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שמעו נא המוריםשמעו נא המורים
מחנך אחד לקח שטר כסף ושאל את תלמידיו מי מחנך אחד לקח שטר כסף ושאל את תלמידיו מי 
השטר  את  לקח  הצביעו,  כולם  השטר,  את  השטר רוצה  את  לקח  הצביעו,  כולם  השטר,  את  רוצה 
קימטו חזק חזק ושוב שאל 'מי רוצה אותו עכשיו', קימטו חזק חזק ושוב שאל 'מי רוצה אותו עכשיו', 
לארץ  וזרקו  השטר  את  לקח  כולם,  הצביעו  לארץ שוב  וזרקו  השטר  את  לקח  כולם,  הצביעו  שוב 
בנעל  ואח"כ  הימנית  בנעלו  כוחו  בכל  עליו  בנעל ודרך  ואח"כ  הימנית  בנעלו  כוחו  בכל  עליו  ודרך 
נשארה  לא  שכמעט  עד  חלילה  וחוזר  נשארה השמאלית  לא  שכמעט  עד  חלילה  וחוזר  השמאלית 
צורתו.. אז הרים את השטר ושאל 'ומי רוצה אותו צורתו.. אז הרים את השטר ושאל 'ומי רוצה אותו 
המחנך  אותם  שאל  כולם,  הצביעו  שוב  המחנך עכשיו'?  אותם  שאל  כולם,  הצביעו  שוב  עכשיו'? 
עליו,  ודרכו  מקומט  הזה  השטר  והרי  מבין,  עליו, 'איני  ודרכו  מקומט  הזה  השטר  והרי  מבין,  'איני 
תלמידיו  לו  ענו  אותו'?  רוצים  כולכם  אתם  תלמידיו מדוע  לו  ענו  אותו'?  רוצים  כולכם  אתם  מדוע 
'שטר זה לא איבד מערכו, ולא משנה כמה ידרכו 'שטר זה לא איבד מערכו, ולא משנה כמה ידרכו 
עליו או יקמטו אותו עדיין ערכו נשאר כבתחילה', עליו או יקמטו אותו עדיין ערכו נשאר כבתחילה', 
כך  כי  לכם  דעו  אמרתם,  'יפה  המחנך  להם  כך אמר  כי  לכם  דעו  אמרתם,  'יפה  המחנך  להם  אמר 
ואחד  אחד  כל  על  יעבור  מה  משנה  לא  אתם,  ואחד גם  אחד  כל  על  יעבור  מה  משנה  לא  אתם,  גם 
תזכרו  חזק  ממש  עליכם  ידרכו  אם  גם  תזכרו ממכם,  חזק  ממש  עליכם  ידרכו  אם  גם  ממכם, 

תמיד כי ערככם לא השתנה ולא נפחת'.תמיד כי ערככם לא השתנה ולא נפחת'.
טרם נבוא לדבר במלאך ד' הלא הוא משה רבינו, טרם נבוא לדבר במלאך ד' הלא הוא משה רבינו, 
בגדולתו  זה  כהוא  מבינים  איננו  כי  ונאמר  בגדולתו נקדים  זה  כהוא  מבינים  איננו  כי  ונאמר  נקדים 
ומה  בתורה  שכתוב  מה  את  אבל  ומה ובמעלותיו,  בתורה  שכתוב  מה  את  אבל  ובמעלותיו, 
שפירשו רבותינו יכולים וצריכים אנו ללמוד למען שפירשו רבותינו יכולים וצריכים אנו ללמוד למען 

נדע את הדרך אשר נלך בה.נדע את הדרך אשר נלך בה.
שהביאו  דרכים  עשר  מביא  הק'  החיים'  שהביאו ה'אור  דרכים  עשר  מביא  הק'  החיים'  ה'אור 
אחד  רבנו,  משה  של  שגגתו  על  התורה  אחד מפרשי  רבנו,  משה  של  שגגתו  על  התורה  מפרשי 
מהם הוא שהקפדת הקב"ה עליו היתה על שאמר מהם הוא שהקפדת הקב"ה עליו היתה על שאמר 
חסיד  לאיש  ראוי  ואין  'המורים',  חי  א-ל  חסיד לבני  לאיש  ראוי  ואין  'המורים',  חי  א-ל  לבני 
נאמר  שעליהם  ויעקב  יצחק  אברהם  בבני  נאמר לזלזל  שעליהם  ויעקב  יצחק  אברהם  בבני  לזלזל 
'כולך יפה רעיתי ומום אין בך', וזה גרם לו שהכה 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך', וזה גרם לו שהכה 
נענש  שבעקבותיה  הנוראה  והתוצאה  הסלע  נענש את  שבעקבותיה  הנוראה  והתוצאה  הסלע  את 

שלא יכנס לארץ ישראל.שלא יכנס לארץ ישראל.
לזלזל  לא  שח"ו  מכך,  ללמוד  עלינו  מוסר  לזלזל כמה  לא  שח"ו  מכך,  ללמוד  עלינו  מוסר  כמה 
'ישראל  חז"ל  שאמרו  כמו  כי  ישראל,  בן  'ישראל בשום  חז"ל  שאמרו  כמו  כי  ישראל,  בן  בשום 
רואים  אנחנו  אם  גם  הוא'  ישראל  שחטא  רואים אע"פ  אנחנו  אם  גם  הוא'  ישראל  שחטא  אע"פ 
עליו  ועבר  צורתו  את  שאיבד  אדם  עינינו  עליו לנגד  ועבר  צורתו  את  שאיבד  אדם  עינינו  לנגד 
נשמה  מסתתרת  בתוכו  כי  נזכור  עליו,  שעבר  נשמה מה  מסתתרת  בתוכו  כי  נזכור  עליו,  שעבר  מה 
זכות  לכף  לדונו  ועלינו  ממעל,  אלוק  חלק  זכות שהיא  לכף  לדונו  ועלינו  ממעל,  אלוק  חלק  שהיא 

ולדבר עליו ואליו בכבוד וח"ו לא בזלזול.ולדבר עליו ואליו בכבוד וח"ו לא בזלזול.
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ינּו  ַ‡ח≈ ַוע  ¿‚ ƒּב נּו  ָ‚ַוע¿ לּו  ו¿ ‡מ…ר  ל≈ רּו  ַוּי…‡מ¿  ‰ ∆ ׁ̆ מ ם  ƒע ָ‰ָעם  ב  ר∆ ינּו ַוּיָ ַ‡ח≈ ַוע  ¿‚ ƒּב נּו  ָ‚ַוע¿ לּו  ו¿ ‡מ…ר  ל≈ רּו  ַוּי…‡מ¿  ‰ ∆ ׁ̆ מ ם  ƒע ָ‰ָעם  ב  ר∆ ַוּיָ
‰ ָלמּו˙  ר ַ‰ּז∆ ּבָ ¿„ ƒל ַ‰ּמ ַ‰ל „' ‡∆ ¿̃  ˙ ם ‡∆ ∆̇ ‡ ָלָמ‰ ֲ‰ב≈ י „': ו¿ נ≈ פ¿ ƒָלמּו˙ ל ‰ ר ַ‰ּז∆ ּבָ ¿„ ƒל ַ‰ּמ ַ‰ל „' ‡∆ ¿̃  ˙ ם ‡∆ ∆̇ ‡ ָלָמ‰ ֲ‰ב≈ י „': ו¿ נ≈ פ¿ ƒל

נּו: (כ, ג ד)(כ, ג ד)     יר≈ ƒע נּו ּוב¿ ם ֲ‡ַנח¿ ָ נּו: ׁ̆ יר≈ ƒע נּו ּוב¿ ם ֲ‡ַנח¿ ָ ׁ̆
הלוא  דעה,  דור  ידי  על  שנאמרו  אלו  בדברים  להתבונן  הראוי  הלוא מן  דעה,  דור  ידי  על  שנאמרו  אלו  בדברים  להתבונן  הראוי  מן 
והן  ובערנו'  'אנחנו  באמרם  לבהמתם,  עצמם  את  השוו  והן בדבריהם  ובערנו'  'אנחנו  באמרם  לבהמתם,  עצמם  את  השוו  בדבריהם 
עליהם  היה  לא  מקום  מכל  הצאן,  עבור  גם  למים  נזקקו  כי  עליהם אמת  היה  לא  מקום  מכל  הצאן,  עבור  גם  למים  נזקקו  כי  אמת 
להשוות את עצמם לבעירם, והיה עליהם לתנות את דבריהם באופן להשוות את עצמם לבעירם, והיה עליהם לתנות את דבריהם באופן 
שיהיה ניכר ההבדל בינם לבין בהמתם, כי מצד מעלת האדם נחשב שיהיה ניכר ההבדל בינם לבין בהמתם, כי מצד מעלת האדם נחשב 
ואילו  הנבראים.  שאר  צרכי  מנחיצות  יותר  הרבה  לצרכיו  ואילו נחיצותו  הנבראים.  שאר  צרכי  מנחיצות  יותר  הרבה  לצרכיו  נחיצותו 
שווים,  בהמתם  וצרכי  צרכם  היה  שלדעתם  נראה  דבריהם  שווים, מתוך  בהמתם  וצרכי  צרכם  היה  שלדעתם  נראה  דבריהם  מתוך 
וכאילו שניהם למטרה אחת נבראו, ומותר האדם מן הבהמה אין. וכאילו שניהם למטרה אחת נבראו, ומותר האדם מן הבהמה אין. 
שמוצאים  וכפי  לבהמה,  עצמו  להשוות  לאדם  לו  הוא  גנות  שמוצאים הלוא  וכפי  לבהמה,  עצמו  להשוות  לאדם  לו  הוא  גנות  הלוא 
אנו בדברי חכמינו ז"ל שספרו אנו בדברי חכמינו ז"ל שספרו (פסחים קיח.)(פסחים קיח.) שבשעה שאמר הקב"ה  שבשעה שאמר הקב"ה 
עיניו  זלגו  עיניו   זלגו  יח)  ג,  יח)(בראשית  ג,  (בראשית  לך'  תצמיח  ודרדר  'וקוץ  הראשון  לך' לאדם  תצמיח  ודרדר  'וקוץ  הראשון  לאדם 
כיון  אחד?  באבוס  נאכל  וחמורי  אני  רבש"ע,  לפניו:  אמר  כיון דמעות  אחד?  באבוס  נאכל  וחמורי  אני  רבש"ע,  לפניו:  אמר  דמעות 
הרי  דעתו.  נתקררה  לחם'  תאכל  אפך  'בזעת  הרי   דעתו.  נתקררה  לחם'  תאכל  אפך  'בזעת  יט)  יט)(שם,  (שם,  לו  לו שאמר  שאמר 

