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ולא שמעו – מקוצר רוחולא שמעו – מקוצר רוח
שדיבר  רבו  של  בדרשתו  ישב  אחד  פשוט  שדיבר יהודי  רבו  של  בדרשתו  ישב  אחד  פשוט  יהודי 
דברי  את  שזר  ובדבריו  הבטחון  מידת  דברי בגדולת  את  שזר  ובדבריו  הבטחון  מידת  בגדולת 
כינים,  ביצי  ועד  ראמים  מקרני  זן  הקב"ה  כי  כינים, חז"ל  ביצי  ועד  ראמים  מקרני  זן  הקב"ה  כי  חז"ל 
לא  ויותר  לביתו  הכפרי  חזר  דרשה  אותה  לא אחרי  ויותר  לביתו  הכפרי  חזר  דרשה  אותה  אחרי 
המדרש  בבית  יושב  היה  זה  ובמקום  לעבודתו,  היה יושב בבית המדרש הלך  זה  הלך לעבודתו, ובמקום 
ושוקד על התורה ועל העבודה – זו תפילה, כשראו ושוקד על התורה ועל העבודה – זו תפילה, כשראו 
יום  מה  שאלוהו  למלאכתו  יוצא  אינו  כי  ביתו  יום בני  מה  שאלוהו  למלאכתו  יוצא  אינו  כי  ביתו  בני 
יכול  הקב"ה  אם  כי  בתמימות  להם  השיב  יכול מיומיים,  הקב"ה  אם  כי  בתמימות  להם  השיב  מיומיים, 
הוא  יכול  בוודאי  החיים,  בעלי  כל  את  ולפרנס  הוא לזון  יכול  בוודאי  החיים,  בעלי  כל  את  ולפרנס  לזון 
לפרנס גם אותי, ואם כן למה צריך אני לעמול קשה לפרנס גם אותי, ואם כן למה צריך אני לעמול קשה 
חזר  לא  ועדיין  אחדים  ימים  כשעברו  חזר לפרנסתי?  לא  ועדיין  אחדים  ימים  כשעברו  לפרנסתי? 
לו  קרא  להתלונן,  הרב  אל  הבית  בני  הלכו  לו לעבודתו  קרא  הרב להתלונן,  אל  בני הבית  הלכו  לעבודתו 
את  לפרנס  כדי  דבר  עושה  אינו  מדוע  ושאלו  את הרב  לפרנס  כדי  דבר  עושה  אינו  מדוע  ושאלו  הרב 
משפחתו, ענה לו הכפרי 'והלא כך שמעתי את הרב משפחתו, ענה לו הכפרי 'והלא כך שמעתי את הרב 
בדרשתו כי מי שבוטח בד' לא יחסר לו כלום', אמר בדרשתו כי מי שבוטח בד' לא יחסר לו כלום', אמר 
'דע לך בני שאם תתמיד בבטחונך בקב"ה,  'דע לך בני שאם תתמיד בבטחונך בקב"ה, לו הרב,  לו הרב, 
בטוחני כי ישלח לך מידו הרחבה', ואכן כעבור ימים בטוחני כי ישלח לך מידו הרחבה', ואכן כעבור ימים 
ויקר  גדול  אוצר  ניסית  בדרך  אליו  התגלגל  ויקר אחדים  גדול  אוצר  ניסית  בדרך  אליו  התגלגל  אחדים 

ונתעשר מאוד בזכות בטחונו הטהור בקב"ה.ונתעשר מאוד בזכות בטחונו הטהור בקב"ה.
אומר,  אלעזר  בן  שמעון  רבי  'תניא,  אומרת  אומר, הגמרא  אלעזר  בן  שמעון  רבי  'תניא,  אומרת  הגמרא 
חנוני,  ושועל  סבל,  וארי  קייץ,  צבי  ראיתי  לא  חנוני, מימי  ושועל  סבל,  וארי  קייץ,  צבי  ראיתי  לא  מימי 
אלא  נבראו  לא  והם  בצער,  שלא  מתפרנסים  אלא והם  נבראו  לא  והם  בצער,  שלא  מתפרנסים  והם 
אלו  מה  קוני,  את  לשמש  נבראתי  ואני  אלו לשמשני,  מה  קוני,  את  לשמש  נבראתי  ואני  לשמשני, 
בצער,  שלא  מתפרנסים  לשמשני  אלא  נבראו  בצער, שלא  שלא  מתפרנסים  לשמשני  אלא  נבראו  שלא 
ואני שנבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס ואני שנבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס 
וקיפחתי  מעשי  את  שהרעותי  אלא  בצער?!  וקיפחתי שלא  מעשי  את  שהרעותי  אלא  בצער?!  שלא 

