
אנשי שםאנשי שם
אמרו  שהרי  בשאלה,  לרבו  שבא  אחד  על  אמרו מסופר  שהרי  בשאלה,  לרבו  שבא  אחד  על  מסופר 
חז"ל 'כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו' ואני חז"ל 'כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו' ואני 
בורח מן הכבוד כבר הרבה שנים ועדיין איני רואה בורח מן הכבוד כבר הרבה שנים ועדיין איני רואה 
שהכבוד רודף אחרי? ענה לו רבו, 'הבעיה שלך היא שהכבוד רודף אחרי? ענה לו רבו, 'הבעיה שלך היא 
שאתה בורח מן הכבוד אבל אתה כל הזמן מסתובב שאתה בורח מן הכבוד אבל אתה כל הזמן מסתובב 
עדיין  ולכן  אחריך,  רודף  הכבוד  אם  לראות  עדיין לאחור  ולכן  אחריך,  רודף  הכבוד  אם  לראות  לאחור 

אינו מגיע לרדוף אחריך'..אינו מגיע לרדוף אחריך'..
חז"ל מבארים לנו כי טעותו הגדולה של קורח היתה חז"ל מבארים לנו כי טעותו הגדולה של קורח היתה 
שמואל  מזרעו  שיצא  הקודש  ברוח  רואה  שמואל שהיה  מזרעו  שיצא  הקודש  ברוח  רואה  שהיה 
הנביא שעליו נאמר ששקול כנגד משה ואהרן, ואם הנביא שעליו נאמר ששקול כנגד משה ואהרן, ואם 
כן גדולתו גדולה ממשה ואהרן, אבל באמת קורח כן גדולתו גדולה ממשה ואהרן, אבל באמת קורח 
היה צריך לראות את עצמו כפי מה שהוא עכשיו, היה צריך לראות את עצמו כפי מה שהוא עכשיו, 
לנסות  ולא  כרגע,  נמצא  הוא  שבה  מדרגתו  לנסות ומהי  ולא  כרגע,  נמצא  הוא  שבה  מדרגתו  ומהי 
הקודש  ברוח  אם  גם  ראוי,  אינו  שכעת  מה  הקודש להיות  ברוח  אם  גם  ראוי,  אינו  שכעת  מה  להיות 

(!) הוא רואה שיש לו מעלה גדולה מאוד.(!) הוא רואה שיש לו מעלה גדולה מאוד.
התורה  עם  מסבב  הקב"ה  היה  התורה  קבלת  התורה בעת  עם  מסבב  הקב"ה  היה  התורה  קבלת  בעת 
התורה,  את  לקבל  להם  והציע  האומות,  כל  התורה, אצל  את  לקבל  להם  והציע  האומות,  כל  אצל 
ולכל אומה הציע את הדבר שהיה קשה להם, כמו ולכל אומה הציע את הדבר שהיה קשה להם, כמו 
עשו,  לבני  תגנוב'  'לא  לישמעאלים,  תרצח'  עשו, 'לא  לבני  תגנוב'  'לא  לישמעאלים,  תרצח'  'לא 
וכו' ומה היתה ההצעה הקשה שהוצעה לישראל? וכו' ומה היתה ההצעה הקשה שהוצעה לישראל? 
בספר 'שם משמואל' מביא בשם אביו ה'אבני נזר', בספר 'שם משמואל' מביא בשם אביו ה'אבני נזר', 
ש'הגבל את ההר וקדשתו', זו היתה ההצעה הקשה ש'הגבל את ההר וקדשתו', זו היתה ההצעה הקשה 
מלעלות,  בעצמו  לעצור  קשה  ליהודי  שכן  מלעלות, לבנ"י,  בעצמו  לעצור  קשה  ליהודי  שכן  לבנ"י, 
במדרגות  לעלות  שואף  טבעו  מעצם  היהודי  במדרגות כי  לעלות  שואף  טבעו  מעצם  היהודי  כי 
צריך  שלפעמים  מלמדנו  הבורא  אך  צריך גבוהות,  שלפעמים  מלמדנו  הבורא  אך  גבוהות, 
לעצור ולא לנסות להגיע למקום גבוה שעדיין אינו לעצור ולא לנסות להגיע למקום גבוה שעדיין אינו 
במדרגתו, כי משם יכולים ח"ו ליפול, אלא כל אחד במדרגתו, כי משם יכולים ח"ו ליפול, אלא כל אחד 

צריך לעלות בהדרגה לפי כוחותיו ויכולותיו.צריך לעלות בהדרגה לפי כוחותיו ויכולותיו.
כמה פעמים אנחנו באמת רוצים לעלות ולהתעלות, כמה פעמים אנחנו באמת רוצים לעלות ולהתעלות, 
להיות  ולהפסיק  להשתנות  החלטנו  פעמים  להיות כמה  ולהפסיק  להשתנות  החלטנו  פעמים  כמה 
עובדי  ממש  להיות  ואילך  ומכאן  גשמיים,  עובדי כאלה  ממש  להיות  ואילך  ומכאן  גשמיים,  כאלה 
שלא  ומגלים  לאחור  מביטים  אנו  ולהפתעתנו  שלא ד',  ומגלים  לאחור  מביטים  אנו  ולהפתעתנו  ד', 
רציתי  לא  אפילו  הרי  למה,  מבינים  ואיננו  רציתי הצלחנו,  לא  אפילו  הרי  למה,  מבינים  ואיננו  הצלחנו, 
כבוד, וכל מטרתי היתה לשם שמים?! אבל לא זהו כבוד, וכל מטרתי היתה לשם שמים?! אבל לא זהו 
בתהילים  המלך  דוד  שאומר  כמו  אם  כי  ד',  בתהילים רצון  המלך  דוד  שאומר  כמו  אם  כי  ד',  רצון 
הקב"ה  ממני',  ובנפלאות  בגדולות  הלכתי  הקב"ה 'ולא  ממני',  ובנפלאות  בגדולות  הלכתי  'ולא 
המדרגה  ולפי  כוחותי  לפי  אותו  שאעבוד  המדרגה רוצה  ולפי  כוחותי  לפי  אותו  שאעבוד  רוצה 
לעלות  לשאוף  בבד  ובד  כעת,  נמצא  אני  לעלות שבה  לשאוף  בבד  ובד  כעת,  נמצא  אני  שבה 

ולהתעלות עוד ועוד. ולהתעלות עוד ועוד. 
        (עפ''י טיב התורה - קרח)(עפ''י טיב התורה - קרח)
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טיב ‰מערכ˙

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

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

ואת  לו  אשר  את  ה'  וידע  בקר  לאמר  עדתו  כל  ואל  קרח  אל  ואת וידבר  לו  אשר  את  ה'  וידע  בקר  לאמר  עדתו  כל  ואל  קרח  אל  וידבר 
הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו: הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו: (טז, ה)(טז, ה)

נכון  ולא  לנו  הוא  שכרות  עת  עתה   - וגו'  ויודע  בקר  רש"י:  נכון ופירש  ולא  לנו  הוא  שכרות  עת  עתה   - וגו'  ויודע  בקר  רש"י:  ופירש 
להראות לפניו, והוא היה מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם:להראות לפניו, והוא היה מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם:

בה  האמור  ובכל  ניצחית,  היא  התורה  כי  אמורה,  כבר  מלתינו  בה הנה,  האמור  ובכל  ניצחית,  היא  התורה  כי  אמורה,  כבר  מלתינו  הנה, 
כמה  בה  נכתבו  בכדי  ולא  השי''ת,  לעבודת  הנחוצים  ענינים  כמה נרמזים  בה  נכתבו  בכדי  ולא  השי''ת,  לעבודת  הנחוצים  ענינים  נרמזים 
וכמה דברים, אשר בהשקפה ראשונה אין אנו רואים בה שום הוראה וכמה דברים, אשר בהשקפה ראשונה אין אנו רואים בה שום הוראה 
הליכות  להאדם  להורות  בזה  גם  התורה  שכוונה  ובהכרח  הליכות למעשה,  להאדם  להורות  בזה  גם  התורה  שכוונה  ובהכרח  למעשה, 
את  לאדם  מורה  היא  כי  'מורה'  מלשון  הוא  'תורה'  תיבת  כי  את חיים,  לאדם  מורה  היא  כי  'מורה'  מלשון  הוא  'תורה'  תיבת  כי  חיים, 
והן  בפועל,  לעשות  עליו  אשר  המצוות  הן  יעשה,  אשר  והן המעשה  בפועל,  לעשות  עליו  אשר  המצוות  הן  יעשה,  אשר  המעשה 
לו  האורב  היצר  עם  להתמודד  בכדי  לנקוט  עליו  אשר  לו התחבולות  האורב  היצר  עם  להתמודד  בכדי  לנקוט  עליו  אשר  התחבולות 
ועומד בדרכו, ולזאת נכתבו כל הסיפורים בתורה, שמהם יווכח האדם ועומד בדרכו, ולזאת נכתבו כל הסיפורים בתורה, שמהם יווכח האדם 
שעליו  הצעד  הוא  מה  לדעת  לקחו  ויפיק  היצר,  תחבולות  הם  שעליו מה  הצעד  הוא  מה  לדעת  לקחו  ויפיק  היצר,  תחבולות  הם  מה 

לעשות מול כל תחבולה ותחבולה. לעשות מול כל תחבולה ותחבולה. 
שנתעורר  המחלוקת  עניני  בכל  כשמעיינים  בפרשתינו  גם  שנתעורר ולענינינו  המחלוקת  עניני  בכל  כשמעיינים  בפרשתינו  גם  ולענינינו 
כאן על משה ע''י קרח יכולים להבין מכאן כמה וכמה עצות ותחבולות כאן על משה ע''י קרח יכולים להבין מכאן כמה וכמה עצות ותחבולות 
משה  שביקש  זה  פרט  אודות  לדבר  ברצוני  עתה  ולעת  היצר,  משה נגד  שביקש  זה  פרט  אודות  לדבר  ברצוני  עתה  ולעת  היצר,  נגד 
להפיק  שעלינו  העבודה  ומהי  המחרת,  ליום  ועדתו  קרח  את  להפיק לדחות  שעלינו  העבודה  ומהי  המחרת,  ליום  ועדתו  קרח  את  לדחות 

מזה. מזה. 
שמאז  עלינו,  מעמיד  שהיצר  נסיון  בכל  אנו  רואים  גדול  כלל  שמאז דהנה,  עלינו,  מעמיד  שהיצר  נסיון  בכל  אנו  רואים  גדול  כלל  דהנה, 
להזדרז  לנו  ומפתה  דקה,  אפילו  מרפה  היצר  אין  הנסיון  להזדרז שמתעורר  לנו  ומפתה  דקה,  אפילו  מרפה  היצר  אין  הנסיון  שמתעורר 
מאוד לילך בעצתו, מבלי לשהות אפילו כמה דקות, ועלינו להתבונן מאוד לילך בעצתו, מבלי לשהות אפילו כמה דקות, ועלינו להתבונן 
קודם  דקות  כמה  שנמתין  ליצר  לו  איכפת  מה  וכי  לכך,  הסיבה  קודם מהי  דקות  כמה  שנמתין  ליצר  לו  איכפת  מה  וכי  לכך,  הסיבה  מהי 
שיתפתה לו, אך התשובה לזה פשוטה בתכלית הפשיטות, זה היצר שיתפתה לו, אך התשובה לזה פשוטה בתכלית הפשיטות, זה היצר 
אין  אשר  'שקר'  בבחינת  והם  פיתוייו,  בכל  ממשות  אין  כי  הוא  אין יודע  אשר  'שקר'  בבחינת  והם  פיתוייו,  בכל  ממשות  אין  כי  הוא  יודע 
הוא  מה  להתבונן  קצת  שהות  לאדם  יתן  שאם  ויודע  רגליים,  הוא להם  מה  להתבונן  קצת  שהות  לאדם  יתן  שאם  ויודע  רגליים,  להם 
שכל  מיד  האדם  יבין  אז  כי  היצר,  לעצת  מתפתה  שהוא  בזה  שכל עושה  מיד  האדם  יבין  אז  כי  היצר,  לעצת  מתפתה  שהוא  בזה  עושה 
העז,  מרצונו  אחור  יסוג  ומיד  רוח,  ורעת  הבל  אם  כי  אינו  העז, הפיתוי  מרצונו  אחור  יסוג  ומיד  רוח,  ורעת  הבל  אם  כי  אינו  הפיתוי 