שהשוואת האדם אל הבהמה הינו בזיון גדול עבור האדם. שהשוואת האדם אל הבהמה הינו בזיון גדול עבור האדם. 
שבני  הפעמים  משאר  היא  שונה  כי  המעשה,  בעצם  עוד  שבני נתבונן  הפעמים  משאר  היא  שונה  כי  המעשה,  בעצם  עוד  נתבונן 
ישראל התרעמו על מידותיו של הקב"ה, שעל פי הרוב פגע בהם ישראל התרעמו על מידותיו של הקב"ה, שעל פי הרוב פגע בהם 
יד השם, ואילו כאן אין אנו מוצאים כלל שחרה אף השם עליהם יד השם, ואילו כאן אין אנו מוצאים כלל שחרה אף השם עליהם 
על עצם התלונה, ואדרבה תיכף אחר תפילת משה ואהרן נתעורר על עצם התלונה, ואדרבה תיכף אחר תפילת משה ואהרן נתעורר 
עליהם מידת הרחמים, כנאמר להלן עליהם מידת הרחמים, כנאמר להלן (פסוק ו)(פסוק ו) 'וירא כבוד ה' אליהם'  'וירא כבוד ה' אליהם' 
שהוא לשון רחמים, הרי לנו מכאן כי שונה היתה תלונה זו משאר שהוא לשון רחמים, הרי לנו מכאן כי שונה היתה תלונה זו משאר 

התלונות. התלונות. 
אכן יש לומר, כי תלונה זו על אף היותה פגם באמונת השי"ת, בכל אכן יש לומר, כי תלונה זו על אף היותה פגם באמונת השי"ת, בכל 
שרואים  וכמו  שעה,  באותה  לגמרי  מהם  האמונה  נאבדה  לא  שרואים זאת  וכמו  שעה,  באותה  לגמרי  מהם  האמונה  נאבדה  לא  זאת 
בגוע  גוענו  'ולו  באמרם  דבריהם  בתוך  שמים  שם  שהזכירו  בגוע אנו  גוענו  'ולו  באמרם  דבריהם  בתוך  שמים  שם  שהזכירו  אנו 
אחינו לפני הוי"ה' הרי שמושרשים היו באמונה גם באותה שעה, אחינו לפני הוי"ה' הרי שמושרשים היו באמונה גם באותה שעה, 
הדבר  ובעצם  קטנות,  לתוך  נפילה  בחינת  אם  כי  כאן  היתה  הדבר ולא  ובעצם  קטנות,  לתוך  נפילה  בחינת  אם  כי  כאן  היתה  ולא 
שהזכירו שם שמים גילו כי רצונם להתחזק באמונת אומן, שזוהי שהזכירו שם שמים גילו כי רצונם להתחזק באמונת אומן, שזוהי 
למעשה חובת השעה לעת כזאת, על כן לא היה כאן מקום לעונש, למעשה חובת השעה לעת כזאת, על כן לא היה כאן מקום לעונש, 
ואדרבה בעצם הדבר שבקשו לעורר אמונתם כבתחילה, גרמו בזה ואדרבה בעצם הדבר שבקשו לעורר אמונתם כבתחילה, גרמו בזה 

להגביר את מדת הרחמים ונתגלה עליהם כבוד ה'. להגביר את מדת הרחמים ונתגלה עליהם כבוד ה'. 
של  במצב  ישראל  שהיו  מאחר  כי  לומר  נוכל  האמור  פי  של ועל  במצב  ישראל  שהיו  מאחר  כי  לומר  נוכל  האמור  פי  ועל 
התמרמרות על מצב אמונתם, לכן בקשו לתנות את צערם ולהגדיר התמרמרות על מצב אמונתם, לכן בקשו לתנות את צערם ולהגדיר 
אכן  כלומר,  ובעירנו'  'אנחנו  לומר  לנכון  ראו  כן  ועל  מצבם,  אכן את  כלומר,  ובעירנו'  'אנחנו  לומר  לנכון  ראו  כן  ועל  מצבם,  את 
דומים אנו לבהמות השדה, כי בהעדר אמונת האדם הרי נחשב הוא דומים אנו לבהמות השדה, כי בהעדר אמונת האדם הרי נחשב הוא 
שהאמונה  כיון  כן  ואם  הבהמה,  מן  לכופר  לו  יתרון  ומה  ר"ל,  שהאמונה כגוי  כיון  כן  ואם  הבהמה,  מן  לכופר  לו  יתרון  ומה  ר"ל,  כגוי 
בזה  וגילו  הבהמה,  מן  יותר  למים  צורך  בנו  אין  בידינו  היא  בזה רפויה  וגילו  הבהמה,  מן  יותר  למים  צורך  בנו  אין  בידינו  היא  רפויה 

למוחין  שוב  ולזכות  האיתנה  האמונה  את  שוב  לעורר  רצונם  למוחין את  שוב  ולזכות  האיתנה  האמונה  את  שוב  לעורר  רצונם  את 
דגדלות. דגדלות. 

הרי  במידה,  מידה  של  הענין  בהם  נתקיימה  איך  אנו  רואים  הרי כאן  במידה,  מידה  של  הענין  בהם  נתקיימה  איך  אנו  רואים  כאן 
לעיל בפרשת בהעלותך נאמר פרשת המתאוננים, באותה הפרשה לעיל בפרשת בהעלותך נאמר פרשת המתאוננים, באותה הפרשה 
רואים איך שבקשו עלילה ומחמת כן התלוננו על ענין הבשר, וכיון רואים איך שבקשו עלילה ומחמת כן התלוננו על ענין הבשר, וכיון 
שכן אכן ניתן להם את מבוקשתם, אך בנוסף לכך הכה בהם הקב"ה שכן אכן ניתן להם את מבוקשתם, אך בנוסף לכך הכה בהם הקב"ה 
שהעיד  כמו  הבשרים,  מאלו  מרובה  להנאה  זכו  לא  גם  רבה,  שהעיד מכה  כמו  הבשרים,  מאלו  מרובה  להנאה  זכו  לא  גם  רבה,  מכה 
לכם  ויהיה  מאפכם  יצא  אשר  'עד  בכך  שיזכו  בואם  טרם  לכם הקב"ה  ויהיה  מאפכם  יצא  אשר  'עד  בכך  שיזכו  בואם  טרם  הקב"ה 
לזרה' לזרה' (לעיל יא, כ)(לעיל יא, כ) כי כך הם פני הדברים כשהדברים מתבקשים מתוך  כי כך הם פני הדברים כשהדברים מתבקשים מתוך 
מתוך  הדברים  מתבקשים  באם  אך  האמונה.  והעדר  מתוך התמרמרות  הדברים  מתבקשים  באם  אך  האמונה.  והעדר  התמרמרות 
להטיב,  השי"ת  רצון  מתמלא  אז  כי  להטיב,  רצון  ומתוך  להטיב, אמונה  השי"ת  רצון  מתמלא  אז  כי  להטיב,  רצון  ומתוך  אמונה 

והדברים ניתנים מתוך רחמים והארת פנים כדחזינין בפרשתן. והדברים ניתנים מתוך רחמים והארת פנים כדחזינין בפרשתן. 
ומה מאוד תואמים כאן דבריו של הרה"ק בעל ה'שפת אמת' בשם ומה מאוד תואמים כאן דבריו של הרה"ק בעל ה'שפת אמת' בשם 
זקינו בעל ה'חידושי הרי"ם על מאמר הכתוב זקינו בעל ה'חידושי הרי"ם על מאמר הכתוב (תהלים קמה, טו)(תהלים קמה, טו) 'עיני כל  'עיני כל 
אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו', שככל שהאדם יותר אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו', שככל שהאדם יותר 
כי  מחסורו.  כל  עליו  השי"ת  משפיע  כך  ית',  מאתו  שהכל  כי מאמין  מחסורו.  כל  עליו  השי"ת  משפיע  כך  ית',  מאתו  שהכל  מאמין 
כשחסר לו לאדם דבר מוטל עליו להאמין כי הקב"ה מלא רחמים כשחסר לו לאדם דבר מוטל עליו להאמין כי הקב"ה מלא רחמים 
כשהאדם  ואז  ממנו  שיבקשו  השי"ת  ורצון  לטובתו,  ודאי  כשהאדם וכיוון  ואז  ממנו  שיבקשו  השי"ת  ורצון  לטובתו,  ודאי  וכיוון 
טובו,  את  לגלות  העליון  הרצון  מתעורר  ובחסדיו,  יתב'  בו  טובו, מאמין  את  לגלות  העליון  הרצון  מתעורר  ובחסדיו,  יתב'  בו  מאמין 
שיהיו הדברים ניכרים בעין, לא כן כאשר אין האדם מכיר בטובתו שיהיו הדברים ניכרים בעין, לא כן כאשר אין האדם מכיר בטובתו 
אז  כי  ר"ל,  חסרונו  מחמת  כאומלל  עצמו  את  ומגדיר  הקב"ה  אז של  כי  ר"ל,  חסרונו  מחמת  כאומלל  עצמו  את  ומגדיר  הקב"ה  של 
הוא בגדר כופר ר"ל, ואז אף אם נגזר עליו הטוב ומוכרחים להשפיע הוא בגדר כופר ר"ל, ואז אף אם נגזר עליו הטוב ומוכרחים להשפיע 
לו שפעו כרצונו, בכל זאת אין מתנתו ניתנת לו מתוך הארת פנים, לו שפעו כרצונו, בכל זאת אין מתנתו ניתנת לו מתוך הארת פנים, 