את פרנסתי'.את פרנסתי'.
כשבא  שאפילו  קשה  כ"כ  במצב  במצרים  היו  כשבא בנ"י  שאפילו  קשה  כ"כ  במצב  במצרים  היו  בנ"י 
לא  ולעודדם  ליבם  על  לדבר  רבינו  משה  לא אליהם  ולעודדם  ליבם  על  לדבר  רבינו  משה  אליהם 
שמעו לקולו, לא משום שלא רצו אלא כמו שאומר שמעו לקולו, לא משום שלא רצו אלא כמו שאומר 
ומעבודה  רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  'ולא  ומעבודה הכתוב  רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  'ולא  הכתוב 
הרוחניות  זה  ש'רוח'  לפרש,  אפשר  ואולי  הרוחניות קשה',  זה  ש'רוח'  לפרש,  אפשר  ואולי  קשה', 
קשה'  'ומעבודה  ירוד,  כ"כ  במצב  במצרים  קשה' שהיתה  'ומעבודה  ירוד,  כ"כ  במצב  במצרים  שהיתה 
מעל   עד  בה  משוקעים  שהיו  הגשמית  העבודה  מעל  זה  עד  בה  משוקעים  שהיו  הגשמית  העבודה  זה 
לנו  רומזת  ובכך  מרצונם),  שלא  (אמנם  לנו לראשם  רומזת  ובכך  מרצונם),  שלא  (אמנם  לראשם 
הגשמית  בעבודה  כ"כ  להשקיע  לנו  שאל  הגשמית התורה  בעבודה  כ"כ  להשקיע  לנו  שאל  התורה 

ובמקום זאת להשקיע במקום הנכון, ברוחניות.ובמקום זאת להשקיע במקום הנכון, ברוחניות.

 (עפ"י טיב התורה-וארא)(עפ"י טיב התורה-וארא)
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שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

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

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

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

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

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

שעשה  טבעיים  הבלתי  הניסים  התחלת  אנו  קוראים  זו  שעשה בפרשה  טבעיים  הבלתי  הניסים  התחלת  אנו  קוראים  זו  בפרשה 
השי"ת במצרים, מטרת אלו הניסים לא היו רק לשעתן, כי אם לכל השי"ת במצרים, מטרת אלו הניסים לא היו רק לשעתן, כי אם לכל 
הדורות הבאים, שעל ידם יכול כל אדם מישראל להשריש האמונה הדורות הבאים, שעל ידם יכול כל אדם מישראל להשריש האמונה 
בלבו, והמה לפניו כאות כי הוא לבדו מנהיג הבירה, והוא זה שעשה בלבו, והמה לפניו כאות כי הוא לבדו מנהיג הבירה, והוא זה שעשה 
ועושה ויעשה לכל המעשים. וזה מה שכתבו מפרשי התורה לבאר ועושה ויעשה לכל המעשים. וזה מה שכתבו מפרשי התורה לבאר 
הדיבור הראשון שאמר הקב''ה בסיני 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך הדיבור הראשון שאמר הקב''ה בסיני 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 
מארץ מצרים' כי מן הראוי היה שיאמר 'אשר בראתי שמים וארץ' מארץ מצרים' כי מן הראוי היה שיאמר 'אשר בראתי שמים וארץ' 
רק  מזכיר  ולמה  הארץ,  כל  אדון  להיותו  האמיתית  הסיבה  היא  רק כי  מזכיר  ולמה  הארץ,  כל  אדון  להיותו  האמיתית  הסיבה  היא  כי 
ענין יציאת מצרים, אך רצונו ית' היה להודיע לעמו כי הוא המנהיג ענין יציאת מצרים, אך רצונו ית' היה להודיע לעמו כי הוא המנהיג 
והמשגיח בכל עת, ולו הגבורה והיכולת לעשות בעולמו כרצונו, ואין והמשגיח בכל עת, ולו הגבורה והיכולת לעשות בעולמו כרצונו, ואין 
דבר העומד בפניו, וידיעה זו היא אשר יעורר את הלבבות לקבל עול דבר העומד בפניו, וידיעה זו היא אשר יעורר את הלבבות לקבל עול 