וממילא יאבד היצר את כל שללו. וממילא יאבד היצר את כל שללו. 
ויכולים אנו לראות ענין זה גם בפרשה הקודמת, בשעה שהמרגלים ויכולים אנו לראות ענין זה גם בפרשה הקודמת, בשעה שהמרגלים 
הוציאו דיבת הארץ, ונמשכו כל העם אחריהם, לא הבו לשמוע כלל הוציאו דיבת הארץ, ונמשכו כל העם אחריהם, לא הבו לשמוע כלל 
העם  כל  רצו  דבריהם  את  אמרו  וכשהללו  ויהושע,  כלב  דברי  העם את  כל  רצו  דבריהם  את  אמרו  וכשהללו  ויהושע,  כלב  דברי  את 
לרגום אותם באבנים, והיינו לדונם בסקילה פשוטו כמשמעו, וכל זה לרגום אותם באבנים, והיינו לדונם בסקילה פשוטו כמשמעו, וכל זה 
על אף שלא מצאו בהם שום דופי בהם, בכל זאת כשלהט היצר בער על אף שלא מצאו בהם שום דופי בהם, בכל זאת כשלהט היצר בער 
מובא  הפרשה  ובסוף  ר''ל,  נפש  להרגם  ומיד  תיכף  רצו  מובא בעצמותיהם  הפרשה  ובסוף  ר''ל,  נפש  להרגם  ומיד  תיכף  רצו  בעצמותיהם 
בו  התרו  אותו  שראו  שעה  באותה  אז  עצים,  המקושש  של  ענין  בו שם  התרו  אותו  שראו  שעה  באותה  אז  עצים,  המקושש  של  ענין  שם 
שמתחייב הוא על ידי זה במיתה, ואכן נתחייב בכך, ואעפ''כ הניחוהו שמתחייב הוא על ידי זה במיתה, ואכן נתחייב בכך, ואעפ''כ הניחוהו 
במשמר ולא מיהרו בעצמם לקבוע עונשו, כי הבדל יש בין דבר הבא במשמר ולא מיהרו בעצמם לקבוע עונשו, כי הבדל יש בין דבר הבא 
שיתבונן  כדי  האדם  למחשבת  דרור  נותן  הוא  אין  שאז  היצר  שיתבונן מצד  כדי  האדם  למחשבת  דרור  נותן  הוא  אין  שאז  היצר  מצד 

קמעה קודם עשיית מעשיו לבין שאר הדברים שאז מחשבת האדם קמעה קודם עשיית מעשיו לבין שאר הדברים שאז מחשבת האדם 
פנויה לחשוב מחשבות האיך לכלכל מעשיו.פנויה לחשוב מחשבות האיך לכלכל מעשיו.

וזה הדבר ידע משה, וכאשר ראה איך שלהב היצר בוער מאוד בקרבם וזה הדבר ידע משה, וכאשר ראה איך שלהב היצר בוער מאוד בקרבם 
של קרח ועדתו, רצה להפרישם בעל כרחם מלהט המחלוקת, ואמר של קרח ועדתו, רצה להפרישם בעל כרחם מלהט המחלוקת, ואמר 
להם שלעת עתה אין הזמן מוכשר לכך, וקיווה שמאחר שבעל כרחם להם שלעת עתה אין הזמן מוכשר לכך, וקיווה שמאחר שבעל כרחם 
יצטרכו להמתין הרי בהכרח יהיה להם זמן להתבונן במה הם עוסקים, יצטרכו להמתין הרי בהכרח יהיה להם זמן להתבונן במה הם עוסקים, 
ועד כמה חמורים מעשיהם, ולמחרת שוב לא יהיה רושם מלהב היצר ועד כמה חמורים מעשיהם, ולמחרת שוב לא יהיה רושם מלהב היצר 
שבער בהם, אך היצר מצא גם לזה פתרון ולא הניחם להתפזר וללכת שבער בהם, אך היצר מצא גם לזה פתרון ולא הניחם להתפזר וללכת 
אלא  להם,  מועילה  היתה  משה  שעצת  יתכן  אז  כי  לביתו,  איש  אלא איש  להם,  מועילה  היתה  משה  שעצת  יתכן  אז  כי  לביתו,  איש  איש 
כנסם תחת כפיפה אחת, ומשך כל אותו לילה דברו ועוררו בינם לבין כנסם תחת כפיפה אחת, ומשך כל אותו לילה דברו ועוררו בינם לבין 
אחד  כל  מיהר  למחר  בבואם  שכן  וכיון  המחלוקת,  תאות  את  אחד עצמם  כל  מיהר  למחר  בבואם  שכן  וכיון  המחלוקת,  תאות  את  עצמם 
להקטיר קטורת מבלי להתבונן כמה הם סיכוייו שאכן הוא זה שיבחר להקטיר קטורת מבלי להתבונן כמה הם סיכוייו שאכן הוא זה שיבחר 

להיות כהן גדול, ונגרם מזה מה שנגרם. להיות כהן גדול, ונגרם מזה מה שנגרם. 
וביטול  המתינות,  ענין  נחיצות  את  מכאן,  ללמוד  שעלינו  הדבר  וביטול הוא  המתינות,  ענין  נחיצות  את  מכאן,  ללמוד  שעלינו  הדבר  הוא 
האדם  על  מוטל  מעשה  כל  קודם  כי  לדעת  עלינו  הפזיזות,  האדם מדת  על  מוטל  מעשה  כל  קודם  כי  לדעת  עלינו  הפזיזות,  מדת 
זה  כלל  וכשיהיה  לעשות,  כעת  הוא  שהולך  הצעד  מהו  זה להתבונן  כלל  וכשיהיה  לעשות,  כעת  הוא  שהולך  הצעד  מהו  להתבונן 
מושרש בתוך עמקי נפשו, שוב לא יבוא לידי נפילה, כי גם אם היצר מושרש בתוך עמקי נפשו, שוב לא יבוא לידי נפילה, כי גם אם היצר 
יפתה אותו ב'רוח שטות' יאמר לו כי כלל הוא בידי שאיני עושה דבר יפתה אותו ב'רוח שטות' יאמר לו כי כלל הוא בידי שאיני עושה דבר 
המורה  היצר  לעצת  תקומה  תהיה  לא  ושוב  בעצמי,  להימלך  המורה מבלי  היצר  לעצת  תקומה  תהיה  לא  ושוב  בעצמי,  להימלך  מבלי 

למלא אחר פיתוייו דוקא מתוך פזיזות. למלא אחר פיתוייו דוקא מתוך פזיזות. 
ובספרים הקדושים איתא שזה הענין נרמז על מאמר הכתוב ובספרים הקדושים איתא שזה הענין נרמז על מאמר הכתוב (שמות יז, (שמות יז, 
ט)ט) 'צא והלחם בעמלק מחר', שהעצה להילחם עם היצר שהוא בחינת  'צא והלחם בעמלק מחר', שהעצה להילחם עם היצר שהוא בחינת 
זמן,  ולאחר  למחר  לדחותו  דהיינו  'מחר',  לו  שנשיב  ע''י  הוא  זמן, עמלק  ולאחר  למחר  לדחותו  דהיינו  'מחר',  לו  שנשיב  ע''י  הוא  עמלק 

וביני לביני עלינו להתבונן אם ראויים המעשים להיעשות אם לאו. וביני לביני עלינו להתבונן אם ראויים המעשים להיעשות אם לאו. 
ומספרים על מרן הגרי"ז, הרב מבריסק זצוק"ל, שתקופת מה סמוך ומספרים על מרן הגרי"ז, הרב מבריסק זצוק"ל, שתקופת מה סמוך 
לפטירתו הרבה לעסוק בחשבון הנפש על כל פרט שעשה במשך ימי לפטירתו הרבה לעסוק בחשבון הנפש על כל פרט שעשה במשך ימי 
חייו, ובאותה תקופה כשדיבר אז פעם עם בניו על כל מיני הנהגות חייו, חייו, ובאותה תקופה כשדיבר אז פעם עם בניו על כל מיני הנהגות חייו, 
שהתאפק  דהיינו  בעולם,  עשה  לא  שהוא  הדברים  שעל  להם,  שהתאפק אמר  דהיינו  בעולם,  עשה  לא  שהוא  הדברים  שעל  להם,  אמר 
מלעשותם אף פעם עוד לא התחרט. ועל הדברים שכן עשה עליהם מלעשותם אף פעם עוד לא התחרט. ועל הדברים שכן עשה עליהם 

נוקפו לבו, והיה מרבה ללבן באותה תקופה אם היה כראוי או לא. נוקפו לבו, והיה מרבה ללבן באותה תקופה אם היה כראוי או לא. 
חז"ל  שאמרו  במה  זי"ע,  מגור  אמת'  ה'אמרי  הרה"ק  בשם  חז"ל ואומרים  שאמרו  במה  זי"ע,  מגור  אמת'  ה'אמרי  הרה"ק  בשם  ואומרים 
טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  כא:)  (שבת  חנוכה  טובים בנס  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה  כא:)  (שבת  חנוכה  בנס 
בהלל והודאה. ושאל מדוע המתינו חכמים לשנה הבאה ולא קבעום בהלל והודאה. ושאל מדוע המתינו חכמים לשנה הבאה ולא קבעום 
לאלתר ליום טוב. הוא מותיב והוא מפרק, כאשר האדם מתלהב אינו לאלתר ליום טוב. הוא מותיב והוא מפרק, כאשר האדם מתלהב אינו 
יכול לקבוע דבר ביישוב הדעת, אלא לשנה הבאה כאשר ההתלהבות יכול לקבוע דבר ביישוב הדעת, אלא לשנה הבאה כאשר ההתלהבות 
את  הדעת  ביישוב  לשקול  אפשר  אז  או  איננו,  כבר  הגדול  את והרגש  הדעת  ביישוב  לשקול  אפשר  אז  או  איננו,  כבר  הגדול  והרגש 

המוטל עלינו.המוטל עלינו.
השי''ת יעזור שיהיו מעשינו מתוך מתינות וישוב הדעת, ויתעורר על השי''ת יעזור שיהיו מעשינו מתוך מתינות וישוב הדעת, ויתעורר על 

ידם נחת רוח לבוראנו.ידם נחת רוח לבוראנו.