ונחשב לו הדבר כעושר השמור לרעתו ר"ל. ונחשב לו הדבר כעושר השמור לרעתו ר"ל. 
וכאן המקום להחדיר האמונה באלו הזקוקים לישועת השי"ת, הן וכאן המקום להחדיר האמונה באלו הזקוקים לישועת השי"ת, הן 
האמונה שעצם החסרון הוא לטובתם, והן האמונה בכח התפילה, האמונה שעצם החסרון הוא לטובתם, והן האמונה בכח התפילה, 
וכענין  בפיו,  הישראלי  לאיש  ניתן  גדול  כח  כי  לדעת  עליהם  וכענין כי  בפיו,  הישראלי  לאיש  ניתן  גדול  כח  כי  לדעת  עליהם  כי 
שפירש רש"י בפרשתן על מאמר הכתוב שפירש רש"י בפרשתן על מאמר הכתוב (כ, טז) (כ, טז) ונצעק אל ה' וישמע ונצעק אל ה' וישמע 
את קולנו, וז"ל: 'בברכה שברכנו אבינו יצחק הקול קול יעקב, שאנו את קולנו, וז"ל: 'בברכה שברכנו אבינו יצחק הקול קול יעקב, שאנו 
צועקים ונענים' עכ"ל, וראוי שיחדירו את הדברים בתוך נבכי לבבם, צועקים ונענים' עכ"ל, וראוי שיחדירו את הדברים בתוך נבכי לבבם, 
צרה  כל  ועל  ונענים,  צועקים  שאנו  אבינו  מיצחק  ברכה  לנו  צרה שיש  כל  ועל  ונענים,  צועקים  שאנו  אבינו  מיצחק  ברכה  לנו  שיש 
וצוקה שיש לו לאדם יזכור את זה ויצעק אל השי"ת בכל כוחו, ואז וצוקה שיש לו לאדם יזכור את זה ויצעק אל השי"ת בכל כוחו, ואז 
בוודאי ייענה בתפילתו. ואם רואה אדם שמתפלל ולא נענה, כנראה בוודאי ייענה בתפילתו. ואם רואה אדם שמתפלל ולא נענה, כנראה 
שחסר בצעקה שאינה דיה מעומק הלב, וכמו שאומר הפסוקשחסר בצעקה שאינה דיה מעומק הלב, וכמו שאומר הפסוק (ישעי'  (ישעי' 
כט, יג) כט, יג) 'יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני'. 'יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני'. 

(תהלים (תהלים  באמת'  יקראוהו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  'קרוב  הרי  באמת' כי  יקראוהו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  'קרוב  הרי  כי 
קמה, יח)קמה, יח) ואז שוב יצעק בתפילה ובתחנונים מכל לבו אל אבינו אב  ואז שוב יצעק בתפילה ובתחנונים מכל לבו אל אבינו אב 

הרחמן, עד שבסוף וודאי ייענה בתפילתו להוושע בכל המצטרך לו הרחמן, עד שבסוף וודאי ייענה בתפילתו להוושע בכל המצטרך לו 
ברוחניות ובגשמיות.ברוחניות ובגשמיות.

כח האמונה והתפילהכח האמונה והתפילה

א
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א. א.  קודם בואו לבית הכנסת, בעוד שהוא קודם בואו לבית הכנסת, בעוד שהוא 
הפסוק  יאמר  הכנסת,  בית  בחצר  הפסוק עדיין  יאמר  הכנסת,  בית  בחצר  עדיין 
'בבית אלקים נהלך ברגש', וירגיש ְוִיְרַּתע 'בבית אלקים נהלך ברגש', וירגיש ְוִיְרַּתע 
עצמו בהכנסתו לבית הכנסת מרוב פחדו עצמו בהכנסתו לבית הכנסת מרוב פחדו 
פרי  מספר  שהביא  שע"ת  בשם  המ"ב  הקדמת  מ"ו  פרי (סי'  מספר  שהביא  שע"ת  בשם  המ"ב  הקדמת  מ"ו  (סי' 

עץ חיים)עץ חיים).

'ואני ברוב  'ואני ברוב  וימתין וישהא מעט, ויאמר  ב.ב. וימתין וישהא מעט, ויאמר 
היכל  אל  אשתחוה  ביתך  אבא  היכל חסדך  אל  אשתחוה  ביתך  אבא  חסדך 

קדשך ביראתך', ואח"כ יכנס קדשך ביראתך', ואח"כ יכנס (שם).(שם).
מצות  עליו  יקבל  שחרית  תפלת  קודם  מצות   עליו  יקבל  שחרית  תפלת  קודם  ג.ג. 
הקדמה  (מג"א  הקדמה   (מג"א  כמוך  לרעך  ואהבת  של  כמוךעשה  לרעך  ואהבת  של  עשה 
לבבות,  פירוד  ח"ו  יש  דאם  לבבות, ,  פירוד  ח"ו  יש  דאם  הכוונות),  הכוונות)בשם  בשם 

של  נפשותיהן  התאחדות  אין  שח"ו  של גורם  נפשותיהן  התאחדות  אין  שח"ו  גורם 
מאישי  אחד  כשכל  אך  למעלה,  מאישי ישראל  אחד  כשכל  אך  למעלה,  ישראל 
ישראל מקבל עליו לקיים מצות עשה של ישראל מקבל עליו לקיים מצות עשה של 
יתאחדו  לזה  זה  אהבתן  וע"י  כו',  יתאחדו ואהבת  לזה  זה  אהבתן  וע"י  כו',  ואהבת 
גופותיהן למטה, וגורם התאחדות ודבקות גופותיהן למטה, וגורם התאחדות ודבקות 
נפשותיהן למעלה, וע"י זה גם תפלותיהן נפשותיהן למעלה, וע"י זה גם תפלותיהן 
כל  של  תפלתן  בהיות  ואז  כל מתאחדות,  של  תפלתן  בהיות  ואז  מתאחדות, 
לפניו  רצויה  היא  אז  יחד  כלולות  לפניו ישראל  רצויה  היא  אז  יחד  כלולות  ישראל 

יתברךיתברך (מחצה"ש). (מחצה"ש).
המטה  כתב  עולם'  'אדון  אמירת  בענין  המטה   כתב  עולם'  'אדון  אמירת  בענין  ד.ד. 
אדון  התחלת  בעת  שמכווין  מי  כל  אדון משה,  התחלת  בעת  שמכווין  מי  כל  משה, 
ורב  האי  ורב  חסיד  יהודה  רב  כתב  ורב עולם,  האי  ורב  חסיד  יהודה  רב  כתב  עולם, 
שתפילתו  בדבר  אני  ערב  גאון,  שתפילתו שרירא  בדבר  אני  ערב  גאון,  שרירא 
תפילתו,  על  מקטרג  שטן  ואין  תפילתו, נשמעת  על  מקטרג  שטן  ואין  נשמעת 
ויום  השנה  בראש  רע  ופגע  שטן  לו  ויום ואין  השנה  בראש  רע  ופגע  שטן  לו  ואין 
לפניו,  נופלין  ואויביו  בתפילתו  לפניו, הכיפורים  נופלין  ואויביו  בתפילתו  הכיפורים 
ויש אומרים אף יצר הרע משלים אתו ע"כ ויש אומרים אף יצר הרע משלים אתו ע"כ 

(א"ר סקט"ו).(א"ר סקט"ו).

חכמים  שתיקנו  השחר  ברכת  כל  חכמים   שתיקנו  השחר  ברכת  כל  ה.ה. 
לאומרם בבוקר, הטעם הוא משום דאסור לאומרם בבוקר, הטעם הוא משום דאסור 
לו לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, לו לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, 
וכל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו וכל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו 

מעלמעל (מ"ב סק"א).  (מ"ב סק"א). 
הכתובים,  מסתירת  חכמים  זאת  ולמדו  הכתובים,   מסתירת  חכמים  זאת  ולמדו  ו.ו. 
ומלואה',  הארץ  'לה'  כתוב  אחד  ומלואה', דבמקום  הארץ  'לה'  כתוב  אחד  דבמקום 
ובמקום אחר כתוב 'והארץ נתן לבני אדם', ובמקום אחר כתוב 'והארץ נתן לבני אדם', 
כאן  ברכה  קודם  כאן  קשיא,  דלא  כאן ותירצו  ברכה  קודם  כאן  קשיא,  דלא  ותירצו 
לאחר ברכה, פירוש, קודם ברכה היא לה' לאחר ברכה, פירוש, קודם ברכה היא לה' 
ואחר  לה',  שהוא  כהקדש  לך  ואחר ואסורים  לה',  שהוא  כהקדש  לך  ואסורים 
כיון  וא"כ  אדם,  לבני  הכל  הותר  כיון הברכה  וא"כ  אדם,  לבני  הכל  הותר  הברכה 
קודש  הכל  הרי  לה',  היא  הברכה  קודש שקודם  הכל  הרי  לה',  היא  הברכה  שקודם 
כמו  ממנו  נהנה  אם  מעילה  בה  ויש  כמו לד'  ממנו  נהנה  אם  מעילה  בה  ויש  לד' 
בתרומה שהיא קודש, לפיכך תיקנו חכמינו בתרומה שהיא קודש, לפיכך תיקנו חכמינו 
ז"ל ברכה על כל דבר ודבר מהנהגת העולם ז"ל ברכה על כל דבר ודבר מהנהגת העולם 

