעשה ה' כרצון יראיו. ברוב שמחתנו וביטחוננו 
בימים  בימים (כאשר  (כאשר  התינוק.  מצרכי  מעט  לקנות  כבר  התינוק. התחלנו  מצרכי  מעט  לקנות  כבר  התחלנו 
להיערך  צריכים  והיו  אלו,  מוצרים  לקנות  מקום  בכל  מצוי  היה  לא  להיערך ההם  צריכים  והיו  אלו,  מוצרים  לקנות  מקום  בכל  מצוי  היה  לא  ההם 

לרך  משהו  קנינו  השוק  אל  שיצאנו  פעם  ובכל  לרך .  משהו  קנינו  השוק  אל  שיצאנו  פעם  ובכל  מראש)מראש). 

רכשנו  בתחילה  השם...  בעזרת  לנו  להיוולד  רכשנו העתיד  בתחילה  השם...  בעזרת  לנו  להיוולד  העתיד 
בקבוק  קטנה,  שמיכה  מכן  ולאחר  לתינוק,  בקבוק 'עריסה'  קטנה,  שמיכה  מכן  ולאחר  לתינוק,  'עריסה' 
להיפקד  זכינו  שבמהרה  עד  בזה,  כיוצא  וכל  להיפקד ומוצץ  זכינו  שבמהרה  עד  בזה,  כיוצא  וכל  ומוצץ 

ברחמי שמים.ברחמי שמים.
במשך  נהגת  כיצד  החבר,  אל  הרבי  עתה  פנה  במשך ואתה,  נהגת  כיצד  החבר,  אל  הרבי  עתה  פנה  ואתה, 

השנה החולפת?השנה החולפת?
שאלה  הביתה  כשחזרתי  ביבושת,  האיש  ענה  שאלה כלום!  הביתה  כשחזרתי  ביבושת,  האיש  ענה  כלום! 
כל  כמו  עניתי,  בירך'  'הוא  הרבי,  אמר  מה  כל אשתי  כמו  עניתי,  בירך'  'הוא  הרבי,  אמר  מה  אשתי 
דיברנו  לא  ויותר  השנים...  במשך  שקיבלנו  דיברנו הברכות  לא  ויותר  השנים...  במשך  שקיבלנו  הברכות 

מכך מאומה!מכך מאומה!
נו, אמר הרבי, הרי הדבר ברור כשמלה, הברכה פתחה נו, אמר הרבי, הרי הדבר ברור כשמלה, הברכה פתחה 
הישועה,  להמשכת  הצינור  את  בשווה  שניכם  הישועה, בפני  להמשכת  הצינור  את  בשווה  שניכם  בפני 
אולם כדי שתבוא הישועה ותשתלשל בפועל אליכם, אולם כדי שתבוא הישועה ותשתלשל בפועל אליכם, 
צריכים אתם מצדכם להכין את הכלים לקבלת הברכה, צריכים אתם מצדכם להכין את הכלים לקבלת הברכה, 
שהם האמונה והביטחון, שהם ממשיכים את הישועה שהם האמונה והביטחון, שהם ממשיכים את הישועה 
כלי  הכין  ה'  בישועת  ובטח  שהאמין  חברך   – כלי בפועל.  הכין  ה'  בישועת  ובטח  שהאמין  חברך   – בפועל. 
מצוין, וזכה אכן להמשיך את ישועתו דרך אותו צינור. מצוין, וזכה אכן להמשיך את ישועתו דרך אותו צינור. 
של  בכוחה  מספיק  האמנת  לא  שכנראה  אתה  של אבל  בכוחה  מספיק  האמנת  לא  שכנראה  אתה  אבל 

הברכה, סגרת את הצינור, ונסתמה הישועה ממך!הברכה, סגרת את הצינור, ונסתמה הישועה ממך!
 [פרטיות  [פרטיות 3333]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
פיינשטיין  דוד  רבי  פיינשטיין הגאון  דוד  רבי  הגאון  של  משיחותיו  של באחת  משיחותיו  באחת 
זצ"ל, ,  פיינשטיין  משה  רבי  מרן  זצ"להגה"צ  פיינשטיין  משה  רבי  מרן  הגה"צ  בן  בן   שליט"א,שליט"א, 
רצה להמחיש בפני תלמידיו את מהות מידת הביטחון, רצה להמחיש בפני תלמידיו את מהות מידת הביטחון, 
באותה  שהתרחש  אמריקאי  בסיפור  זאת  באותה והציג  שהתרחש  אמריקאי  בסיפור  זאת  והציג 