סוף מעשה במחשבה תחילהסוף מעשה במחשבה תחילה
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אמירת 'צדקתך''אמירת 'צדקתך''
א.א. אחר התפילה אומרים 'צדקתך' (שו"ע ס"ב).
כי  הוא,  'צדקתך'  שאומרים  והטעם  ב. 
הצדיק  יוסף  בו  מתו  שבת  של  מנחה  בזמן 
אז  אומרים  כן  ועל  המלך,  ודוד  רבינו  משה 
'צידוק  כעין  שהם  'צדקתך'  פסוקי  שלשה 
בין  מדרש  אז  לקבוע  שלא  נהגו  ולכן  הדין'. 
מנחה לערבית, כי חכם שמת כל המדרשות 
מת  שלא  להוכיח  האריך  והב"ח  בטלים. 
עד  נגנז  ולא  שבת,  בערב  רק  בשבת  משה 
וכמו  רצון,  עת  של  בשעת  במנחה,  שבת 
אומרים  אנו  ולכן  קנו.),  (ח"ב  בזוהר  שכתוב 

צידוק הדין עליו בזמן שנגנז (מ"ב סק"ו).
'צדקתך'  אמירת  טעם  מפרשים  ויש  ג. 
הרשעים  על  הדין  את  להצדיק  כדי  שהוא 

שחוזרין לגיהנם במוצאי שבת (שם).
'צדקתך'  פסוקי  השלשה  לומר  יש  ד. 
(א"ר  הדין  צדוק  במקום  שהוא  לפי  מעומד, 

סקי"ז).

קדיש  ואמר  ציבור  השליח  שכח  אם  ה. 
תתקבל לפני אמירת 'צדקתך', צריך לאמרם 
אף  עליהם  קדיש  יאמר  ולא  הקדיש,  אחר 
שאינם  כיון  פסוקים,  שלשה  שהם  פי  על 
'עלינו'  מיד  יאמרו  אלא  אחד,  ממזמור 

וקדיש (קצה"ש סי' צ"א בדה"ש סק"ו).
ו. אם חל בשבת יום שאילו היה חול לא היו 
אומרים בו במנחה נפילת אפים, אין אומרים 
'צדקתך', פירוש, בין שיום השבת עצמו הוא 
הוא  שאחריו  ראשון  שיום  בין  חודש,  ראש 
היו  לא  חול  היה  אילו  כן  ואם  חודש,  ראש 

אומרים במנחה שלפניו נפילת אפים, משום 
במקצת  חל  כבר  ולמעלה  המנחה  שמן 
אומרים  אין  עתה  גם  ולכן  שלאחריו,  יום 

'צדקתך' (שו"ע ס"ב מ"ב סק"ז).
אומרים  אין  הכנסת,  בבית  חתן  יש  אם  ז. 

צדקתך (ליקוטי מהרי"ח בשם מהרי"ל).
אמירת פרקי אבות - ברכי נפשיאמירת פרקי אבות - ברכי נפשי

אבות'  'פרקי  אומרים  לערבית  מנחה  בין  ח. 
וחמש  נפשי'  ו'ברכי  שבקיץ,  בשבתות 
עשרה 'שיר המעלות' בחורף. וכל מקום לפי 

מנהגו (רמ"א ס"ב, ובסי ת"ל).
ט. הנהיגו הראשונים לשנות במסכת אבות 
מפני שלומדין ממנה יראת שמים ודרך ארץ 

(מחזור ויטרי סי' קמג).

י. ויש אומרים שהוא מפני כבודו של משה 
רבינו ע"ה, לקיים נשיא שמת כל המדרשות 
'משה  אבות  פרקי  לומר  נהגו  ולכך  בטלין, 
מספרין  אנו  הרי  לומר  מסיני',  תורה  קבל 
טובה  מנוחה  לו  תהיה  ובכך  ושבחו  בכבודו 

(שבלי הלקט סי' קכו).

שבימי  לפי  הוא,  שהטעם  אומרים  ויש  יא. 
לזאת  אדם,  בני  תענוגות  זמן  הוא  הקיץ 
לב  להשיב  ה'  ויראת  מוסר  דברי  תיקנו 
ספינקא  (אור"ח  יתברך  הבורא  לעבודת  האדם 

אות ה').

יב. הטעם שנוהגים להתחיל בשבת בראשית 
אותו  שכל  מפני  נפשי',  'ברכי  מזמור  לומר 
בראשית,  מעשה  מענין  מדבר  המזמור 
השבתות  בכל  ואילך  משם  אותו  וקורין 
בראשית  מעשה  ענין  לזכור  כדי  במנחה 

למעשה  זכר  שהוא  השבת  לצאת  כשקרוב 
המעלות  שיר  ט"ו  שקורין  ומה  בראשית. 
הוא, על פי מה שאמרו חז"ל שכשכרה דוד 
השיתין וקפא תהומא ובעי למשטפי עלמא 
שיר  ט"ו  ידי  ועל  ובוהו,  לתוהו  אותו  לחזור 
קיום  ונעשה  לאחוריו  התהום  חזר  המעלות 
למעשה בראשית, לכך אומרים אותו גם כן 

עם מזמור 'ברכי נפשי' (לבוש סי' תרס"ט ס"ז).
קביעות מדרש בין מנחה לערביתקביעות מדרש בין מנחה לערבית

מנחה  בין  בשבת  מדרש  קובעין  אין  יג. 
לערבית, כיון שבזמן ההוא מת משה רבינו, 

וחכם שמת כל בתי מדרשות בטלים (טור).
יד. וכל זה ברבים, אבל שנים יכולים ללמוד 
בחברותא (מג"א סי' רצ"ב סק"ה), וכל שכן שיכול 
ללמוד ביחידות (דרכי משה). ויש שנהגו ללמוד 

אף ברבים (שם).
טעה או לא התפלל מנחה של שבתטעה או לא התפלל מנחה של שבת

טו. טעה במנחה של שבת והתפלל תפילת 
במוצאי  מתפלל  שבת,  של  הזכיר  ולא  חול 
ויתפלל  בשניה,  מבדיל  ואינו  שתים,  שבת 
בה  לחדש  צריך  ואינו  נדבה  בתורת  אותה 
דבר, ויתנה ויאמר אם חייב אני ה"ז לחובתו 

וא"ל הרי זה לנדבה (סי' ק"ח סי"א מ"ב סקל"ג).
דיש בזה מחלוקת, די"א דא"צ לחזור בשביל 
של  ששכח  רק  י"ח  התפלל  כבר  דהא  זה 
יזכיר  ולא  י"ח  ויתפלל  וכשישלים  שבת, 
וי"א  התשלומין,  בזה  ירויח  מה  שבת  של 
כאלו  הוי  שבת  בלא  י"ח  שהתפלל  דמה 
וע"כ  כדין,  עשה  שלא  כיון  כלל  התפלל  לא 
בתורת  להתפלל  שיחזור  הפוסקים  הכריעו 

שצריך  סברא  שיש  כיון  לחדש,  וא"צ  נדבה 
לחזור ולהתפלל מצד הדין אין חידוש גדול 

מזה (מ"ב סקל"ב).
טז. אם שכח משיב הרוח בשבת במנחה, או 
ששכח שאר דבר המצריכו לחזור ולהתפלל, 
זה  ירויח  דהא  שתים  בערב  יתפלל  לכו"ע 

בתפילת התשלומין (מ"ב סקל"ה).
יז. טעה ולא התפלל מנחה בשבת, מתפלל 
ומבדיל  חול,  של  שתים  שבת  במוצאי 
משום  בשניה,  מבדיל  ואינו  בראשונה 

דהבדלה די בפעם אחד (ס"י מ"ב סקכ"ח).
יח. ואם במוצאי שבת לא הבדיל בראשונה, 
עלתה  דשניה  הוא  הדין  בשניה,  והבדיל 
כלל,  לו  עלתה  לא  וראשונה  לערבית,  לו 
שהוא  התפילה  עיקר  להקדים  דצריך  דכיון 
מעריב, והוא גילה דעתו שהתפלל הראשונה 
לתשלומין דלא הבדיל בה, לכן צריך לחזור 
ולהתפלל אחת לתשלומין בלא הבדלה (ס"י 

מ"ב סקכ"ט).

יט. אם כיון במחשבתו שהראשונה לחיובא 
ההבדלה  שהיפך  ומה  לתשלומין,  והשניה 
היה בטעות ושגג ולא נתכוין כלל, אינו צריך 

לחזור (מ"ב סקכ"ט).
זה  כל  אמנם  יצא,  בשתיהן  הבדיל  אם  כ. 
בפירוש  בדעתו  היה  אם  אבל  בסתמא, 
הראשונה להשלמה, נראה דלא יצא (ס"י מ"ב 

סק"ל).

כא. אם לא הבדיל בשתיהן, יצא, לפי שאין 
בתפילה,  הבדלה  הזכרת  בשביל  חוזרין 
הואיל ויכול לאומרה על הכוס (ס"י מ"ב סקל"א).

הרחק משכן רעהרחק משכן רע
ודתן  לוי  בן  קהת  בן  יצהר  בן  קורח  ודתן ויקח  לוי  בן  קהת  בן  יצהר  בן  קורח  ויקח 
ראובן.  בני  פלת  בן  ואון  אליאב  בני  ראובן. ואבירם  בני  פלת  בן  ואון  אליאב  בני  ואבירם 
שרוי  ראובן  שבט  שהיה  בשביל  שרוי וברש"י:  ראובן  שבט  שהיה  בשביל  וברש"י: 
החונים  ובניו  לקהת  שכן  תימנה,  החונים בחנייתם  ובניו  לקהת  שכן  תימנה,  בחנייתם 
אוי  במחלוקתו,  קורח  עם  נשתתפו  אוי תימנה,  במחלוקתו,  קורח  עם  נשתתפו  תימנה, 
גם  רואים  אנו  ומאידך  לשכנו.  אוי  גם לרשע  רואים  אנו  ומאידך  לשכנו.  אוי  לרשע 
משכן  כתוצאה  הנובעת  ההשפעה  משכן גודל  כתוצאה  הנובעת  ההשפעה  גודל 
פרשת  ברש"י  והובא  במדרש  כדאיתא  פרשת טוב,  ברש"י  והובא  במדרש  כדאיתא  טוב, 
וזבולון  יששכר  שהיו  שלפי  ל"ח)  (ג'  וזבולון במדבר  יששכר  שהיו  שלפי  ל"ח)  (ג'  במדבר 
בתורה,  גדולים  ונעשו  זכו  משה  של  בתורה, שכניו  גדולים  ונעשו  זכו  משה  של  שכניו 
יודעי  יששכר  ומבני  מחוקקי  יהודה  יודעי שנאמר  יששכר  ומבני  מחוקקי  יהודה  שנאמר 
סנהדראות,  ראשי  מאתיים  לעתים,  סנהדראות, בינה  ראשי  מאתיים  לעתים,  בינה 

ומזבולון מושכים בשבט סופר.ומזבולון מושכים בשבט סופר.
מוסר  תוכחת  ללמוד  אדם  כל  צריך  מוסר ומכאן  תוכחת  ללמוד  אדם  כל  צריך  ומכאן 
בני  על  וביותר  עצמו  על  ומחייבת,  בני נוקבת  על  וביותר  עצמו  על  ומחייבת,  נוקבת 
ההרס  בגודל  והשכל  מוסר  לקחת  ההרס ביתו,  בגודל  והשכל  מוסר  לקחת  ביתו, 
כתוצאה  להתהוות  שאפשר  כתוצאה והחורבן  להתהוות  שאפשר  והחורבן 
מהשפעתו השלילית של חברה שאינה ראויה מהשפעתו השלילית של חברה שאינה ראויה 

והוגנת.והוגנת.
זה  הרי  שלפנינו  בפרשה  קצת  נתבונן  זה אם  הרי  שלפנינו  בפרשה  קצת  נתבונן  אם 
ממש מבהיל על הרעיון לחשוב איך שהצליח ממש מבהיל על הרעיון לחשוב איך שהצליח 
בין  כזאת  מרקחה  להפעיל  שטן  בין מעשה  כזאת  מרקחה  להפעיל  שטן  מעשה 
גדולים  גדולים אנשים  אנשים 
מן  שהיו  מן כאלו  שהיו  כאלו 