שהאדם נהנה ממנו שהאדם נהנה ממנו (מ"ב סק"א).(מ"ב סק"א).
אלקי  ברכת  יאמר  משנתו,  אלקי כשיעור  ברכת  יאמר  משנתו,  כשיעור  ז. ז. 
זמן  כל  ולא  שנתו,  סוף  ודוקא  זמן נשמה,  כל  ולא  שנתו,  סוף  ודוקא  נשמה, 

שיקיץ באיזה שעה שתהיהשיקיץ באיזה שעה שתהיה (ס"א מ"ב סק"ב). (ס"א מ"ב סק"ב).
לאיזה  לילה  חצות  אחר  לאיזה המשכים  לילה  חצות  אחר  המשכים  ח. ח. 
אח"כ  עוד  ולישן  לחזור  ודעתו  אח"כ ענין,  עוד  ולישן  לחזור  ודעתו  ענין, 
שינת קבע, יאמר ברכת אלקי נשמה בלי שינת קבע, יאמר ברכת אלקי נשמה בלי 
חתימה, והמעביר שינה יאמר בלי הזכרת חתימה, והמעביר שינה יאמר בלי הזכרת 
אותן  יאמר  בבוקר  כשיקום  ואח"כ  אותן השם,  יאמר  בבוקר  כשיקום  ואח"כ  השם, 
מ"ז  סי'  (מ"ב  מ"ז   סי'  (מ"ב  כראוי  ומלכות  שם  כראויבהזכרת  ומלכות  שם  בהזכרת 

סק"ל).סק"ל).

ט. ט. ויש מי שכתב דכשיודע שיצטרך לישן ויש מי שכתב דכשיודע שיצטרך לישן 
נשמה  אלקי  ברכת  לומר  א"צ  פעם  נשמה עוד  אלקי  ברכת  לומר  א"צ  פעם  עוד 

כלל עד קימה שניה כלל עד קימה שניה (פר"ח סי' מ"ו ס"א).(פר"ח סי' מ"ו ס"א).

אלקי  ברכת  גם  בירך  אם  אלקי ובדיעבד  ברכת  גם  בירך  אם  ובדיעבד  י. י. 
בפעם  כראוי  שינה  והמעביר  בפעם נשמה  כראוי  שינה  והמעביר  נשמה 
אלו  ומברך  דחוזר  הפר"ח  דעת  אלו הראשון,  ומברך  דחוזר  הפר"ח  דעת  הראשון, 
השתי ברכות כשקם בפעם שנית ממטתו, השתי ברכות כשקם בפעם שנית ממטתו, 
המעביר  ברכת  לענין  הח"א  עמו  המעביר והסכים  ברכת  לענין  הח"א  עמו  והסכים 
שינה, ומש"ת בסימן ו' משמע דלא יחזור שינה, ומש"ת בסימן ו' משמע דלא יחזור 
ויברך, וכן משמע מדה"ה, ולמעשה ספק ויברך, וכן משמע מדה"ה, ולמעשה ספק 

ברכות להקלברכות להקל (ביה"ל שם ד"ה המשכים).  (ביה"ל שם ד"ה המשכים). 
לו  אין  לכו"ע  שינה  עליו  תקפה  ואם  לו   אין  לכו"ע  שינה  עליו  תקפה  ואם  יא.יא. 
ד"ה  שם  (ביה"ל  ד"ה   שם  (ביה"ל  [פר"ח]  אותם  ולברך  [פר"ח]לחזור  אותם  ולברך  לחזור 

המשכים).המשכים).

יב.יב. צריך להפסיק מעט בין אלקי לנשמה,  צריך להפסיק מעט בין אלקי לנשמה, 
היא  שהנשמה  נשמע  יהיה  שלא  היא כדי  שהנשמה  נשמע  יהיה  שלא  כדי 

אלהיו ח"ואלהיו ח"ו (מ"ב סק"ג). (מ"ב סק"ג).
פותחת  אינה  נשמה  אלקי  ברכת  פותחת   אינה  נשמה  אלקי  ברכת  יג.יג. 
בברוך, מפני שהיא ברכת ההודאה, וברכת בברוך, מפני שהיא ברכת ההודאה, וברכת 
ההודאות אין פותחות בברוך, כמו שמצינו ההודאות אין פותחות בברוך, כמו שמצינו 

בברכת הגשמים בברכת הגשמים (סי' ו' ס"ג).(סי' ו' ס"ג).
לחברתה,  הסמוכה  ברכה  אינה  זו  ברכה  לחברתה,   הסמוכה  ברכה  אינה  זו  ברכה  יד.יד. 
אלקי  עד  בקומו  בבוקר  לומר  רשאי  אלקי ולכן  עד  בקומו  בבוקר  לומר  רשאי  ולכן 
נשמה, ובבהכ"נ יתחיל אלקי נשמהנשמה, ובבהכ"נ יתחיל אלקי נשמה (מ"ב סקי"ב).  (מ"ב סקי"ב). 
טוב  היותר  צד  על  לעשות  יש  ומ"מ  טוב   היותר  צד  על  לעשות  יש  ומ"מ  טו.טו. 
יצר,  אשר  לברכת  נשמה  אלקי  יצר, להסמיך  אשר  לברכת  נשמה  אלקי  להסמיך 

ונכון ליזהר בזה לכתחילה ונכון ליזהר בזה לכתחילה (מ"ב סקי"ב). (מ"ב סקי"ב). 
עד  נשמה  אלקי  ברכת  בירך  לא  אם  עד   נשמה  אלקי  ברכת  בירך  לא  אם  טז.טז. 
עשרה,  שמונה  תפילת  שהתפלל  עשרה, אחר  שמונה  תפילת  שהתפלל  אחר 
שכיון  התפילה,  לאחר  עוד  מברך  שכיון אינו  התפילה,  לאחר  עוד  מברך  אינו 
דומה  הוא  המתים  מחיה  אמר  דומה שכבר  הוא  המתים  מחיה  אמר  שכבר 
מאוד  מפקפקים  ויש  נשמות,  מאוד למחזיר  מפקפקים  ויש  נשמות,  למחזיר 

בדין זהבדין זה (מ"ב סקי"ב).  (מ"ב סקי"ב). 

על  בדיעבד  לסמוך  שירצה  מי  ולכן  על   בדיעבד  לסמוך  שירצה  מי  ולכן  יז.יז. 
מאחר  בידו,  למחות  אין  ראשונה  מאחר דיעה  בידו,  למחות  אין  ראשונה  דיעה 
מי  אבל  דבריו,  העתיקו  פוסקים  מי דהרבה  אבל  דבריו,  העתיקו  פוסקים  דהרבה 
שניה  דיעה  כל  על  ולסמוך  לברך  שניה שירצה  דיעה  כל  על  ולסמוך  לברך  שירצה 
שכתבנו ג"כ לא הפסידשכתבנו ג"כ לא הפסיד (ביה"ל סי' נ"ב ד"ה ומ"מ).  (ביה"ל סי' נ"ב ד"ה ומ"מ). 
יח. יח. והרוצה לצאת ידי שמים נראה שיניח והרוצה לצאת ידי שמים נראה שיניח 
משנתו  כשיתעורר  ואז  ביום,  לישן  משנתו מעט  כשיתעורר  ואז  ביום,  לישן  מעט 
כתב,  הב"י  דהא  נשמה,  אלקי  כתב, יברך  הב"י  דהא  נשמה,  אלקי  יברך 
צריך  היום  שינת  של  משנתו  צריך דהניעור  היום  שינת  של  משנתו  דהניעור 
פוסקים,  הרבה  וכ"כ  נשמה,  אלקי  פוסקים, לברך  הרבה  וכ"כ  נשמה,  אלקי  לברך 
אלא שהב"י סיים שם על זה, ולא נהגו כן, אלא שהב"י סיים שם על זה, ולא נהגו כן, 
א"כ בכאן יש לעשות כן לכו"עא"כ בכאן יש לעשות כן לכו"ע (ביה"ל סי' נ"ב  (ביה"ל סי' נ"ב 

ד"ה ומ"מ).ד"ה ומ"מ).

לצאת  לכתחילה  טוב  יותר  לצאת ומ"מ  לכתחילה  טוב  יותר  ומ"מ  יט. יט. 
כבר  התחיל  שאם  דהיינו,  דכו"ע,  כבר אליבא  התחיל  שאם  דהיינו,  דכו"ע,  אליבא 
אלקי  ברכת  מקודם  ושכח  אלקי להתפלל,  ברכת  מקודם  ושכח  להתפלל, 
אתה  ונאמן  בברכת  בפירוש  יכוין  אתה נשמה,  ונאמן  בברכת  בפירוש  יכוין  נשמה, 
אלקי  ברכת  בזה  לפטור  רוצה  אלקי שאינו  ברכת  בזה  לפטור  רוצה  שאינו 
התפילה,  אחר  יברכנה  לכו"ע  ואז  התפילה, נשמה,  אחר  יברכנה  לכו"ע  ואז  נשמה, 
דנהי דברכות א"צ כונה לצאת, מ"מ היכא דנהי דברכות א"צ כונה לצאת, מ"מ היכא 
דמי  שפיר  לצאת  שלא  בפירוש  דמי דמכוין  שפיר  לצאת  שלא  בפירוש  דמכוין 

(מ"ב סי' נ"ב סק"ט).(מ"ב סי' נ"ב סק"ט).

כ. כ. בנוסח הברכה, לא יאמר אתה יצרת בי, בנוסח הברכה, לא יאמר אתה יצרת בי, 
רק אתה יצרת אתה נפחת בי רק אתה יצרת אתה נפחת בי (מ"ב סקי"ב).(מ"ב סקי"ב).