תקופה, ופורסם ברחבי ארצות הברית.תקופה, ופורסם ברחבי ארצות הברית.
הגדולים  המופעים  הגדולים אחד  המופעים  אחד 
של  הוא  באמריקה,  של והמפורסמים  הוא  באמריקה,  והמפורסמים 
פני  על  המהלכים  אלופים  פני מומחים  על  המהלכים  אלופים  מומחים 
שחקים  גורדי  בין  שנמתח  דק  שחקים חבל  גורדי  בין  שנמתח  דק  חבל 
על  מהלכים  הם  ענק,  נהר  מעל  על או  מהלכים  הם  ענק,  נהר  מעל  או 
החבל צעד אחר צעד לתשואות קהל החבל צעד אחר צעד לתשואות קהל 
הרחובות  כל  את  שגודש  הרחובות האלפים  כל  את  שגודש  האלפים 

בהם עובר המסלול.בהם עובר המסלול.
הדק,  החבל  גבי  על  המהלך  הדק, השחקן  החבל  גבי  על  המהלך  השחקן 
שאינה  קטנטנה  אחת  שאינה שבתנועה  קטנטנה  אחת  שבתנועה 
מחושבת הרי הוא משליך את עצמו מחושבת הרי הוא משליך את עצמו 
פעמים  בידו  מחזיק  בטוח!  פעמים למוות  בידו  מחזיק  בטוח!  למוות 
ותוך  עוצמה,  רב  בגרמופון  ותוך רבות  עוצמה,  רב  בגרמופון  רבות 
הקהל,  אל  הוא  מדבר  הליכתו  הקהל, כדי  אל  הוא  מדבר  הליכתו  כדי 
שהוא  שונים,  בלהטוטים  שהוא ומלהיבם  שונים,  בלהטוטים  ומלהיבם 
כדוגמת  צעידה,  כדי  תוך  כדוגמת מבצע  צעידה,  כדי  תוך  מבצע 
גבי  על  גבי   על  ראש)  ראש)(גלגול  (גלגול  אווירית  אווירית 'סלטה'  'סלטה' 

חוט הברזל הדק...חוט הברזל הדק...
שביצע  עין  מרהיב  אחד  שביצע במופע  עין  מרהיב  אחד  במופע 

על  הליכה  של  רבות  שעות  צבר  שכבר  גדול,  על מומחה  הליכה  של  רבות  שעות  צבר  שכבר  גדול,  מומחה 
ודיבר  החבל  גבי  על  האלוף  עמד  שכאלו,  חבלים  ודיבר גבי  החבל  גבי  על  האלוף  עמד  שכאלו,  חבלים  גבי 

בהתלהבות ברמקול שהחזיק בידו.בהתלהבות ברמקול שהחזיק בידו.
לו  שהריעו  האוהדים  אלפי  את  גדול  בקול  שאל  לו הוא  שהריעו  האוהדים  אלפי  את  גדול  בקול  שאל  הוא 
כל  את  לעבור  שאוכל  אתם  מאמינים  האם  כל בשמחה,  את  לעבור  שאוכל  אתם  מאמינים  האם  בשמחה, 

החוט הדק הזה בשלום?החוט הדק הזה בשלום?
מן  היה  הרי  הוא  ניחר,  בקול  האנשים  צעקו  מן   היה  הרי  הוא  ניחר,  בקול  האנשים  צעקו  כן!!!כן!!! 
המפורסמים בעולם, וכבר הוכיח את יכולותיו עשרות המפורסמים בעולם, וכבר הוכיח את יכולותיו עשרות 

פעמים.פעמים.
מאמינים  האם  החבל,  ממרומי  ושאג  האלוף  מאמינים המשיך  האם  החבל,  ממרומי  ושאג  האלוף  המשיך 
ולנסוע  אופניים,  זוג  ועכשיו  כאן  לקחת  שאוכל  ולנסוע אתם  אופניים,  זוג  ועכשיו  כאן  לקחת  שאוכל  אתם 

עמהם כך על פני החוט מקצה לקצה?עמהם כך על פני החוט מקצה לקצה?
זאת  את  גם  הרי  שוב,  התשובה  נשמעה  זאת   את  גם  הרי  שוב,  התשובה  נשמעה  בוודאי!!!  בוודאי!!!כן  כן 

הוכיח פעמים רבות.הוכיח פעמים רבות.
בתחילת  עמד  שכבר  ללהטוטן  מוגש  לפתע  בתחילת והנה  עמד  שכבר  ללהטוטן  מוגש  לפתע  והנה 
באוויר  מיומנת  קפיצה  קפץ  הוא  אופניים,  זוג  באוויר החוט  מיומנת  קפיצה  קפץ  הוא  אופניים,  זוג  החוט 
התיישב על מושב האופניים, והחל בנסיעה המסוכנת התיישב על מושב האופניים, והחל בנסיעה המסוכנת 
של  בגובה  הברזל,  חוט  של  אורכו  פני  על  של והמטורפת  בגובה  הברזל,  חוט  של  אורכו  פני  על  והמטורפת 