ישראל.  שבכלל  העידית 
עד  ז"ל  חכמינו  לנו  וגילו 
הם הדברים  כמה נכונים 
להיסחף  נוטה  שהאדם 
מה  כי  סביבתו,  אחר 
לא  המחלוקת  אש  עם  נסחפו  ראובן  לא ששבט  המחלוקת  אש  עם  נסחפו  ראובן  ששבט 
מבני  במעלתם  פחותים  שהיו  מחמת  מבני היה  במעלתם  פחותים  שהיו  מחמת  היה 
היותם  מעצם  ורק  אך  אלא  וזבולון,  היותם יששכר  מעצם  ורק  אך  אלא  וזבולון,  יששכר 
שרויים בסמיכות לאנשי קורח נסחפו גם הם שרויים בסמיכות לאנשי קורח נסחפו גם הם 

להשתתף במחלוקתם.להשתתף במחלוקתם.
האחריות  גודל  על  האדם  ילמד  האחריות ומכאן  גודל  על  האדם  ילמד  ומכאן 
שהוא  עצמו  על  יחשוב  לבל  עליו,  שהוא המוטלת  עצמו  על  יחשוב  לבל  עליו,  המוטלת 
מן  מושפע  היותו  לבלתי  דיו  ומחוסן  מן מוגן  מושפע  היותו  לבלתי  דיו  ומחוסן  מוגן 
הרוח הנושבת בקרבתו וסביבתו, כי אין חכמה הרוח הנושבת בקרבתו וסביבתו, כי אין חכמה 
עצה ותבונה יותר ממה שלימדונו חכמינו ז"ל, עצה ותבונה יותר ממה שלימדונו חכמינו ז"ל, 
והם אמרו: "הרחק משכן רע", העצה היחידה והם אמרו: "הרחק משכן רע", העצה היחידה 
להינצל מהשפעת אנשי רשע הוא אך ורק על להינצל מהשפעת אנשי רשע הוא אך ורק על 

ידי שנתרחק מהם כמטחוי קשת.ידי שנתרחק מהם כמטחוי קשת.
"אם  פעם,  ששמעתי  הפתגם  הוא  נכון  "אם כמה  פעם,  ששמעתי  הפתגם  הוא  נכון  כמה 
הישר  בדרך  שילך  בנך  על  להתפלל  הישר באת  בדרך  שילך  בנך  על  להתפלל  באת 
חבירו  על  קודם  שתתפלל  הראוי  מן  חבירו והרצוי,  על  קודם  שתתפלל  הראוי  מן  והרצוי, 
כי  הישר,  בדרך  הוא  אף  שיצעד  אליו  כי הקרוב  הישר,  בדרך  הוא  אף  שיצעד  אליו  הקרוב 
יהיה  בנך  גורל  שגם  ובטוח  נכון  לבך  יהיה  יהיה אז  בנך  גורל  שגם  ובטוח  נכון  לבך  יהיה  אז 
העיקר,  כל  תלוי  בזה  באמת  כי  העיקר, כמותו"...  כל  תלוי  בזה  באמת  כי  כמותו"... 
על  האישי  מנסיונם  ויגידו  יעידו  שרבים  על כמו  האישי  מנסיונם  ויגידו  יעידו  שרבים  כמו 
הן  וחברים  שכנים  של  הגורלית  הן ההשפעה  וחברים  שכנים  של  הגורלית  ההשפעה 

לטוב והן למוטב.לטוב והן למוטב.
שהם  ז"ל  הרמב"ם  מדברי  יותר  לנו  שהם ומה  ז"ל  הרמב"ם  מדברי  יותר  לנו  ומה 
פ"ו  דעות  (בהל'  לשונו  וזה  לעיניים,  פ"ו קילורין  דעות  (בהל'  לשונו  וזה  לעיניים,  קילורין 
נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו  דרך  נמשך ה"א):  להיות  אדם  של  ברייתו  דרך  ה"א): 

נוהג  וחבריו  רעיו  אחר  ובמעשיו  נוהג בדעותיו  וחבריו  רעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו 
אדם  צריך  לפיכך  מדינתו,  אנשי  אדם כמנהג  צריך  לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג 
להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד 
כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים 
ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, 
יחכם  חכמים  את  'הולך  אומר:  ששלמה  יחכם הוא  חכמים  את  'הולך  אומר:  ששלמה  הוא 
האיש  אשרי  ואומר:  ירוע',  כסילים  האיש ורועה  אשרי  ואומר:  ירוע',  כסילים  ורועה 
רעים  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן  רעים וגו',  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן  וגו', 
למקום  ילך  ישרה  בדרך  הולכים  אנשיה  למקום ואין  ילך  ישרה  בדרך  הולכים  אנשיה  ואין 
ואם  טובים,  בדרך  ונוהגים  צדיקים  ואם שאנשיה  טובים,  בדרך  ונוהגים  צדיקים  שאנשיה 
היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן 
שאינו  או  זמנינו,  כמו  טובה  לא  בדרך  שאינו נוהגים  או  זמנינו,  כמו  טובה  לא  בדרך  נוהגים 
מפני  טובים  שמנהגותיה  למדינה  ללכת  מפני יכול  טובים  שמנהגותיה  למדינה  ללכת  יכול 
יחידי  לבדו  ישב  החולי,  מפני  או  יחידי הגייסות  לבדו  ישב  החולי,  מפני  או  הגייסות 
כענין שנאמר: 'ישב בדד וידום', ואם היו רעים כענין שנאמר: 'ישב בדד וידום', ואם היו רעים 
במדינה  לישב  אותו  מניחים  שאין  במדינה וחטאים  לישב  אותו  מניחים  שאין  וחטאים 
אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע 
ינהיג  ואל  ולמדברות,  ולחוחים  למערות  ינהיג יצא  ואל  ולמדברות,  ולחוחים  למערות  יצא 
יתנני  'מי  שנאמר:  כענין  חטאים  בדרך  יתנני עצמו  'מי  שנאמר:  כענין  חטאים  בדרך  עצמו 

במדבר מלון אורחים' עכ"ל.במדבר מלון אורחים' עכ"ל.
השואה  את  ששרד  אחד  יהודי  מכיר  השואה אני  את  ששרד  אחד  יהודי  מכיר  אני 
מכובדת  משפחה  להקים  וזכה  מכובדת האיומה,  משפחה  להקים  וזכה  האיומה, 
בישראל שומרי תורה ומצוות, מדקדקים על בישראל שומרי תורה ומצוות, מדקדקים על 
קלה כבחמורה, וכידוע למי שמכיר קצת את קלה כבחמורה, וכידוע למי שמכיר קצת את 
התקופה הזאת של השנים שלאחר המלחמה, התקופה הזאת של השנים שלאחר המלחמה, 
המאורעות  את  בשרם  על  שחוו  אלו  המאורעות ובפרט  את  בשרם  על  שחוו  אלו  ובפרט 
ולא  שכמעט  המלחמה,  שנות  של  ולא האיומות  שכמעט  המלחמה,  שנות  של  האיומות 
רק  לא  במשפחה,  ושנים  בעיר  אחד  רק נשאר  לא  במשפחה,  ושנים  בעיר  אחד  נשאר 
במובן הגשמי, אלא אף גם במצב הרוחני, ואם במובן הגשמי, אלא אף גם במצב הרוחני, ואם 
לא לגמרי אך לכה"פ למחצה לשליש ולרביע.לא לגמרי אך לכה"פ למחצה לשליש ולרביע.

היא  מה  לי  סיפר  ההזדמנויות  באחת  היא ופעם  מה  לי  סיפר  ההזדמנויות  באחת  ופעם 
שכולם  כזה  נפלא  דור  להקים  שזכה  שכולם הסיבה  כזה  נפלא  דור  להקים  שזכה  הסיבה 
השאיר  זקנו  כי  סבא,  ישראל  בדרך  השאיר הולכים  זקנו  כי  סבא,  ישראל  בדרך  הולכים 
צוואה ליוצאי חלציו בו הוא מבקש ומזהירם צוואה ליוצאי חלציו בו הוא מבקש ומזהירם 
גור  ורק  אך  דירתם  מקום  לקבוע  גור שיקפידו  ורק  אך  דירתם  מקום  לקבוע  שיקפידו 
אשר  היא  זאת  וצוואה  ביותר,  החרדים  אשר בין  היא  זאת  וצוואה  ביותר,  החרדים  בין 
הקשים  בזמנים  גם  ועידן  עת  בכל  לו  הקשים עמדה  בזמנים  גם  ועידן  עת  בכל  לו  עמדה 
מי  זאת  צוואה  לולא  כי  ביותר,  מי והמטורפים  זאת  צוואה  לולא  כי  ביותר,  והמטורפים 
יודע לאיזה מדרון תלול שהיה מסוגל להגיע.יודע לאיזה מדרון תלול שהיה מסוגל להגיע.

בדומה לכך אני מכיר עוד יהודי אחד שעברו בדומה לכך אני מכיר עוד יהודי אחד שעברו 
כאן  אין  אשר  מאד  קשים  נסיונות  כאן עליו  אין  אשר  מאד  קשים  נסיונות  עליו 
הוא  הכל  וחרף  בזה,  הדיבור  להרחיב  הוא המקום  הכל  וחרף  בזה,  הדיבור  להרחיב  המקום 
אהובים  כולם  מבורך  ישרים  דור  להקים  אהובים זכה  כולם  מבורך  ישרים  דור  להקים  זכה 
ישראל  בדרך  הישר  בדרך  הולכים  ישראל וברורים  בדרך  הישר  בדרך  הולכים  וברורים 
בזכות  זה  לכל  שזכה  הלה  לי  וסיפר  בזכות סבא.  זה  לכל  שזכה  הלה  לי  וסיפר  סבא. 

צוואתצוואת
חלציו  יוצאי  שכל  מותו  לפני  שביקש  חלציו זקנו  יוצאי  שכל  מותו  לפני  שביקש  זקנו 
ומאחר  האידיש,  בשפת  לדבר  ומאחר יקפידו  האידיש,  בשפת  לדבר  יקפידו 
של  האחרונה  צוואתו  על  לעבור  רצה  של שלא  האחרונה  צוואתו  על  לעבור  רצה  שלא 
ילדיו  את  לשלוח  מוכרח  היה  חביבו  ילדיו זקנו  את  לשלוח  מוכרח  היה  חביבו  זקנו 
להתחנך בבתי החינוך של אנשי הישוב הישן להתחנך בבתי החינוך של אנשי הישוב הישן 
המסורה  החינוך  בדרך  הדוגלים  המסורה בירושלים  החינוך  בדרך  הדוגלים  בירושלים 
לשנות אפי' זיז  ישראל מדור דור מבלי  לעם ישראל מדור דור מבלי לשנות אפי' זיז לעם 
כל שהוא, וזה מה שהחזיק את כל משפחתו כל שהוא, וזה מה שהחזיק את כל משפחתו 

בצורה נפלאה ביותר.בצורה נפלאה ביותר.
המחובר  "כל  ז"ל:  חכמינו  שאמרו  מה  המחובר וזה  "כל  ז"ל:  חכמינו  שאמרו  מה  וזה 
כלל  האדם  יזלזל  אל  ולכן  טהור",  כלל לטהור  האדם  יזלזל  אל  ולכן  טהור",  לטהור 
בתוספת  לפעמים  לו  יעלה  אם  אף  בתוספת בדבר,  לפעמים  לו  יעלה  אם  אף  בדבר, 
שגילו  המציאות  זה  כי  קושי,  שאר  או  שגילו ממון  המציאות  זה  כי  קושי,  שאר  או  ממון 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