אלקי  היא,  כך  נשמה  אלקי  ונוסחת  אלקי   היא,  כך  נשמה  אלקי  ונוסחת  כא.כא. 
בראת  אתה  היא  טהורה  בי  שנתת  בראת נשמה  אתה  היא  טהורה  בי  שנתת  נשמה 
כנגד  וכו',  בי  נפחת  אתה  יצרתה  כנגד אתה  וכו',  בי  נפחת  אתה  יצרתה  אתה 
וכנגד  החיוני,  רוח  וכנגד  הטבעית,  וכנגד הנפש  החיוני,  רוח  וכנגד  הטבעית,  הנפש 
הנשמה השכלית, דכתיב בה ויפח באפיו הנשמה השכלית, דכתיב בה ויפח באפיו 

נשמת חיים [מהרש"א]נשמת חיים [מהרש"א] (ערוה"ש סי"ב). (ערוה"ש סי"ב).

'על כן י‡מרו ‰מו˘לים בו‡ו ח˘בון'
"אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב "אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב (במדבר (במדבר 
כא, כז)כא, כז) 'על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר  'על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר 

סיחון'. המושלים - אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון - בואו סיחון'. המושלים - אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון - בואו 
ושכר  שכרה  כנגד  מצוה  הפסד  עולם,  של  חשבונו  ושכר ונחשב  שכרה  כנגד  מצוה  הפסד  עולם,  של  חשבונו  ונחשב 
עבירה כנגד הפסדה. תבנה ותכונן - אם אתה עושה כן, תבנה עבירה כנגד הפסדה. תבנה ותכונן - אם אתה עושה כן, תבנה 
הבא".  לעולם  הבא".   לעולם  יסוד)  לו  שיש  קבוע  כבנין  יסוד)(פירוש:  לו  שיש  קבוע  כבנין  (פירוש:  ותכונן  הזה,  ותכונן בעולם  הזה,  בעולם 
כך דרשה הגמרא במסכת בבא בתרא כך דרשה הגמרא במסכת בבא בתרא (עח:) (עח:) פסוק זה המופיע פסוק זה המופיע 

בפרשתנו.בפרשתנו.
להעביר  החפץ  היהודי  האיש  בחיי  מוסד  יסוד  למדנו  להעביר מכאן  החפץ  היהודי  האיש  בחיי  מוסד  יסוד  למדנו  מכאן 
את שנותיו בעולם הזה ללא שייפול בבור השחת שהיצר הרע את שנותיו בעולם הזה ללא שייפול בבור השחת שהיצר הרע 
בדרך  האדם  יתמיד  כאשר  נפש,  ללכדו  ומבקש  לפניו  בדרך כורה  האדם  יתמיד  כאשר  נפש,  ללכדו  ומבקש  לפניו  כורה 
זו אף מובטח לו שיזכה לרשת שני עולמות. ומה אכן יעשה זו אף מובטח לו שיזכה לרשת שני עולמות. ומה אכן יעשה 
חשבון   - בשם  יכונה  אשר  לו  יש  אחת  עצה  ויחיה?  חשבון האדם   - בשם  יכונה  אשר  לו  יש  אחת  עצה  ויחיה?  האדם 
הנפש! דהיינו, כאשר יחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר הנפש! דהיינו, כאשר יחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר 
לעולם  ויתכונן  הזה  בעולם  ייבנה  אז  הפסדה,  כנגד  לעולם עבירה  ויתכונן  הזה  בעולם  ייבנה  אז  הפסדה,  כנגד  עבירה 

הבא.הבא.
˜ו„ם ‰מע˘‰ י˘ ל˜ח˙ בח˘בון ‡˙ ˙וˆ‡ו˙יו˜ו„ם ‰מע˘‰ י˘ ל˜ח˙ בח˘בון ‡˙ ˙וˆ‡ו˙יו

בדרך זה אנו מוצאים בתורה בפרשת במדבר שקראנו לפני בדרך זה אנו מוצאים בתורה בפרשת במדבר שקראנו לפני 
את  לקחתי  הנה  "ואני  את   לקחתי  הנה  "ואני  יג)   - יב  (ג,  יג)   - יב  (ג,  שם  נאמר  ספורות,  שםשבועות  נאמר  ספורות,  שבועות 
מבני  רחם  פטר  בכור  כל  תחת  ישראל,  בני  מתוך  מבני הלוים  רחם  פטר  בכור  כל  תחת  ישראל,  בני  מתוך  הלוים 
בכור  כל  הכותי  ביום  בכור  כל  לי  כי  הלוים,  לי  והיו  בכור ישראל,  כל  הכותי  ביום  בכור  כל  לי  כי  הלוים,  לי  והיו  ישראל, 
בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה 

לי יהיו אני ה'.לי יהיו אני ה'.
ש  ר י פ ש ו ר י פ ואני ו  - לקחתי  הנה  ואני  רש"י:  ואני שם   - לקחתי  הנה  ואני  רש"י:  שם 

בני  מתוך  בהן:  זכיתי  בני מהיכן  מתוך  בהן:  זכיתי  מהיכן 
ישראל - שיהיו ישראל שוכרין ישראל - שיהיו ישראל שוכרין 

אותן לשירות שלי. על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים 
תמורתם, לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל 

נפסלו, והלוים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם:
שהקדיש  לאחר  הייתה  בבכורות  שהעבודה  למדנו, 
העגל  בחטא  וכשחטאו  בכורות',  ב'מכת  הבורא  אותם 
הפסידו את הזכייה העצומה, ואיבדו את חלקם. ואף שחזרו הפסידו את הזכייה העצומה, ואיבדו את חלקם. ואף שחזרו 
ה'  'ויאמר  כדכתיב:  להם  סלח  והקב"ה  כך,  אחר  ה' בתשובה  'ויאמר  כדכתיב:  להם  סלח  והקב"ה  כך,  אחר  בתשובה 
ונשאר  הקודם  למצבם  חזרו  לא  זאת  בכל  כדבריך',  ונשאר סלחתי  הקודם  למצבם  חזרו  לא  זאת  בכל  כדבריך',  סלחתי 
רושם תמידי של החטא לדורי דורות. ומשום כן נבחרו הלויים רושם תמידי של החטא לדורי דורות. ומשום כן נבחרו הלויים 
תחתיהם לעמוד לשרת בבית ה', מפני שלא עבדו עבודה זרה תחתיהם לעמוד לשרת בבית ה', מפני שלא עבדו עבודה זרה 
ולא נכשלו בחטא העגל. ומשום כך גם זכו הלויים להימנות ולא נכשלו בחטא העגל. ומשום כך גם זכו הלויים להימנות 
ישראל,  לארץ  ליכנס  זכו  וכן  מלך,  של  לגיונו  ולהיקרא  ישראל, לבד,  לארץ  ליכנס  זכו  וכן  מלך,  של  לגיונו  ולהיקרא  לבד, 

כמו שהביא רש"י לעיל כמו שהביא רש"י לעיל (א, מח-מט).(א, מח-מט).
ולהישמר  להיזהר  צריך  כמה  מזה,  מוסר  לקחת  האדם  ולהישמר ועל  להיזהר  צריך  כמה  מזה,  מוסר  לקחת  האדם  ועל 
מכל חטא ועוון, שבעטיו של חטא אחד עלולים לאבד טובה מכל חטא ועוון, שבעטיו של חטא אחד עלולים לאבד טובה 
תענוג  שבשביל  להיות,  יכול  ולפעמים  דורות.  לדורי  תענוג נצחית  שבשביל  להיות,  יכול  ולפעמים  דורות.  לדורי  נצחית 
קצר של הנאה מחטא, יכול לאבד את כל העולם הזה והעולם קצר של הנאה מחטא, יכול לאבד את כל העולם הזה והעולם 
מוהר"ן,  מוהר"ן, (ליקוטי  (ליקוטי  זי"ע  מברסלב  נחמן  רבי  שאמר  כמו  שלו,  זי"ע הבא  מברסלב  נחמן  רבי  שאמר  כמו  שלו,  הבא 
בתרא, קח)בתרא, קח) שבשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה, הוא יכול  שבשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה, הוא יכול 

לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא!לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא!
‰וי מח˘ב ‰פס„ מˆו‰ כנ‚„ ˘כר‰‰וי מח˘ב ‰פס„ מˆו‰ כנ‚„ ˘כר‰

לו  הניתן  השכר  גדול  מה  כן  אם  טובה,  מידה  שמרובה  לו וכיון  הניתן  השכר  גדול  מה  כן  אם  טובה,  מידה  שמרובה  וכיון 
לאדם שזוכה לעשות מצוה, הרי זה ריווח עצום, לנצח נצחים לאדם שזוכה לעשות מצוה, הרי זה ריווח עצום, לנצח נצחים 
לו לזרעו אחריו, הן בעולם הזה והן לעולם הבא, כמו שכתב לו לזרעו אחריו, הן בעולם הזה והן לעולם הבא, כמו שכתב 
בזה ה'חפץ חיים'בזה ה'חפץ חיים' (שם עולם, ח"א, ח) (שם עולם, ח"א, ח): ידוע מה דאיתא באבות כל : ידוע מה דאיתא באבות כל 
העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד - והוא מלאך, כמו העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד - והוא מלאך, כמו 
'אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף וגו''. והנה  'אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף וגו''. והנה שנאמר:  שנאמר: 
המליץ מחפש עליו כל הטובות שיכול להיות במציאות, בין המליץ מחפש עליו כל הטובות שיכול להיות במציאות, בין 
לכל  ולהביאו  והייסורים  המחלות  מן  להצילו   – הזה  לכל בעולם  ולהביאו  והייסורים  המחלות  מן  להצילו   – הזה  בעולם 
להביאו  ולזכותו  העונשים  מן  להצילו   – כשנפטר  ובין  להביאו טוב,  ולזכותו  העונשים  מן  להצילו   – כשנפטר  ובין  טוב, 