כמה עשרות מטרים!!!כמה עשרות מטרים!!!
ובידו  האופניים,  בכידון  האיש  החזיק  אחת  ובידו ביד  האופניים,  בכידון  האיש  החזיק  אחת  ביד 
קדימה  דהירה  כדי  תוך  והמשיך  הרמקול,  את  קדימה השניה  דהירה  כדי  תוך  והמשיך  הרמקול,  את  השניה 
ואחורה לשאוג אל הקהל שעמד למטה מרוגש ומריע ואחורה לשאוג אל הקהל שעמד למטה מרוגש ומריע 
להגיע  שאוכל  אתם  מאמינים  האם  רמות:  להגיע בתשואות  שאוכל  אתם  מאמינים  האם  רמות:  בתשואות 

אל היעד בבטחה?אל היעד בבטחה?
כן!!!כן!!! זעקו כולם יחדיו. זעקו כולם יחדיו.

האיש  המשיך  יותר,  קשה  שאלה  אשאל  האיש ועכשיו  המשיך  יותר,  קשה  שאלה  אשאל  ועכשיו 
כך  שאוכל  אתם  מאמינים  האם  הקהל,  את  כך להלהיב  שאוכל  אתם  מאמינים  האם  הקהל,  את  להלהיב 
כתפיי  על  להרכיב  וארץ  שמים  שבין  נסיעה  כדי  כתפיי תוך  על  להרכיב  וארץ  שמים  שבין  נסיעה  כדי  תוך 
אדם נוסף, ולהביא את שנינו בבטחה עד סוף המסלול?אדם נוסף, ולהביא את שנינו בבטחה עד סוף המסלול?
מלא  אימון  נתנו  שכבר  הקהל,  שאגו  מלא   אימון  נתנו  שכבר  הקהל,  שאגו  בוודאי!!!  בוודאי!!!כן  כן 

בלהטוטן המומחה, שהוכיח שכל דבר ששואל מבצע בלהטוטן המומחה, שהוכיח שכל דבר ששואל מבצע 
הוא על אתר!הוא על אתר!

נו, ממשיך האלוף ושואל, אם כן מי מכם מוכן לעלות נו, ממשיך האלוף ושואל, אם כן מי מכם מוכן לעלות 
כתפי  על  אותו  וארכיב  המגדל,  גג  אל  למעלה  כתפי כאן  על  אותו  וארכיב  המגדל,  גג  אל  למעלה  כאן 

בנסיעה מענגת על פני חבל דק זה?בנסיעה מענגת על פני חבל דק זה?
כאן נחל האיש אכזבה, שום תשובה לא נשמעה בקהל, כאן נחל האיש אכזבה, שום תשובה לא נשמעה בקהל, 
האוהדים  קהל  כל  מתוך  אחד  אף  מוחלט...  האוהדים שקט  קהל  כל  מתוך  אחד  אף  מוחלט...  שקט 
המלא  אימונם  על  גדול  בקול  קודם  רגע  אך  המלא ששאגו  אימונם  על  גדול  בקול  קודם  רגע  אך  ששאגו 

באיש, לא היה מוכן לסכן את עצמו בשום אופן...באיש, לא היה מוכן לסכן את עצמו בשום אופן...
בסופו של דבר, ראו הכל לפתע נער צעיר הקופץ ללא בסופו של דבר, ראו הכל לפתע נער צעיר הקופץ ללא 
שום פחד ומורא על כתפיו של האלוף, וכך נסעו יחדיו שום פחד ומורא על כתפיו של האלוף, וכך נסעו יחדיו 
על גבי האופניים כמה פעמים קדימה ואחורה, וסיימו על גבי האופניים כמה פעמים קדימה ואחורה, וסיימו 

את המסלול כולו בהצלחה יפה.את המסלול כולו בהצלחה יפה.
הכל  קפצו  הקהל,  אל  למטה  השניים  שירדו  הכל לאחר  קפצו  הקהל,  אל  למטה  השניים  שירדו  לאחר 
כך  לקפוץ  פחדת  לא  זה  כיצד  הנער:  את  כך ושאלו  לקפוץ  פחדת  לא  זה  כיצד  הנער:  את  ושאלו 