בין ‡„ם לחבירו
הרה"ק הרה"ק  בשם  מביא  בשם   מביא  קרח)  קרח)(פרשת  (פרשת  קודש  שרפי  קודששיח  שרפי  שיח  בספר בספר 
היה,  שפיקח  קרח  שפירש:  היה, ,  שפיקח  קרח  שפירש:  זצוק"ל,  מלעלוב  דוד  ר'  זצוק"להרבי  מלעלוב  דוד  ר'  הרבי 
מה ראה לשטות זומה ראה לשטות זו "להיות פיקח""להיות פיקח"... ומסיים: "ועמוק הוא". ... ומסיים: "ועמוק הוא". 
זצוק"ל,  מפשיסחא  בונם  ר'  זצוק"ל, הרבי  מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  בשם  גם  זאת  בשם והובא  גם  זאת  והובא 
האט  פאר,  דער  "איז  לפיקח,  עצמו  החזיק  שקרח  האט ופירש  פאר,  דער  "איז  לפיקח,  עצמו  החזיק  שקרח  ופירש 
הסתובב  לא  [לכן  קלוגער'ס"  ביי  גידרייט  נישט  זיך  הסתובב עהר  לא  [לכן  קלוגער'ס"  ביי  גידרייט  נישט  זיך  עהר 
מן  ללמוד  בא  לא  כאשר  וממילא  החכמים...],  מן אצל  ללמוד  בא  לא  כאשר  וממילא  החכמים...],  אצל 

החכמים נשאר בשטותו...החכמים נשאר בשטותו...
הדברים,  בעמקות  מעט  גילה  קודש  שרפי  בשיח  הדברים, אולם  בעמקות  מעט  גילה  קודש  שרפי  בשיח  אולם 
דהנה קיימא לן דהנה קיימא לן (סוטה ג.) (סוטה ג.) "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה "אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה 
ועתה  פיקח,  היה  העבירה  מלפני  נמצא  שטות",  רוח  ועתה בו  פיקח,  היה  העבירה  מלפני  נמצא  שטות",  רוח  בו 

שחטא נשאל בו 'מה ראה לשטות זו'.שחטא נשאל בו 'מה ראה לשטות זו'.
אך חילוק גדול יש בין עבירות שבין אדם למקום לבין אדם אך חילוק גדול יש בין עבירות שבין אדם למקום לבין אדם 
בו  לשטות  ליצה"ר  אדם  מניח  עצמו  לבין  בינו  כי  בו לחבירו,  לשטות  ליצה"ר  אדם  מניח  עצמו  לבין  בינו  כי  לחבירו, 
בדמיונות שווא של תאוות ופיתויי הבלים, ותירוצי היתרים בדמיונות שווא של תאוות ופיתויי הבלים, ותירוצי היתרים 

שונים ומשונים, עד שמאבד דעתו ונעשה שוטה בדבר.שונים ומשונים, עד שמאבד דעתו ונעשה שוטה בדבר.
ולא  לו  ישמע  לא  בוודאי  לחבירו,  אדם  בין  כן  שאין  ולא מה  לו  ישמע  לא  בוודאי  לחבירו,  אדם  בין  כן  שאין  מה 
בדברי  חבירו  לפתות  ומוכרח  הבלים,  דברי  ממנו  בדברי יקבל  חבירו  לפתות  ומוכרח  הבלים,  דברי  ממנו  יקבל 
מפיל  שבערמומיותו  השועל  כדוגמת  כביכול,  מפיל פיקחות  שבערמומיותו  השועל  כדוגמת  כביכול,  פיקחות 
צריך  לחבירו  אדם  שבין  בעבירות  נמצא  ברשתו.  צריך טרפו  לחבירו  אדם  שבין  בעבירות  נמצא  ברשתו.  טרפו 
המחלוקת  אל  למשכו  כדי  ובעצות  בפיקחות  המחלוקת להשתמש  אל  למשכו  כדי  ובעצות  בפיקחות  להשתמש 
עצמו  אדם  יניח  לא  עצמו  מצד  כי  והמריבה,  הכעס  עצמו ואל  אדם  יניח  לא  עצמו  מצד  כי  והמריבה,  הכעס  ואל 
נפשו  את  ולקלקל  ובמחלוקת,  בכעס  להיכנס  זו,  נפשו לשטות  את  ולקלקל  ובמחלוקת,  בכעס  להיכנס  זו,  לשטות 

ולהרוס את חייו במו ידיו.ולהרוס את חייו במו ידיו.
וחמשים  מאתיים  מפתה  קורח  שהיה  חז"ל,  אמרו  וחמשים וכן  מאתיים  מפתה  קורח  שהיה  חז"ל,  אמרו  וכן 
ראשי סנהדראות כל אותו הלילה, בעצות ותחבולות שונות ראשי סנהדראות כל אותו הלילה, בעצות ותחבולות שונות 
במחלוקת  להכניסם  וערמומיותו  בפיקחותו  במחלוקת שהמציא  להכניסם  וערמומיותו  בפיקחותו  שהמציא 

כמבואר במדרש.כמבואר במדרש.
והיינו שתמה רש"י ז"ל, קרח שפיקח היה, כדמוכח מדרכי והיינו שתמה רש"י ז"ל, קרח שפיקח היה, כדמוכח מדרכי 
פיתוייו לר"ן ראשי סנהדראות. "מה ראה לשטות זה להיות פיתוייו לר"ן ראשי סנהדראות. "מה ראה לשטות זה להיות 
רק  וערמומיותו,  פיקחותו  בלא  לו  היה  טוב  יותר  רק פיקח"...  וערמומיותו,  פיקחותו  בלא  לו  היה  טוב  יותר  פיקח"... 
באמת  הצדיקים  ועבדיו  השי"ת  הנהגת  באהבה  באמת לקבל  הצדיקים  ועבדיו  השי"ת  הנהגת  באהבה  לקבל 

ובתמים, בלא שום התחכמות, ושפתי פי חכם חן.ובתמים, בלא שום התחכמות, ושפתי פי חכם חן.
• ~ • ~ •

בעיר  גרו  בניה  אשר  זקנה,  אשה  בעיר גרה  גרו  בניה  אשר  זקנה,  אשה  גרה  יצ"ו  יצ"ו שאוועל  שאוועל  בעיר בעיר 
ובודדה,  אלמנה  נשארה  בעלה  פטירת  לאחר  ובודדה,   אלמנה  נשארה  בעלה  פטירת  לאחר  יצ"ו.  יצ"ו.בריסק  בריסק 
ובניה המסורים היו באים תדיר לבקרה, הם סידרו ביניהם ובניה המסורים היו באים תדיר לבקרה, הם סידרו ביניהם 
כל  עם  אחד  בן  מגיע  היה  שבת  כשבכל  שבתות',  כל 'תורנות  עם  אחד  בן  מגיע  היה  שבת  כשבכל  שבתות',  'תורנות 
הזקנה,  האם  במחיצת  השבת  את  לעשות  משפחתו,  הזקנה, בני  האם  במחיצת  השבת  את  לעשות  משפחתו,  בני 

כדי להפיג את בדידותה, ולשמחה בנועם שבת קדשנו.כדי להפיג את בדידותה, ולשמחה בנועם שבת קדשנו.
מתחילה היה הסדר זה טוב ומקובל על כל הצדדים, האם 
סביבתה,  ואת  ביתה  את  מאוד  שאהבה  מצידה  הזקנה 
ובני  המסורים  הבנים  ואף  הבית.  את  לעזוב  נצרכה  לא 
משפחתם נהנו מדי כמה שבועות לעשות את השבת בחיק 

אימם ובעיר מולדתם, והכל התנהל על מי מנוחות.אימם ובעיר מולדתם, והכל התנהל על מי מנוחות.
קשיים  סימני  להתגלות  החלו  ארוכה  תקופה  לאחר  אך 
תקופת  שלאחר  הבריות  של  כדרכם  זה,  בהסדר 
הדרך  שחיקה...  סימני  לפעמים  מתגלים  ההתחדשות 
שבת  כל  ועיקר,  כלל  קלה  היתה  לא  לשאוועל  מבריסק 
כזו נצרכה התארגנות רבתי של 'נסיעה גדולה' של כל בני 
כל  בעשיית  ושוב  כולם,  השבת  מצרכי  כל  עם  המשפחה 
אותה דרך ארוכה בחזרה משאוועל לבריסק. היו כבר כמה 
וכמה שבתות שהבנים המשובצים בתורם, לא יכלו לערוך 
את  לעשות  נאלצה  הזקנה  והאם  שונות,  מסיבות  הנסיעה 

השבת לבדה. השבת לבדה. 
בריסק  בין  העת  כל  נקרעים  עצמם  את  הבנים  מצאו  כך 
בריסק,  את  לעזוב  ביכולתם  אין  אחד  כשמצד  לשאוועל, 
ששם התנהלו עסקיהם וחיי משפחתם, ומצד שני הוכרחו 
היתה  הזקנה  שהאמא  מאחר  לשאוועל  לנסוע  העת  כל 

תלויה בהם בכל דבר.תלויה בהם בכל דבר.
לפיכך טכסו האחים עצה ביניהם, והחליטו שהעצה היותר 
בריסק  בעיר  ידם  על  לגור  האמא  את  להעביר  היא  טובה 
ידיים  רחב  דירה  בית  ומצאו  חיפשו  הם  לאלקים.  הגדולה 
עבור האם הזקנה, שהיה קרוב למקום מגורי הבנים, ובדקו 

היטב שיהיה זה אכן בית נוח ונעים בשביל האם הזקנה.היטב שיהיה זה אכן בית נוח ונעים בשביל האם הזקנה.
סירבה  האם,  בפני  הדבר  כשהציעו  הופתעו  מאוד  מה  אך 
מסוגלת  שאינה  ואמרה  ביתה,  את  לעזוב  בתוקף  היא 
גרה  בו  בשאוועל  הקטן  הבית  את  לעזוב  אופן  בשום 
אודות  ההסברים  כל  לבנים  להם  עזרו  לא  בשנים.  עשרות 
יקל  להם  רק  ושלא  זה,  בהסדר  הכרוכים  הרבים  הקשיים 
יותר,  קלים  יהיו  חייה  גם  אלא  לבריסק,  תעבור  אם  מאוד 
הבנים  במחיצת  השבוע  ימות  כל  במשך  גם  תהיה  כאשר 
והנכדים, שישמחו מאוד לשמשה ולכבדה בכל עת. – אבל 
את  עוזבת  שאינה  מובנת,  בלתי  בעקשנות  מסרבת  האם 

שאוועל בשום אופן.שאוועל בשום אופן.
בין  שבתות  תורנות  של  הסדר  אותו  נמשך  ברירה  בלית 
לעשות  אפשרי  היה  שלא  וברגלים  בחגים  מלבד  האחים, 
האם.  של  בביתה  המשפחות  בני  כל  עם  החג  ימי  כל  את 

"קרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זה וכו'""קרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זה וכו'" 
(רש"י טז, ז)(רש"י טז, ז)
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תפילה להצלחהתפילה להצלחה
הגדול  החיזוק  על  כוחכם  וביישר  בברכה  הגדול אפתח  החיזוק  על  כוחכם  וביישר  בברכה  אפתח 
חיזוק  בדברי  העשיר  מהגיליון  שבוע  מדי  חיזוק שמקבלים  בדברי  העשיר  מהגיליון  שבוע  מדי  שמקבלים 

והתעוררות באמונה ובכל עניין עבודת ה'.והתעוררות באמונה ובכל עניין עבודת ה'.
'טיב ההשגחה' של חג השבועות הובא הסיפור  'טיב ההשגחה' של חג השבועות הובא הסיפור במדור  במדור 
בזכות  כי  המספר  יהלך"  לפניו  שכותרתו "צדק  בזכות הנפלא  כי  המספר  יהלך"  לפניו  שכותרתו "צדק  הנפלא 
בעסקיו  להתעסק  שלא  ההלכה  בקיום  בעסקיו ההתחזקות  להתעסק  שלא  ההלכה  בקיום  ההתחזקות 

קודם התפילה זכה לישועה ולהצלחה בעסקיו.קודם התפילה זכה לישועה ולהצלחה בעסקיו.
שם  בברכות  בגמרא  היא  ההלכה  מקור  כי  לציין  שם כדאי  בברכות  בגמרא  היא  ההלכה  מקור  כי  לציין  כדאי 
מובא עוד ממימרא של האמורא: "אמר רב אידי בר אבין מובא עוד ממימרא של האמורא: "אמר רב אידי בר אבין 
אמר ר' יצחק בר אשיאן, כל המתפלל ואח''כ יוצא לדרך אמר ר' יצחק בר אשיאן, כל המתפלל ואח''כ יוצא לדרך 
הקב''ה עושה לו חפציו שנאמר צדק לפניו יהלך וישם הקב''ה עושה לו חפציו שנאמר צדק לפניו יהלך וישם 
לדרך פעמיו.  והמהרש''א במקום מבאר: "דהיינו שיתן לדרך פעמיו.  והמהרש''א במקום מבאר: "דהיינו שיתן 
הצלחה לאדם שהצדק לפניו יהלך שהקדים להתפלל".הצלחה לאדם שהצדק לפניו יהלך שהקדים להתפלל".