לחיי העולם הבא.לחיי העולם הבא.
מעבירה,  וההימנעות  היצר  על  התגברות  כי  לדעת  מעבירה, ועלינו  וההימנעות  היצר  על  התגברות  כי  לדעת  ועלינו 

חז"ל  שאמרו  וכמו  ממש,  בפועל  מצוה  כעשיית  חז"ל נחשבת  שאמרו  וכמו  ממש,  בפועל  מצוה  כעשיית  נחשבת 
כעושה  שכר  לו  נותנים  עבירה,  עבר  ולא  ישב  כעושה :  שכר  לו  נותנים  עבירה,  עבר  ולא  ישב  ב):  לט,  ב)(קידושין  לט,  (קידושין 

מצוה, והיכי דמי? כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה.מצוה, והיכי דמי? כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה.
ועל כן כאשר בא היצר להכשיל את האדם בעבירה, עליו לידע ועל כן כאשר בא היצר להכשיל את האדם בעבירה, עליו לידע 
ולהתבונן שעומדים לפניו כעת שתי דרכים: הדרך הראשונה ולהתבונן שעומדים לפניו כעת שתי דרכים: הדרך הראשונה 
לו  ונורא,  עצום  רב  לשכר  זוכה  ואז  הרע,  יצרו  על  לו להתגבר  ונורא,  עצום  רב  לשכר  זוכה  ואז  הרע,  יצרו  על  להתגבר 
ולזרעו אחריו ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה ובעולם הבא. ולזרעו אחריו ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה ובעולם הבא. 
או חלילה הדרך השניה, כאשר יצרו הרע מתגבר עליו ונכשל או חלילה הדרך השניה, כאשר יצרו הרע מתגבר עליו ונכשל 
ויכול  אחריו  ולזרעו  לו  נצחי  הפסד  זה  הרי  בעבירה,  ויכול ונופל  אחריו  ולזרעו  לו  נצחי  הפסד  זה  הרי  בעבירה,  ונופל 

לאבד את שני העולמות ברגע אחד.לאבד את שני העולמות ברגע אחד.
ואם ככה יעשה האדם, לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמו, ואם ככה יעשה האדם, לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמו, 
יזכה  הפסדה,  כנגד  עבירה  ושכר  שכרה,  כנגד  מצוה  יזכה הפסד  הפסדה,  כנגד  עבירה  ושכר  שכרה,  כנגד  מצוה  הפסד 
להתגבר על יצרו הרע ולהימנע מן העבירה, ואז ייטב לו בזה להתגבר על יצרו הרע ולהימנע מן העבירה, ואז ייטב לו בזה 

ובבא.ובבא.
יאמרו  כן  'על  דכתיב:  מאי  יאמרו :  כן  'על  דכתיב:  מאי  ב):  עח,  ב)(ב"ב  עח,  (ב"ב  חז"ל  שאמרו  אכן  חז"ל וזהו  שאמרו  אכן  וזהו 
'בואו  ביצרם,  המושלים  אלו   – 'המושלים'  וגו'',  'בואו המושלים  ביצרם,  המושלים  אלו   – 'המושלים'  וגו'',  המושלים 
כנגד  מצוה  הפסד  עולם,  של  חשבונו  ונחשב  בואו  כנגד חשבון' –  מצוה  הפסד  עולם,  של  חשבונו  ונחשב  בואו  חשבון' – 
שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, 'תבנה ותכונן' – אם אתה שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, 'תבנה ותכונן' – אם אתה 

עושה כן, תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.עושה כן, תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.
וזהו ששנינו (אבות ב, א): רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור וזהו ששנינו (אבות ב, א): רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור 
לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, 
והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן 
של מצות, והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה של מצות, והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה 

כנגד הפסדה.כנגד הפסדה.
‰חי בח˘בון ‰נפ˘ זוכ‰ ל˘ני ‰עולמו˙‰חי בח˘בון ‰נפ˘ זוכ‰ ל˘ני ‰עולמו˙

הרי לנו מוסר השכל ודרך חיים אותה יברור לו האדם, חשבון הרי לנו מוסר השכל ודרך חיים אותה יברור לו האדם, חשבון 
יתעמק  שיעשה  ופעולה  מעשה  כל  ואחר  לפני  אם  יתעמק הנפש,  שיעשה  ופעולה  מעשה  כל  ואחר  לפני  אם  הנפש, 
לחשוב מה התועלת שיש בזה, ולהיפך, האם ייתכן וייצא מכך לחשוב מה התועלת שיש בזה, ולהיפך, האם ייתכן וייצא מכך 
נזק חלילה, הרי שכל מעשיו יהיו שקולים בפלס, ויזכה לכלכל נזק חלילה, הרי שכל מעשיו יהיו שקולים בפלס, ויזכה לכלכל 
קל,  בית  העולה  הנכונה  בדרך  יצעד  כך  בתבונה,  מעשיו  קל, את  בית  העולה  הנכונה  בדרך  יצעד  כך  בתבונה,  מעשיו  את 
ולא יוכל היצר הרע להפילו ברשתו, וזהו מה שאמרה הגמרא: ולא יוכל היצר הרע להפילו ברשתו, וזהו מה שאמרה הגמרא: 

'אם אתה עושה כן תיבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא'.'אם אתה עושה כן תיבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא'.
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˜„ו˘˙ ‰עיניים

מקור דין זה במשניות מדותבמשניות מדות (פ"ב מ"ד): "כל הכתלים 
שהיו שם היו גבוהים, חוץ מכותל המזרחי, שהכהן 
המשחה,  הר  בראש  עומד  הפרה,  את  השורף 
הזיית  בשעת  היכל,  של  בפתחו  ורואה  ומתכוון 

הדם ע"כ.

שכל  המקדש,  מבית  מאוד  רחוק  עומד  הכהן  הנה 
חייב  כן  פי  על  ואף   – למחנה.  מחוץ  פרה  מעשי 
הכתוב בדין הזאת הדם, שתהא "אל נוכח פני אוהל 
עמידתו  ממקום  ולראות  להתכוון  שצריך  מועד", 
ובשביל  היכל.  של  פתחו  את  לירושלים  שמחוץ 
בעת  צריכים  היו  אדומה,  פרה  בתורת  זה  דין  קיום 
בנין בית הבחירה לבנות כותל מזרחי של הר הבית 
נמוך משאר הכתלים, כדי שיוכל כהן בהר המשחה 
[הר הזיתים], להסתכל ולראות פני פתחו של היכל, 

ולהתכוון להזות הדם כנגדו.

ומוכח כאן, שאם אינו רואה פתחו של היכל לא סגי 
בעצם הזאת הדם לנוכח הפתח. אלא בעינן שיהא 
מתכוון ורואה בעיניו את פתחו של היכל, ובד בבד 
מזה  היה  היכל  של  לפתחו  העיניים  הסתכלות  עם 
להנמיך  צריכים  היו  לא  כן,  לא  שאם  כנגדו.  הדם 

קומת כותל המזרחי, ותסגי בהזאה שכנגדו.

כח  בגודל  מוסר,  לקח  לימוד  להוציא  נוכל  ומכאן 
ממרחק  הכהן  בעמידת  שאף  העיניים,  הסתכלות 
רב, ורק מביט בעיניו ומסתכל אל פני הקודש, הרי 
הדם  הזאת  וכל  משם,  הקדושה  ויונק  מקבל  הוא 
אוהל  פני  נוכח  "אל  ההסתכלות  זו  מכוח  נחשבת 

מועד". 

וכן מצינו במשה רבינו ע"ה, שאמר לו הקב"ה (דברים 
ְוָצֹפָנה  ָיָּמה   ֵעיֶני ְוָׂשא  ַהִּפְסָּגה,  ֹראׁש  "ֲעֵלה  כז)  ג, 

שעצם  משום  וגו'".   ְבֵעיֶני ּוְרֵאה  ּוִמְזָרָחה  ְוֵתיָמָנה 
זכות  בה  יש  בה,  וההסתכלות  הקודש  ארץ  ראיית 

גדולה.

צא ולמד עד היכן מגיע כוח 'קדושת העיניים', שכל צא ולמד עד היכן מגיע כוח 'קדושת העיניים', שכל 
השפעה  בה  יש  בעיניו  מביט  שהאדם  השפעה הסתכלות  בה  יש  בעיניו  מביט  שהאדם  הסתכלות 
קדוש  מקום  ואל  בצדיקים  ובהסתכלות   – קדוש חזקה.  מקום  ואל  בצדיקים  ובהסתכלות   – חזקה. 
ודבר קדוש, יש בה השפעת קדושה חזקה ואיתנה ודבר קדוש, יש בה השפעת קדושה חזקה ואיתנה 
באותו  עומד  שבעצמו  כמי  שנחשב  עד  כך,  באותו כל  עומד  שבעצמו  כמי  שנחשב  עד  כך,  כל 

מקום הקודש.מקום הקודש.

[על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]

• ~ • ~ •

'אהבת  בעל  קדישא  הסבא  של  קדשו  היכל  אל 
ישראל  בת  פעם  הגיעה  זצוק"ל,  מוויזניץ  ישראל' 
נפשה  במר  בוכה  והחלה  טובים,  בת  ענייה  כשרה, 

על מצב פרנסתה הדחוק מאוד.

והוציא  בכיותיה,  לקול  מאוד  נתרגש  הק'  הרבי 
להחיות  כדי  בו  שיש  הגון  סכום  מאמתחתו  תיכף 

ולכלכל את נפשה ונפשות ביתה לתקופה יפה. 