לתעלול מסוכן שכזה?לתעלול מסוכן שכזה?
חייך הנער ואמר, האלוף הזה הלא הוא אבא שלי! חייך הנער ואמר, האלוף הזה הלא הוא אבא שלי! על על 
עלי  ישמור  עלי הוא  ישמור  הוא  עצומות!...  בעיניים  אני  סומך  עצומות!... אבא  בעיניים  אני  סומך  אבא 
היטב מכל משמר! – התברר, שהילד הזה רגיל מלידה היטב מכל משמר! – התברר, שהילד הזה רגיל מלידה 
כתפיו  על  נושאו  והוא  חבלים...  על  המהלך  כתפיו לאבא  על  נושאו  והוא  חבלים...  על  המהלך  לאבא 
הילד  הורגל  וכך  שונים,  תעלולים  מיני  בכל  הילד תמיד  הורגל  וכך  שונים,  תעלולים  מיני  בכל  תמיד 

לסמוך תמיד על אביו.לסמוך תמיד על אביו.
[הגויים הללו, כמובן אינם יודעים ואינם מכירים איזה [הגויים הללו, כמובן אינם יודעים ואינם מכירים איזה 
כוח עליון מן השמים, שומר ומשגיח עליהם בכל צעד כוח עליון מן השמים, שומר ומשגיח עליהם בכל צעד 
העולם  כל  בפני  ומתגאים  יתברך,  רצונו  לפי  העולם ושעל,  כל  בפני  ומתגאים  יתברך,  רצונו  לפי  ושעל, 
בכוחם ועוצם ידם... – אך אנו עם בני ישראל יודעים בכוחם ועוצם ידם... – אך אנו עם בני ישראל יודעים 
נקיפה  אף  יתברך  גזירתו  שלולי  נקיפה   אף  יתברך  גזירתו  שלולי  ז:)  ז:)(חולין  (חולין  ומכירים ומכירים 

בעלמא של אצבע קטנה לא יכול האדם כלום!].בעלמא של אצבע קטנה לא יכול האדם כלום!].
טיב זה המעשה, סיים רבי דוד, ממחיש בפנינו היטב טיב זה המעשה, סיים רבי דוד, ממחיש בפנינו היטב 

את מידת הביטחון בשני לימודים חשובים: את מידת הביטחון בשני לימודים חשובים: 
א) שלפעמים יכול אדם לצפצף בפיו א) שלפעמים יכול אדם לצפצף בפיו 
אמונה וביטחון בקול גדול! אך כשזה אמונה וביטחון בקול גדול! אך כשזה 
בו  הוא  כשהמדובר  למעשה,  בו מגיע  הוא  כשהמדובר  למעשה,  מגיע 
עדיין  הוא  שרחוק  מתברר  עדיין בעצמו,  הוא  שרחוק  מתברר  בעצמו, 
[ראה  [ראה   השלם...  הביטחון  מן  השלם...מאוד  הביטחון  מן  מאוד 
ב)  אות  ב)(פ"ב  אות  (פ"ב  וביטחון  אמונה  איש  וביטחון חזון  אמונה  איש  חזון 

עי"ש מתק לשונו הזהב].עי"ש מתק לשונו הזהב].
בעיניים  סומכים  אבא  שעל  בעיניים ב)  סומכים  אבא  שעל  ב) 
על  וחומר  וקל  שכן  וכל  על עצומות,  וחומר  וקל  שכן  וכל  עצומות, 
הביטחון  כאשר   – שבשמים.  הביטחון אבינו  כאשר   – שבשמים.  אבינו 
שהבורא  היהודי  חש  בשלמות  שהבורא הוא  היהודי  חש  בשלמות  הוא 
לו  אין  וממילא  אביו,  הוא  לו יתברך  אין  וממילא  אביו,  הוא  יתברך 
להתיירא מכלום. כמאמר דוד המלך להתיירא מכלום. כמאמר דוד המלך 
אמו  עלי  "כגמול  אמו   עלי  "כגמול  ב)  קלא,  ב)(תהילים  קלא,  (תהילים  ע"ה ע"ה 
המוגן  כתינוק  נפשי",  עלי  המוגן כגמול  כתינוק  נפשי",  עלי  כגמול 
חש  שם  אימא,  של  הסינור  חש תחת  שם  אימא,  של  הסינור  תחת 
הוא כמקום הבטוח ביותר עבורו עלי הוא כמקום הבטוח ביותר עבורו עלי 

אדמות.אדמות.
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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.

ד

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 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

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

  

  'ישמח לב מבקשי ה

  ט" הבעלימי החנוכה לרגל הננו להודיע כי

  א"להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליטנית� 

  

 

  

  

  

  

  :ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג

גולדשטיי�.  אצל ש בכולל שבתיבחנויות הספרי� או

 ש"הרשהכונות וטיב טיב 

  על חנוכה

  

  המועדי�טיב 

  שיחות ופניני	 לחנוכה

  

  :כ נית� להשיג ספרי� אלו"כמו

   טיב הנשואי�# טיב השדוכי
 #טיב החינו� 