וכאן אשמח להוסיף סיפור הצלחה שלי בעניין הקדמת וכאן אשמח להוסיף סיפור הצלחה שלי בעניין הקדמת 
הלוואה  בדחיפות  צריך  הייתי  לעיסוקיי:  הלוואה התפילה  בדחיפות  צריך  הייתי  לעיסוקיי:  התפילה 
עד  מקום  ומכל  יום  כל  ניסיתי  נכבד,  כסף  סכום  עד של  מקום  ומכל  יום  כל  ניסיתי  נכבד,  כסף  סכום  של 
שלקראת סוף היום הצלחתי להשיג גמ''ח שמכיר אותי שלקראת סוף היום הצלחתי להשיג גמ''ח שמכיר אותי 
שאביא  בתנאי  אך  כולו  הסכום  את  לי  להלוות  שאביא והסכים  בתנאי  אך  כולו  הסכום  את  לי  להלוות  והסכים 
עליהם.  וסומך  מכירם  שהוא  נאמנים  ערבים  שני  עליהם. לו  וסומך  מכירם  שהוא  נאמנים  ערבים  שני  לו 
סיכמנו בטלפון על שני אנשים שאם יחתמו ישחרר את סיכמנו בטלפון על שני אנשים שאם יחתמו ישחרר את 
מעתה  בביתו  נמצא  הוא  כי  הוסיף  אך  מידית,  מעתה ההלואה  בביתו  נמצא  הוא  כי  הוסיף  אך  מידית,  ההלואה 
ועד כמה דקות אחרי השקיעה ואם לא אספיק אצטרך ועד כמה דקות אחרי השקיעה ואם לא אספיק אצטרך 

על פי דבריו להגיע מחר.על פי דבריו להגיע מחר.
השעה  מחצית  ונשארה  עבורי  מאוחר  כבר  זה  מחר  השעה אך  מחצית  ונשארה  עבורי  מאוחר  כבר  זה  מחר  אך 
למהר  האם  לעשות,  מה  התלבטתי  עתה  לשקיעה.  למהר עד  האם  לעשות,  מה  התלבטתי  עתה  לשקיעה.  עד 
להחתים את הערבים ואז להתפלל מנחה ברגע האחרון להחתים את הערבים ואז להתפלל מנחה ברגע האחרון 
או שמא עדיף להתפלל קודם מנחה ואז מירב הסיכויים או שמא עדיף להתפלל קודם מנחה ואז מירב הסיכויים 
יצרי  ההלואה.  את  אקבל  ולא  להחתים  אספיק  לא  יצרי כי  ההלואה.  את  אקבל  ולא  להחתים  אספיק  לא  כי 
לבסוף  אך  הממון  עבור  התפילה  את  לדחות  לבסוף משכני  אך  הממון  עבור  התפילה  את  לדחות  משכני 
לשטיבלך  פעמיי  ושמתי  הנ''ל  במימרא  לשטיבלך נזכרתי  פעמיי  ושמתי  הנ''ל  במימרא  נזכרתי 
לא  לתפילה,  מניין  נעמד  בואי  עם  מנחה.  לא להתפלל  לתפילה,  מניין  נעמד  בואי  עם  מנחה.  להתפלל 
יצאתי מהתפילה למרות הלחץ הנפשי עד אחרי הקדיש יצאתי מהתפילה למרות הלחץ הנפשי עד אחרי הקדיש 
האחרון. עם צאתי נכנס לשטיבלך אחד הערבים שחתם האחרון. עם צאתי נכנס לשטיבלך אחד הערבים שחתם 
והערב  לחתום  סיים  הוא  שאלות.  כל  ללא  אתר  על  והערב לי  לחתום  סיים  הוא  שאלות.  כל  ללא  אתר  על  לי 
הגשתי  שלום,  לי  והקדים  השנייה  מהדלת  נכנס  הגשתי השני  שלום,  לי  והקדים  השנייה  מהדלת  נכנס  השני 
לו את השטר עליו חתם בחפץ לב, עתה עמדתי נדהם לו את השטר עליו חתם בחפץ לב, עתה עמדתי נדהם 
גר  מהערבים  אחד  כל  לי,  קורה  אשר  את  מעכל  גר ולא  מהערבים  אחד  כל  לי,  קורה  אשר  את  מעכל  ולא 
ועשרות  תושבים  אלפי  בת  השכונה  של  אחר  ועשרות בקצה  תושבים  אלפי  בת  השכונה  של  אחר  בקצה 
מבלי  זה  אחר  בזה  לי  הופיעו  ושניהם  מדרשות  מבלי בתי  זה  אחר  בזה  לי  הופיעו  ושניהם  מדרשות  בתי 

שהתחלתי אפילו לחפש אחריהם?! שהתחלתי אפילו לחפש אחריהם?! 
בניחותא  פעמיי  שמתי  לשקיעה,  דקות  עשר  נותרו  בניחותא    פעמיי  שמתי  לשקיעה,  דקות  עשר  נותרו    
בסבר  ההלוואה  את  לי  שנתן  הגמ''ח  בעל  של  בסבר לביתו  ההלוואה  את  לי  שנתן  הגמ''ח  בעל  של  לביתו 

פנים יפות ב''ה.פנים יפות ב''ה.

בעל המעשה: א.פ.בעל המעשה: א.פ.
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

‰מ˘ך טיב ‰‰˙חז˜ו˙ <<<
שיערוב  מי  ואין  וחבריו,  רעיו  אחר  נמשך  שהאדם  חז"ל  שיערוב לנו  מי  ואין  וחבריו,  רעיו  אחר  נמשך  שהאדם  חז"ל  לנו 
שמזלזלים  כאלו  אנשים  בין  מעמד  להחזיק  שיוכל  שמזלזלים בעדו  כאלו  אנשים  בין  מעמד  להחזיק  שיוכל  בעדו 

בשיטתו ובכל שאר עקרונותיו.בשיטתו ובכל שאר עקרונותיו.
והדברים אמורים לא רק בנוגע לבחירת מקום לבית דירה, כי והדברים אמורים לא רק בנוגע לבחירת מקום לבית דירה, כי 
גם על מקום בבית הכנסת צריך משנה זהירות שלא לשבת גם על מקום בבית הכנסת צריך משנה זהירות שלא לשבת 
נקלע  ואם  התפילה,  באמצע  שמדברים  כאלו  אנשים  נקלע ליד  ואם  התפילה,  באמצע  שמדברים  כאלו  אנשים  ליד 
יסחף  פן  בו,  נפשו  עוד  כל  משם  יברח  כזה  למקום  יסחף בטעות  פן  בו,  נפשו  עוד  כל  משם  יברח  כזה  למקום  בטעות 

גם הוא אחריהם.גם הוא אחריהם.
בעודו  זי"ע  מלעלוב  בידערמאן  דוד'ל  ר'  הרה"ק  על  בעודו מסופר  זי"ע  מלעלוב  בידערמאן  דוד'ל  ר'  הרה"ק  על  מסופר 
בחור צעיר לימים היה מתפלל בבית כנסת מסוים שהיו שם בחור צעיר לימים היה מתפלל בבית כנסת מסוים שהיו שם 
ולא  הרף  ללא  התפלה  בעת  מפטפטים  שהיו  אנשים  ולא כמה  הרף  ללא  התפלה  בעת  מפטפטים  שהיו  אנשים  כמה 

לעשות  דוד'ל  ר'  החליט  פעם  בעדם,  לעצור  שיוכל  מי  לעשות היה  דוד'ל  ר'  החליט  פעם  בעדם,  לעצור  שיוכל  מי  היה 
מעשה וישב לו בתוך חבורתם, והיה בדעתו לעורר להם כל מעשה וישב לו בתוך חבורתם, והיה בדעתו לעורר להם כל 
שיחתם  להם  ינעם  שלא  כך  בדיבוריהם,  שיתחילו  שיחתם אימת  להם  ינעם  שלא  כך  בדיבוריהם,  שיתחילו  אימת 

ויפסיקו במנהגם הקלוקל.ויפסיקו במנהגם הקלוקל.
לשבת הבאה התפלאו הקהל לראות שר' דוד'ל עקר מקומו לשבת הבאה התפלאו הקהל לראות שר' דוד'ל עקר מקומו 
עצמו,  על  שלקח  ממצוותו  חדל  למה  לכששאלוהו  עצמו, משם,  על  שלקח  ממצוותו  חדל  למה  לכששאלוהו  משם, 
אם  כי  בעצמי  שהרגשתי  האמת,  לכם  אגיד  ואמר:  אם נענה  כי  בעצמי  שהרגשתי  האמת,  לכם  אגיד  ואמר:  נענה 
אהיה  אני  גם  חבורתם  בתוך  מה  זמן  עוד  לשבת  אהיה אמשיך  אני  גם  חבורתם  בתוך  מה  זמן  עוד  לשבת  אמשיך 

כמותם...כמותם...
יה"ר שנזכה לראות בנים חיים וקיימים עובדים את ד' באמת יה"ר שנזכה לראות בנים חיים וקיימים עובדים את ד' באמת 

ובתמים מתוך נחת והרחבת הדעת אכי"ר.ובתמים מתוך נחת והרחבת הדעת אכי"ר.