בעל  בעל הרה"ק  הרה"ק  הגדול,  בנו  לפניו  עמד  שעה  באותה 
נודע  שכבר  ווישווא,  אבדק"ק  מנחם'  ווישווא'שארית  אבדק"ק  מנחם'  'שארית 
והנהיג  הדור,  מגדולי  כאחד  אביו  בחיי  והתפרסם 
את ישיבתו הקדושה ברמה. ובהגיעו פעמים רבות 
עומד  היה  יצ"ו,  יצ"ובגרוסוורדיין  בגרוסוורדיין  הק'  אביו  היכל  אל 

ומשרת לפניו כעבדא קמי מריה.

נעמד  אליו,  שיבוא  לבנו  הק'  הרבי  קרא  והנה 
הצדקה  מעות  ונטל  הדרו,  במלוא  קדשו  ממקום 
ואמר  בנו.  של  הק'  ידו  תוך  אל  ותחבם  ימינו,  ביד 
בסערת קדשו: נעם דאס צדקה געלט! [קבל נא את 
מעות הצדקה], ולא הסתכל אל אותה אשה כלום.

ולאחר שקיבל הווישאווער רב את הכסף מיד אביו, 
ליטול  האשה  על  וציווה  השולחן,  על  תיכף  הניחו 

המעות, ויצאה מביתו בשמחה רבה. 

לאחר מכן הסביר הרה"צ מווישווא, הטעם שקרא 
אותו אביו הק' אליו לתת הצדקה בידו, ולא הניחו 
בעצמו על השולחן כדי שתיקח האשה הכסף, כפי 
משום   – השולחן.  על  הוא  שהניחו  אחר  שלקחה 
נורא  ייחוד  כוונת  ז"ל,  האר"י  ז"למרן  האר"י  מרן  בכתבי  שיש 
אל  הנותן  מיד  הצדקה  נתינת  בעת  לייחד  שצריך 
עם  הנותן  יד  צירוף  ידי  על  שנעשה  המקבל.  יד 
הוא,  ברוך  הווי"ה  שם  שלמות  דייקא,  המקבל  יד 

כידוע ליודעי חן. 

אותו  בלי  המצוה  לקיים  הצדיק  רצה  לא  ולפיכך 
דבר  שום  עשה  שלא  בקודש,  דרכו  כסוד  ייחוד, 
ציווה  לכן  בו.  המכוון  הייחוד  שיכוון  בלא  בעולם 
ובנתינה  בצדקה,  וזוכה  המקבל  הוא  שיהא  לבנו 
מידו אל ידו כיוון הייחוד הקדוש בלהב אש קודש.

בכל  המצוה  בשלהבת  עסוק  כולו  כל  נמצא  בכל ובכך  המצוה  בשלהבת  עסוק  כולו  כל  נמצא  ובכך 
גופו נפשו ונשמתו, ואת אותה אשה לא ראה כלל!גופו נפשו ונשמתו, ואת אותה אשה לא ראה כלל!

[מתוך שיחת קודש בטיב "שמירת העיניים", קובץ -140422
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"ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו, ְוִהָּזה ֶאל ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל "ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו, ְוִהָּזה ֶאל ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל 
מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים"מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים" (יט, ד) (יט, ד)

פירש רש"י: "אל נוכח פני אהל מועד. עומד במזרחו של ירושלים, ומתכוין ורואה פירש רש"י: "אל נוכח פני אהל מועד. עומד במזרחו של ירושלים, ומתכוין ורואה 
פתחו של היכל, בשעת הזאת הדם" פתחו של היכל, בשעת הזאת הדם" 

א-ב לוותרא-ב לוותר
באולמות החסד של אחד מארגוני החסד מארגנים באולמות החסד של אחד מארגוני החסד מארגנים 
חתונות בכבוד ובזול כדי להוריד מעט מעול השאת חתונות בכבוד ובזול כדי להוריד מעט מעול השאת 

הילדים מעל שכמם הדל של ההורים. הילדים מעל שכמם הדל של ההורים. 
האולם  ובחירת  מראש  נרשמים  השמחות  האולם בעלי  ובחירת  מראש  נרשמים  השמחות  בעלי 
השמח  לבעלי  מודיעים  ובכך  גורל,  ידי  על  השמח נעשית  לבעלי  מודיעים  ובכך  גורל,  ידי  על  נעשית 
נעשה  הדבר  ב'.  באולם  או  א'  באולם  זכו  נעשה האם  הדבר  ב'.  באולם  או  א'  באולם  זכו  האם 
כלה  הייתה  שהפעם  אלא  יומית,  היום  כלה בשיגרה  הייתה  שהפעם  אלא  יומית,  היום  בשיגרה 
ובנפשה  ב'  באולם  ולא  א'  באולם  מאוד  ובנפשה שחפצה  ב'  באולם  ולא  א'  באולם  מאוד  שחפצה 
אותה  שלח  והגורל  לעשות  מה  אך  הדבר  אותה הייתה  שלח  והגורל  לעשות  מה  אך  הדבר  הייתה 

לאולם ב'.לאולם ב'.
את  להחליף  מאוד  ובקשה  התקשרה  את הכלה  להחליף  מאוד  ובקשה  התקשרה  הכלה 
נעשה  כך  כי  הארגון  מטעם  נענתה  אך  נעשה האולמות,  כך  כי  הארגון  מטעם  נענתה  אך  האולמות, 
השנייה  למשפחה  הודיעו  כבר  והם  בגורל  השנייה הדבר  למשפחה  הודיעו  כבר  והם  בגורל  הדבר 
שיש להם את אולם א' ולא יעלה על הדעת לשנות שיש להם את אולם א' ולא יעלה על הדעת לשנות 
להם את האולם כאשר הם כבר יודעים כי קבלו את להם את האולם כאשר הם כבר יודעים כי קבלו את 

האולם המפואר והמרווח יותר...האולם המפואר והמרווח יותר...
אלא שהכלה לא הרפתה ולא ויתרה על רצונה העז אלא שהכלה לא הרפתה ולא ויתרה על רצונה העז 
והשיגה  מעשה  שעשתה  עד  א'.   באולם  והשיגה להתחתן  מעשה  שעשתה  עד  א'.   באולם  להתחתן 
אליה  והתקשרה  השנייה  הכלה  של  הטלפון  אליה את  והתקשרה  השנייה  הכלה  של  הטלפון  את 

וביקשה: וביקשה: 
"שלום לך, אני כלה שמתחתנת באותה לילה שאת "שלום לך, אני כלה שמתחתנת באותה לילה שאת 
מתחתנת באותו אולם, את זכית באולם א' ובנפשי מתחתנת באותו אולם, את זכית באולם א' ובנפשי 
ב'.האם  ולא  א'  אולם  את  מעדיפה  שאני  ב'.האם הדבר  ולא  א'  אולם  את  מעדיפה  שאני  הדבר 
בכל  לך  אודה  האולם?  על  לי  לוותר  בטובך  בכל תועילי  לך  אודה  האולם?  על  לי  לוותר  בטובך  תועילי 

לב!!!" לב!!!" 
כך  כל  האולם  דבר  כי  השנייה  הכלה  ראתה  כך כאשר  כל  האולם  דבר  כי  השנייה  הכלה  ראתה  כאשר 
חשוב לה וזה מה שיעשה לה את כל השמחה ומה חשוב לה וזה מה שיעשה לה את כל השמחה ומה 
כלולותיה,  בליל  להצטער  עלולה  היא  לא  שאם  כלולותיה, גם  בליל  להצטער  עלולה  היא  לא  שאם  גם 
כי  שידעה  למרות  האולם  על  לה  לוותר  כי נאותה  שידעה  למרות  האולם  על  לה  לוותר  נאותה 
מדובר באולם מפואר יותר ומרווח יותר, אך חשוב מדובר באולם מפואר יותר ומרווח יותר, אך חשוב 
תשמח  היא  ואילו  תשמח  השנייה  שהכלה  לה  תשמח היה  היא  ואילו  תשמח  השנייה  שהכלה  לה  היה 

גם באולם השני.גם באולם השני.
אבי  ביקש  החתונה  בסוף  הסיפור,  מתחיל  רק  אבי כאן  ביקש  החתונה  בסוף  הסיפור,  מתחיל  רק  כאן 
האולם  למנהל  לשלם  א'  אולם  על  שוויתרה  האולם הכלה  למנהל  לשלם  א'  אולם  על  שוויתרה  הכלה 
האולם  ומנהל  החתונה  עבור  לו  המגיע  הסכום  האולם את  ומנהל  החתונה  עבור  לו  המגיע  הסכום  את 
הפתיע אותו בכך שפטר אותו מתשלום. עודו תוהה הפתיע אותו בכך שפטר אותו מתשלום. עודו תוהה 
גילה את אוזנו מנהל האולם כשחיוך גדול מאיר את גילה את אוזנו מנהל האולם כשחיוך גדול מאיר את 
במקום  לילה  באותו  בן  חיתן  עמיד  יהודי  כי   במקום פניו  לילה  באותו  בן  חיתן  עמיד  יהודי  כי   פניו 
אחר, וכמנהג הגבירים שמחתנים נהגו לממן חתונה אחר, וכמנהג הגבירים שמחתנים נהגו לממן חתונה 
הגביר  ביקש  מעמד,  באותו  יכולת  מעוט  הגביר לאדם  ביקש  מעמד,  באותו  יכולת  מעוט  לאדם 
לממן חתונה של ערב זה וכאשר נשאל איזה חתונה לממן חתונה של ערב זה וכאשר נשאל איזה חתונה 
שחפצו  אמר  אולמות,  שני  ישנם  שכן  לממן  שחפצו רצונו  אמר  אולמות,  שני  ישנם  שכן  לממן  רצונו 

לממן את החתונה של אולם ב' דייקה...לממן את החתונה של אולם ב' דייקה...
המשיך מנהל האולם ואמר: "אמנם זה דבר שקורה המשיך מנהל האולם ואמר: "אמנם זה דבר שקורה 
לא פעם שמממנים חתונות בשביל יאר צייט או כל לא פעם שמממנים חתונות בשביל יאר צייט או כל 
סיבה אחרת, אבל כאן ידעתי שהכלה ויתרה לכלה סיבה אחרת, אבל כאן ידעתי שהכלה ויתרה לכלה 
שביקש  והתרגשתי  שמחתי  והנה  לאולם,  שביקש השניה  והתרגשתי  שמחתי  והנה  לאולם,  השניה 

דווקא לממן את אולם ב', מזל טוב!!!דווקא לממן את אולם ב', מזל טוב!!!
בעלת המעשה: ב. ב. ש.בעלת המעשה: ב. ב. ש.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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בשכונתנו "זכרון משה""זכרון משה" פה עיר הקודש ת"ו, גר יהודי 
יעקב  רבי  יעקב הרה"ח  רבי  הרה"ח  ה"ה  טובה,  בשיבה  שנפטר  יקר 

שלמה הרשלרשלמה הרשלר זכרונו לברכה.