שם  הרגל,  לכבוד  לבריסק  מגיעה  הזקנה  האם  היתה  שם ובהם  הרגל,  לכבוד  לבריסק  מגיעה  הזקנה  האם  היתה  ובהם 
נהנו  הם  ואף  הרבים,  וצאצאיה  בניה  במחיצת  מאוד  נהנו נהנתה  הם  ואף  הרבים,  וצאצאיה  בניה  במחיצת  מאוד  נהנתה 
את  אורזת  היתה  החג  לאחר  ותיכף  בנעימים,  את בקרבתה  אורזת  היתה  החג  לאחר  ותיכף  בנעימים,  בקרבתה 

מזוודתה וחוזרת לביתה הקט שבשאוועל.מזוודתה וחוזרת לביתה הקט שבשאוועל.
רעיון  הבנים  הגו  בריסק  בעיר  בהיותה  החגים  רעיון באחד  הבנים  הגו  בריסק  בעיר  בהיותה  החגים  באחד 
בניסיונם העיקש להעביר את מגורי אימם לבריסק. בהיותם בניסיונם העיקש להעביר את מגורי אימם לבריסק. בהיותם 
מרן מרן  העיר,  רב  של  המקורבים  שלומו  ואנשי  העיר, מתלמידיו  רב  של  המקורבים  שלומו  ואנשי  מתלמידיו 
הקבועים  המתפללים  ומן  הקבועים ,  המתפללים  ומן  בריסק,  גאב"ד  זצוק"ל  בריסקהגרי"ז  גאב"ד  זצוק"ל  הגרי"ז 
באחד  להשתתף  ממנו  ביקשו  לקחו,  ושומעי  מדרשו  באחד בבית  להשתתף  ממנו  ביקשו  לקחו,  ושומעי  מדרשו  בבית 
מימי החג במסיבת מימי החג במסיבת 'סיום מסכתא''סיום מסכתא' שנערכה בביתו של אחד  שנערכה בביתו של אחד 
הבנים. על אף שלא היה נהוג להזמין את הרב הגדול המרא הבנים. על אף שלא היה נהוג להזמין את הרב הגדול המרא 
כדי  מהמנהג,  לחרוג  ביקשוהו  מסכת,  סיום  לכל  כדי דאתרא  מהמנהג,  לחרוג  ביקשוהו  מסכת,  סיום  לכל  דאתרא 
לגור  לעבור  הזקנה  האם  לב  על  ידבר  הבית  אל  לגור שבהגיעו  לעבור  הזקנה  האם  לב  על  ידבר  הבית  אל  שבהגיעו 
שלדברי  בהטעימם  שבבריסק.  החשובים  לבניה  שלדברי בסמיכות  בהטעימם  שבבריסק.  החשובים  לבניה  בסמיכות 
בידו  יעלה  ואולי  האם,  תסרב  לא  בוודאי  הגאב"ד  בידו הרב  יעלה  ואולי  האם,  תסרב  לא  בוודאי  הגאב"ד  הרב 

לשכנעה.לשכנעה.
המכובדת,  למסיבה  הרב  הגיע  ואכן  לבקשתם,  נענה  המכובדת, הרב  למסיבה  הרב  הגיע  ואכן  לבקשתם,  נענה  הרב 
ונכדיה  בניה  כשכל  נחת  ושבעה  מאד  נהנתה  הזקנה  ונכדיה האם  בניה  כשכל  נחת  ושבעה  מאד  נהנתה  הזקנה  האם 
השתתפו בשמחת החג, הרב הגאון הצדיק שפע דברי תורה השתתפו בשמחת החג, הרב הגאון הצדיק שפע דברי תורה 
בעניינא דיומא, ואף שזר בעניינא דיומא, ואף שזר 'הדרן''הדרן' נפלא בשילוב סיום המסכת  נפלא בשילוב סיום המסכת 
של  כדרכם  שלמה,  היתה  והשמחה  כנהוג,  תחילתה  של עם  כדרכם  שלמה,  היתה  והשמחה  כנהוג,  תחילתה  עם 

ישראל קדושים בשמחתה של תורה ובשמחת הרגל.ישראל קדושים בשמחתה של תורה ובשמחת הרגל.
לאחר החגיגה ביקש הרב לברך את האם הזקנה, כשנקראה לאחר החגיגה ביקש הרב לברך את האם הזקנה, כשנקראה 
לבוא בפני הרב התרגשה מאוד, מתחילה ברכה הרב ושיבח לבוא בפני הרב התרגשה מאוד, מתחילה ברכה הרב ושיבח 
בפניה את בניה ונכדיה שהם מטובי בניה ובוניה של הקהילה בפניה את בניה ונכדיה שהם מטובי בניה ובוניה של הקהילה 
הקדושה בבריסק. ולאחר מכן שאל, מדוע שלא לעבור לגור הקדושה בבריסק. ולאחר מכן שאל, מדוע שלא לעבור לגור 
לבני  כשגם  המשפחה,  בני  לכל  בסמיכות  בבריסק,  לבני כאן  כשגם  המשפחה,  בני  לכל  בסמיכות  בבריסק,  כאן 
עמנו,  לדור  חבר  אשת  שתבוא  לכבוד  זה  יהיה  עמנו, הקהילה  לדור  חבר  אשת  שתבוא  לכבוד  זה  יהיה  הקהילה 
הטעים  טובים,  ובימים  בשבתות  נשים  עזרת  את  הטעים ולפאר  טובים,  ובימים  בשבתות  נשים  עזרת  את  ולפאר 

הרב.הרב.
האם נבוכה מאוד מדברי הרב, ניכר עליה שהזמנתו עשתה האם נבוכה מאוד מדברי הרב, ניכר עליה שהזמנתו עשתה 

רושם בליבה, אך לא היתה מסוגלת להחליט בדבר.רושם בליבה, אך לא היתה מסוגלת להחליט בדבר.
הרב,  אמר  אני,  רואה  בגו,  דברים  שיש  חש  בפקחותו  הרב, הרב  אמר  אני,  רואה  בגו,  דברים  שיש  חש  בפקחותו  הרב 
'העדפה'  כאן  יש  בכדי  ולא  בדבר,  מיוחדת  סיבה  כאן  'העדפה' שיש  כאן  יש  בכדי  ולא  בדבר,  מיוחדת  סיבה  כאן  שיש 
של שאוועל על פני בריסק... אולי ניתן לגלות בפנינו סיבת של שאוועל על פני בריסק... אולי ניתן לגלות בפנינו סיבת 
שיש  מעלה  אותה  להתקין  בבריסק  גם  נוכל  שמא  שיש הדבר,  מעלה  אותה  להתקין  בבריסק  גם  נוכל  שמא  הדבר, 

בשאוועל? בשאוועל? 
צודק  אכן  אמרה,  ותיכף  זו,  משאלה  התרגשה  הזקנה  צודק האם  אכן  אמרה,  ותיכף  זו,  משאלה  התרגשה  הזקנה  האם 
ופתחה  בשאוועל,  במגורים  מיוחדת  מעלה  לי  יש  ופתחה הרב,  בשאוועל,  במגורים  מיוחדת  מעלה  לי  יש  הרב, 

בסיפורה:בסיפורה:
התהלך  אשר  וצדיק,  חכם  תלמיד  איש  היה  המנוח  התהלך בעלי  אשר  וצדיק,  חכם  תלמיד  איש  היה  המנוח  בעלי 
חיינו  לנו,  היה  לא  כסף  השי"ת.  ועבודת  בתורה  תומו  חיינו לפי  לנו,  היה  לא  כסף  השי"ת.  ועבודת  בתורה  תומו  לפי 
תמיד חיי עוני וצמצום, אבל שמחנו בחלקנו הרוחני בתורתו תמיד חיי עוני וצמצום, אבל שמחנו בחלקנו הרוחני בתורתו 
השי"ת,  אותנו  שחנן  הטובים  ובילדים  בעלי,  של  השי"ת, המבורכת  אותנו  שחנן  הטובים  ובילדים  בעלי,  של  המבורכת 
שאף הם לא התלוננו מעולם על המחסור. וכך ישבנו תמיד שאף הם לא התלוננו מעולם על המחסור. וכך ישבנו תמיד 
מן  הבא  עולם  מחיי  יותר  נהנים  העבודה,  ועל  התורה  מן על  הבא  עולם  מחיי  יותר  נהנים  העבודה,  ועל  התורה  על 

העולם הזה...העולם הזה...
מהודר מהודר  'אתרוג' 'אתרוג'  לקנות  בעלי  של  נפשו  חשקה  אחת  לקנות שנה  בעלי  של  נפשו  חשקה  אחת  שנה 
משלו, מצוות האתרוג היתה חביבה עליו מאז, ולא הספיקו משלו, מצוות האתרוג היתה חביבה עליו מאז, ולא הספיקו 
לכמה  הקהל'  'אתרוג  את  להחזיק  שקיבל  הנענועים  לכמה לו  הקהל'  'אתרוג  את  להחזיק  שקיבל  הנענועים  לו 
ימות  כל  במשך  לפיכך  ההם...  הימים  כמנהג  בלבד,  ימות דקות  כל  במשך  לפיכך  ההם...  הימים  כמנהג  בלבד,  דקות 
הקיץ חסכנו מדי יום כמה פרוטות, כדי לרכוש אתרוג לחג הקיץ חסכנו מדי יום כמה פרוטות, כדי לרכוש אתרוג לחג 

הסוכות.הסוכות.
סוחר  של  לביתו  בעלי  יצא  המיוחל,  החג  בהגיע  סוחר והנה  של  לביתו  בעלי  יצא  המיוחל,  החג  בהגיע  והנה 
האתרוגים, כשבאמתחתו הסכום הגדול שהצטבר בעמל רב האתרוגים, כשבאמתחתו הסכום הגדול שהצטבר בעמל רב 
מה  אך  ומהודר.  נאה  אחד  'אתרוג'  שם  ומצא  ידינו,  מה תחת  אך  ומהודר.  נאה  אחד  'אתרוג'  שם  ומצא  ידינו,  תחת 
הרבים,  הפרוטות  כל  שנספרו  כשלאחר  לבבו,  נחמץ  הרבים, מאוד  הפרוטות  כל  שנספרו  כשלאחר  לבבו,  נחמץ  מאוד 
של  המלא  מחירו  להשלמת  רובלים  עשרה  לו  חסרו  של עדיין  המלא  מחירו  להשלמת  רובלים  עשרה  לו  חסרו  עדיין 

האתרוג הנאה.האתרוג הנאה.
בעלי התאכזב מאוד, ממשיכה האלמנה בסיפורה, הוא הגיע בעלי התאכזב מאוד, ממשיכה האלמנה בסיפורה, הוא הגיע 

הביתה בלב שבור, והצטער על כך צער רב. הביתה בלב שבור, והצטער על כך צער רב. 
לפניו:  והצעתי  בנפשי,  עוז  אזרתי  הגדול,  בצערו  לפניו: כראותי  והצעתי  בנפשי,  עוז  אזרתי  הגדול,  בצערו  כראותי 
להצטמצם  אנו  יכולים  מצדינו  ונאה,  גדול  בית  לנו  יש  להצטמצם הנה  אנו  יכולים  מצדינו  ונאה,  גדול  בית  לנו  יש  הנה 
הגדול  הבית  את  למכור  אפוא  נוכל  יותר...  קטן  בבית  הגדול גם  הבית  את  למכור  אפוא  נוכל  יותר...  קטן  בבית  גם 
הזה, ולקנות במקומו בית קטן יותר, ובהפרש תוכל לרכוש הזה, ולקנות במקומו בית קטן יותר, ובהפרש תוכל לרכוש 
עסק  ההם  בימים  כאשר   – נפשך!  כאוות  מהודר  עסק אתרוג  ההם  בימים  כאשר   – נפשך!  כאוות  מהודר  אתרוג 
מכירת וקניית הבתים לא היה קשה ומסובך כל כך כבימינו, מכירת וקניית הבתים לא היה קשה ומסובך כל כך כבימינו, 
בתי העץ לא היו 'נכס' יקר כל כך כבימינו, הרהיטים לא היו בתי העץ לא היו 'נכס' יקר כל כך כבימינו, הרהיטים לא היו 
צורך  ללא  יותר,  ופשוט  קל  היה  המעבר  וגם  כך,  כל  צורך רבים  ללא  יותר,  ופשוט  קל  היה  המעבר  וגם  כך,  כל  רבים 
של חוזים ומסמכים רבים, וביצוע העברת טאבו וכיוצא... – של חוזים ומסמכים רבים, וביצוע העברת טאבו וכיוצא... – 
ואכן ההצעה נתקבלה בשמחה, עברנו לגור בבית קטן יותר, ואכן ההצעה נתקבלה בשמחה, עברנו לגור בבית קטן יותר, 
את  לרכוש  גדולה  בשמחה  בעלי  יצא  בידינו  הנותר  את ובכסף  לרכוש  גדולה  בשמחה  בעלי  יצא  בידינו  הנותר  ובכסף 

האתרוג היקר והנאה "פרי עץ הדר" בתפארתו!האתרוג היקר והנאה "פרי עץ הדר" בתפארתו!
על  נודע  העיר  ולבני  כנפיים,  תיכף  לה  עשתה  על השמועה  נודע  העיר  ולבני  כנפיים,  תיכף  לה  עשתה  השמועה 
כמה  ביקשו  וכבר  החג,  לכבוד  בעלי  שקנה  היקר  כמה האתרוג  ביקשו  וכבר  החג,  לכבוד  בעלי  שקנה  היקר  האתרוג 
ידידים ושכנים לזכות לברך בימי החג על האתרוג המהודר!ידידים ושכנים לזכות לברך בימי החג על האתרוג המהודר!