מרן מרן  השכונה,  רב  דאתרא  המרא  היה  עת,  באותה 
הגה"צ רבי ישראל יעקב פישר זצוק"ל, הגה"צ רבי ישראל יעקב פישר זצוק"ל, ראב"ד דהעדה 
הקשה  במחלה  חולה  והיה  ימיו,  בסוף  החרדית, 
מקום  בכל  ומתהלך  הקדושות,  ריאותיו  את  שתקפה 
קשיי הנשימה,  עמו, מחמת  עם בקבוק החמצן צמוד 
מפטירת  שמועה  אותה  אליו  כשהגיע  והנה   – כנודע. 
האיש, ביקש להשתתף בעצמו בהלוויה, ואף לומר בה 

דברי הספד.

ניסו  לשלומו,  מאוד  שחששו  הנאמנים  הגבאים 
להוציאו  הניחו  לא  ימים  באותם  כאשר  מכך,  להניאו 
כי אם למקרים דחופים ונחוצים. ובפרט ברצונו לומר 
 – עליו.  קשה  היה  נאום  שכל  בעת  'הספד',  דברי  שם 
למצות  בעצמו  לצאת  מאוד  שרוצה  באחת,  הוא  אך 
בה  לישא  גם  עליו  מוטל  השכונה  וכרב  המת,  לוויית 
אל  כראוי  תלמידו  את  ללוות  כדי  ההספד,  משא  את 

בית עולמו.

מקלו  על  נשען  נפש,  במסירות  הרב  יצא  העת  בהגיע 
עם  יחד  צעד,  אחר  צעד  לאיטו  והלך  חמצנו,  ועל 
הלוויה.  אל  קודש  בחרדת  אותו  המלווה  הפמליא 
גדולה,  התרגשות  בו  ניכרה  המיטה  אל  בהגיעו  תיכף 
בקול  להספידו  החל  והרב  הסטנדער,  לפניו  הביאו 
קדשו  דברי  בתוך  גדולה.  התעוררות  בדברי  בוכים 
כל  על  בזכותו  מגין  היה  דנן,  הדגול  הנפטר  אמר: 
שכונתנו כולה! בהיותו גיבור הכובש את יצרו! והאריך 

בדברים ערבים כדרכו.

היה  והתעוררות  התרגשות  ברוב  שנאמר  ההספד 
כיהודי  כולם  הכירוהו  אמנם  כי  מעט,  תמוה  נראה 
טוב וישר, אבל לא הבינו על מה ההתרגשות הגדולה 
בזכותו  הגין  הוא  וכיצד  לקראתו,  הצדיק  הרב  שחרד 

על כל השכונה?

אבלים,  בניחום  השבעה  בימי  כך  אחר  בהיותי  אולם 
שח לי בנו הח' שליט"א מפה לאוזן, שיודע הוא היטב 

למה התכוון הרב בהספדו. 

וסיפר, שבתפקידו היה ר' יעקב שלמה ז"ל עובד בבית 
במשרדי  לו  נאמר  הפנסיה,  גיל  אל  ובהגיעו  חולים, 
ההנהלה שעדיין צריכים הם מאוד לשירותיו במחלקה 

עוד  במלאכתו  ימשיך  ובאם  חולים.  שבבית  אחרת 
את  ולשלש  להכפיל  הוא  יכול  ספורות,  שנים  כמה 
שכרו, מלבד קרן הפנסיה שאף היא תגדל יותר, ובכך 
באם  ומאידך  רב.  הון  לצבור  שנים  מספר  תוך  יוכל 
יעזוב עתה, אין לו בתשלומי קרן הפנסיה כי אם סכום 

קטן מאוד.

היה  כוחו  ההצעה,  את  לקבל  נטה  שלמה  יעקב  ר' 
במותניו, ובלא שום קושי יכול היה להמשיך במלאכתו 
ההצעה  פרטי  את  כשקיבל  אך  נוספות.  שנים  מספר 
שם  מחלקה  שבאותה  התברר  כולם,  הנתונים  כל  עם 
איסור  של  שאלה  שתתעורר  ייתכן  לעבודתו,  נצרכו 
ניתן  שבקלות  במשרד  לו  שהסבירו  אלא  'ייחוד', 
שום  בה  יהא  שלא  כדי  בהלכה,  פתרון  לכך  להמציא 

ספק סרך של איסור.

הלכתית,  שאלה  כאן  שיש  שלמה  יעקב  ר'  כששמע 
אמר: בדבר הלכה אינני מחליט שום דבר בעצמי, והנני 
שואל בכל דבר את הרב הפוסק! אינני יכול לתת שום 
אכן  אם  ומורי  רבי  את  אשאל  בטרם  בדבר,  תשובה 

הפתרון ההלכתי ישר וטוב!

המרא  ורבו  מורו  אל  שלמה  יעקב  ר'  אפוא  ניגש 
והגה"צ  המדוברים,  הנתונים  כל  את  הציג  דאתרא, 
הרב פישר זצוק"ל פסק ואמר: אכן את השאלה אודות 
איסור ייחוד ניתן לפתור בפתרון זה שמציעים לפניך, 
יותר  קשה  יהיה  עבירה'  'הרהור  עבירה'   'הרהור  שמידי  לך  דע  אבל 

להינצל!

ואמר:  החולים,  בית  מנהל  אל  שלמה  יעקב  ר'  חזר 
מוותר אני בזאת על כל הממון הרב שהצעתם לי, כל 
זה איננו שווה לי בשביל הרהורי עבירה רחמנא ליצלן! 
– על אתר התפטר מעבודתו, קיבל את הסכום הקטן 
ועל  התורה  על  לגמלאות  ופרש  בחשבונו,  שהצטבר 

העבודה, עד סוף ימיו!

כשראהו הגה"צ רבי ישראל יעקב ושמע על החלטתו 
שהיה  הקשה,  הוויתור  לנוכח  מאוד  נתרגש  הגורלית, 
כל  את  בו  להשיא  יכול  שהיה  עצום,  בסכום  מדובר 
נכדיו! ומאז היה מוקירו ומכבדו מאוד. ולכן לא וויתר 
על ההשתתפות בעצמו בלוויה לחלוק לו כבוד אחרון, 

בהיותו מגין בצדקותו על כל השכונה כולה! 

על  התגברות  ערך  מגיע  היכן  עד  למדנו,  דרכנו  על ולפי  התגברות  ערך  מגיע  היכן  עד  למדנו,  דרכנו  ולפי 
בשמירת  מוסר  לקח  טיב  לעצמנו  וניקח  הרע,  בשמירת יצר  מוסר  לקח  טיב  לעצמנו  וניקח  הרע,  יצר 

קדושת העיניים לטובה.קדושת העיניים לטובה.

 [פרטיות, קובץ 140204-4]

• ~ • ~ •

בהיותי פעם ביחד עם אמי מורתי, מרת מיכלא איטא אמי מורתי, מרת מיכלא איטא 
הקודש  ברכת  את  לקבל  כדי  'נתיבות','נתיבות',  בעיר  ע"ה,ע"ה, 
הרה"ק  של אביר הרועים סידנ"א הרה"ק סידנ"א  בביתו נאווה קודש 
סאלי'.  'בבא  הנקרא  זצוק"ל,  אבוחצירא  ישראל  סאלי'.רבי  'בבא  הנקרא  זצוק"ל,  אבוחצירא  ישראל  רבי 
נודע לנו שאין הצדיק מקבל פני נשים, ונאלצה אפוא 
לפני  פנימה  נכנסתי  ואני  מבחוץ,  להישאר  ע"ה  אמי 

הצדיק.

לחזות  מאוד  והשתוקקה  חפצה  הצדקנית  אמי  ברם 
בפני הקודש, ולפיכך חיפשה ומצאה חלון קטן אחד, 
שהיה פתוח מעט, ודרכו הביטה פנימה וראתה בקושי 

את קצה גבו של אותו קדוש עליון.

שהיה  קטן  חרך  אותו  דרך  כשהציצה  תיכף  והנה 
מאחורי הרב, בעודי עומד ומשוחח עמו, נענה פתאום 
המסתכלת  אחת  אשה  לבית  מחוץ  כאן  יש  לי:  ואמר 
ממנה  נא  ותבקש  החוצה,  במטותא  נא  צא  אלי, 

שתסור הצידה, כי זה מפריע לי!

מדרגת  מגעת  היכן  עד  קודש,  בחרדת  נבהל  מדרגת ועמדתי  מגעת  היכן  עד  קודש,  בחרדת  נבהל  ועמדתי 
תיכף  בדבר  הרגיש  קדשו  שברוח  וטהרתו,  תיכף קדושתו  בדבר  הרגיש  קדשו  שברוח  וטהרתו,  קדושתו 

ומיד!ומיד!

[שם]
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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