עמי  וכדברה  אחת  שכנה  נכנסה  חג,  ערב  מימי  באחד  עמי והנה  וכדברה  אחת  שכנה  נכנסה  חג,  ערב  מימי  באחד  והנה 
וביקשה  שרכשנו,  המיוחד  האתרוג  על  ששמעה  וביקשה אמרה  שרכשנו,  המיוחד  האתרוג  על  ששמעה  אמרה 
לראותו. ניגשתי עמה אל הארון, ובזהירות רבה הוצאתי את לראותו. ניגשתי עמה אל הארון, ובזהירות רבה הוצאתי את 
האתרוג, והגשתיו לשכנתי הקרובה. היא נטלה את האתרוג האתרוג, והגשתיו לשכנתי הקרובה. היא נטלה את האתרוג 
ברוב התרגשות, בחנה אותו מכל צדדיו. אולם כנראה שלא ברוב התרגשות, בחנה אותו מכל צדדיו. אולם כנראה שלא 
הדוקה,  ושמירה  באחריות  האתרוג  החזקת  בדרך  הדוקה, הורגלה  ושמירה  באחריות  האתרוג  החזקת  בדרך  הורגלה 
אצבעותיה,  מבין  האתרוג  לו  החליק  רגעים  כמה  אצבעותיה, ולאחר  מבין  האתרוג  לו  החליק  רגעים  כמה  ולאחר 
וחיש מהרה נפל לארץ כשפטמתו הנאה והמהודרת נשברת וחיש מהרה נפל לארץ כשפטמתו הנאה והמהודרת נשברת 

ונופלת ממנו, והאתרוג נפסל!ונופלת ממנו, והאתרוג נפסל!
בראותי האתרוג שבור ופסול לנגד עיני, לא ידעתי את נפשי בראותי האתרוג שבור ופסול לנגד עיני, לא ידעתי את נפשי 
יאמר  מה  הפוגות,  מאין  לבכות  והתחלתי  וכאב,  צער  יאמר מרוב  מה  הפוגות,  מאין  לבכות  והתחלתי  וכאב,  צער  מרוב 

בעלי כשיראה זאת? הלא בוודאי לא יוכל לעמוד בזה?!בעלי כשיראה זאת? הלא בוודאי לא יוכל לעמוד בזה?!
ובוכייה  מתהלכת  אותי  וראה  הכנסת,  מבית  בעלי  ובוכייה כשהגיע  מתהלכת  אותי  וראה  הכנסת,  מבית  בעלי  כשהגיע 
בגו,  דברים  שיש  תיכף  הבין  עיניי  את  ממלאות  בגו, כשדמעות  דברים  שיש  תיכף  הבין  עיניי  את  ממלאות  כשדמעות 
[מה  געשייען?  איז  וואס  כנה:  ודאגה  חיבה  ברוב  [מה ושאל  געשייען?  איז  וואס  כנה:  ודאגה  חיבה  ברוב  ושאל 
קרה?], ניגשתי עמו אל הארון, והראיתי לו האתרוג הפסול קרה?], ניגשתי עמו אל הארון, והראיתי לו האתרוג הפסול 

והפצוע, וסיפרתי לפניו כל מה שקרה כאן!והפצוע, וסיפרתי לפניו כל מה שקרה כאן!
כעס  לא  הוא  הנפש,  בשלוות  בעלי  נשאר  להפתעתי,  כעס והנה  לא  הוא  הנפש,  בשלוות  בעלי  נשאר  להפתעתי,  והנה 
ולא רגז כלום! רק אמר בבינה ובהשכל: ולא רגז כלום! רק אמר בבינה ובהשכל: הלא מה רצינו כאן? הלא מה רצינו כאן? 
נצרכנו?  הגשמי  האתרוג  לפרי  וכי  התכלית?  כל  היתה  נצרכנו? מה  הגשמי  האתרוג  לפרי  וכי  התכלית?  כל  היתה  מה 
להשם  רוח  נחת  לעשות  אם  כי  היה  לא  רצוננו  כל  הלא  להשם –  רוח  נחת  לעשות  אם  כי  היה  לא  רצוננו  כל  הלא   –
יתברך! לקיים מצוותינו שאנו מצווים לשרתו באמונה בכל יתברך! לקיים מצוותינו שאנו מצווים לשרתו באמונה בכל 
בשלמות  תפקידנו  את  עשינו  מצדינו  אנו  בשלמות ואם  תפקידנו  את  עשינו  מצדינו  אנו  ואם  ונפש!  ונפש! לב  לב 
בשביל קיום מצוותו יתברך, חסכנו מפיתנו הדל ימים רבים, בשביל קיום מצוותו יתברך, חסכנו מפיתנו הדל ימים רבים, 
מכרנו את הבית, וטרחנו בקניית המצוה, הרי נמצא שזכינו מכרנו את הבית, וטרחנו בקניית המצוה, הרי נמצא שזכינו 
מצדינו לעשות נחת רוח לפניו יתברך בשלמות! ואם רצונו מצדינו לעשות נחת רוח לפניו יתברך בשלמות! ואם רצונו 
יתברך היה שלמעשה בפועל לא נברך על אותו אתרוג, מה יתברך היה שלמעשה בפועל לא נברך על אותו אתרוג, מה 
נתבטל  לא  הלא  יתברך,  מידותיו  אחר  ונתרעם  נלין  כי  נתבטל לנו  לא  הלא  יתברך,  מידותיו  אחר  ונתרעם  נלין  כי  לנו 
חלילה מן המצוה, ונברך כבכל שנה על 'אתרוג הקהל' כשאר חלילה מן המצוה, ונברך כבכל שנה על 'אתרוג הקהל' כשאר 

בני הקהילה!בני הקהילה!
שמחת החג באותה שנה לא הושבתה מביתנו כלל, אדרבה שמחת החג באותה שנה לא הושבתה מביתנו כלל, אדרבה 
מעשה  אותו  מכל  שאוועל  גאב"ד  העיר  רב  מעשה כששמע  אותו  מכל  שאוועל  גאב"ד  העיר  רב  כששמע 
מרוב  מגדרו  ויצא  בביתנו,  לבקר  החג  בימי  במיוחד  מרוב בא  מגדרו  ויצא  בביתנו,  לבקר  החג  בימי  במיוחד  בא 
רק  כלום,  ולא  כעס  שלא  בעלי,  של  תגובתו  על  רק התפעלות  כלום,  ולא  כעס  שלא  בעלי,  של  תגובתו  על  התפעלות 

אמר שהוא יתברך עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!אמר שהוא יתברך עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!
גדולה  שיותר  אמר  דברו,  את  רב  השאוועלער  גדולה כששמע  שיותר  אמר  דברו,  את  רב  השאוועלער  כששמע 
הנחת רוח למעלה בשמים מסופו של מעשה מבתחילתו... הנחת רוח למעלה בשמים מסופו של מעשה מבתחילתו... 
הגדול  וטורח  בעמל  הראשונה  מצוה  בזכות  הגדול ואדרבה!  וטורח  בעמל  הראשונה  מצוה  בזכות  ואדרבה! 
שלא  גדול  היותר  בניסיון  לעמוד  זכה  האתרוג,  שלא שבקניית  גדול  היותר  בניסיון  לעמוד  זכה  האתרוג,  שבקניית 
לכעוס ושלא לצאת במריבה ובמחלוקת עם אותה שכנה... לכעוס ושלא לצאת במריבה ובמחלוקת עם אותה שכנה... 
של  בפמליא  רבה  ושמחה  גדול!  השם  קידוש  נעשה  של שבזה  בפמליא  רבה  ושמחה  גדול!  השם  קידוש  נעשה  שבזה 

מעלה!מעלה!
קטן  בית  אותו  על  רב,  השאוועלער  אמר  הזדמנות  קטן ובאותה  בית  אותו  על  רב,  השאוועלער  אמר  הזדמנות  ובאותה 
שקנינו במיוחד כדי להרוויח כמה רובלים להשלמת הסכום שקנינו במיוחד כדי להרוויח כמה רובלים להשלמת הסכום 
דמצוה",  "חפצא  כמו  נחשב  הבית  שכל  האתרוג,  דמצוה", לרכישת  "חפצא  כמו  נחשב  הבית  שכל  האתרוג,  לרכישת 

כאשר מיסוד קנייתו לא נקנה כי אם בשביל המצוה!כאשר מיסוד קנייתו לא נקנה כי אם בשביל המצוה!
המרגש,  סיפורה  את  האלמנה  סיימה  מעשה,  אותו  המרגש, מאז  סיפורה  את  האלמנה  סיימה  מעשה,  אותו  מאז 
רבה  של  דבריו  מיוחדת,  אלקים  קרבת  זה  בבית  אני  רבה חשה  של  דבריו  מיוחדת,  אלקים  קרבת  זה  בבית  אני  חשה 
אני  ורואה  עיני,  לנגד  תמיד  עומדים  בזמנו,  שאוועל  אני של  ורואה  עיני,  לנגד  תמיד  עומדים  בזמנו,  שאוועל  של 
זכות מיוחדת לגור בבית זה, הנחשב כולו כחפץ של מצוה! זכות מיוחדת לגור בבית זה, הנחשב כולו כחפץ של מצוה! 
בכל  שלם.  בלבב  ועבודתו  ה'  באהבת  ספוגים  הבית  בכל קירות  שלם.  בלבב  ועבודתו  ה'  באהבת  ספוגים  הבית  קירות 
פעם שאני חולפת בדרכי על פני הבית הגדול שמכרנו, לבי פעם שאני חולפת בדרכי על פני הבית הגדול שמכרנו, לבי 

מתמלא שמחה של מצוה, על המסירות נפש שבמכירתו! מתמלא שמחה של מצוה, על המסירות נפש שבמכירתו! 
שנקנה  המיוחד  ביתי  את  לעזוב  אופן  בשום  מסוגלת  שנקנה אינני  המיוחד  ביתי  את  לעזוב  אופן  בשום  מסוגלת  אינני 
לצורך מצוה, ואשר לימדני פרק בדרכי עבודת השי"ת, וסדר לצורך מצוה, ואשר לימדני פרק בדרכי עבודת השי"ת, וסדר 
הנהגות שבין אדם לחבירו, שלא לכעוס בשום דבר בעולם, הנהגות שבין אדם לחבירו, שלא לכעוס בשום דבר בעולם, 

ולקבל כל הנהגה שמנהיג אותנו השם יתברך בלבב שלם! ולקבל כל הנהגה שמנהיג אותנו השם יתברך בלבב שלם! 
ואכן נשארה כל ימי חייה באותו בית, שנעשה סמל ודוגמא ואכן נשארה כל ימי חייה באותו בית, שנעשה סמל ודוגמא 

למידות טובות ומתוקנות בין אדם לחבירו.למידות טובות ומתוקנות בין אדם לחבירו.
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 00090009]
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