מלכות שמים כראוי וכיאות. מלכות שמים כראוי וכיאות. 
וידוע היא העובדא שהיה עם המלבי''ם זי''ע, כידוע שהיה הוא ז''ל וידוע היא העובדא שהיה עם המלבי''ם זי''ע, כידוע שהיה הוא ז''ל 
לוחם גדול נגד המשכילים, וגם מטרת חיבורו היה כדי להשיב מלחמה לוחם גדול נגד המשכילים, וגם מטרת חיבורו היה כדי להשיב מלחמה 
צדקת  להוכיח  נסו  המשכילים  כי  ההשכלה,  תנועת  מול  צדקת שערה  להוכיח  נסו  המשכילים  כי  ההשכלה,  תנועת  מול  שערה 
וביאר  חיבורו  חיבר  דעתם  להפריך  וכדי  ר"ל,  תורה  מגופי  וביאר דבריהם  חיבורו  חיבר  דעתם  להפריך  וכדי  ר"ל,  תורה  מגופי  דבריהם 
בלבבות  המשכילים  הבלי  ח"ו  יכנסו  לבל  תורה,  של  כדת  בלבבות הדברים  המשכילים  הבלי  ח"ו  יכנסו  לבל  תורה,  של  כדת  הדברים 
ישראל. כיון שהיה הוא הלוחם נגד כת טועה זו ניסו הללו להתגרות ישראל. כיון שהיה הוא הלוחם נגד כת טועה זו ניסו הללו להתגרות 
בו ולהציקו בשאלות וקושיות נגד האמונה התמימה שנמסרה מדור בו ולהציקו בשאלות וקושיות נגד האמונה התמימה שנמסרה מדור 
לדור, ופעם נשאל ע"י משכיל אודות ניסי יציאת מצרים, כי כאמור לדור, ופעם נשאל ע"י משכיל אודות ניסי יציאת מצרים, כי כאמור 
משמשים אלו הניסים לאות לדורות על כוחו וגבורתו של מלכו של משמשים אלו הניסים לאות לדורות על כוחו וגבורתו של מלכו של 
כי  משכיל  אותו  ושאל  הטבעיים,  כל  ולשנות  הערכות  לשדד  כי עולם  משכיל  אותו  ושאל  הטבעיים,  כל  ולשנות  הערכות  לשדד  עולם 
אותו  הרי  בפועל,  ניכרים  הדברים  אין  למה  הדברים  נכונים  אכן  אותו אם  הרי  בפועל,  ניכרים  הדברים  אין  למה  הדברים  נכונים  אכן  אם 
בורא שהראה כוחו בעת יציאת מצרים ביכולתו להוכיח כן גם בכל בורא שהראה כוחו בעת יציאת מצרים ביכולתו להוכיח כן גם בכל 
העיתים, ואם כן למה לו לגלות כח מעשיו ע''י סיפור דברים בו בשעה העיתים, ואם כן למה לו לגלות כח מעשיו ע''י סיפור דברים בו בשעה 

שיש ביכולתו להוכיח הדברים בפועל. שיש ביכולתו להוכיח הדברים בפועל. 
מופלא,  באופן  דשמיא  סייעתא  להמלבי''ם  לו  היתה  שעה  מופלא, באותה  באופן  דשמיא  סייעתא  להמלבי''ם  לו  היתה  שעה  באותה 
אותו  של  בתו  נכנסה  שעה  שבאותה  סיבבה  העליונה  ההשגחה  אותו כי  של  בתו  נכנסה  שעה  שבאותה  סיבבה  העליונה  ההשגחה  כי 
משכיל, ובידה תעודה המעיד כי יודעת היא פרק בתחום הרקידה, משכיל, ובידה תעודה המעיד כי יודעת היא פרק בתחום הרקידה, 
תוקף  אין  כי  באמרו  בשוויה  זלזל  התעודה  את  המלבי''ם  תוקף כראות  אין  כי  באמרו  בשוויה  זלזל  התעודה  את  המלבי''ם  כראות 
בה  הכתובים  הדברים  נכונים  כי  להוכיח  רצונה  ובאם  בה,  בה להאמור  הכתובים  הדברים  נכונים  כי  להוכיח  רצונה  ובאם  בה,  להאמור 

עליה להראות בפועל את כוחה ברקידה. עליה להראות בפועל את כוחה ברקידה. 
אשר  נערה,  לאותה  ובזיון  עלבון  כמובן  גרמו  המלבי''ם  של  אשר דבריו  נערה,  לאותה  ובזיון  עלבון  כמובן  גרמו  המלבי''ם  של  דבריו 
השיבה לעומתו כי יש תוקף לתעודתה, ואין היא מוכנה לבזות את השיבה לעומתו כי יש תוקף לתעודתה, ואין היא מוכנה לבזות את 
היא  כך  ברקידה,  כוחה  את  להראות  כדי  אחד  לכל  ולרקוד  היא עצמה  כך  ברקידה,  כוחה  את  להראות  כדי  אחד  לכל  ולרקוד  עצמה 
מסוים  כח  על  להוכיח  כשחפצים  הנערה –  טענה  עולם –  של  מסוים דרכו  כח  על  הנערה – כשחפצים להוכיח  טענה  עולם –  של  דרכו 
שהיא ביד האדם הולך הוא לאוניברסיטה וכשהמומחים לאותו דבר שהיא ביד האדם הולך הוא לאוניברסיטה וכשהמומחים לאותו דבר 
מכירים כי העומד מולם נתחונן באותו כח הם מעניקים לו תעודה מכירים כי העומד מולם נתחונן באותו כח הם מעניקים לו תעודה 
המעיד על כך, וכיון שאין מערערים על כך נאמן המחזיק בתעודה המעיד על כך, וכיון שאין מערערים על כך נאמן המחזיק בתעודה 

לכל בזכות תעודתו.לכל בזכות תעודתו.
כשגרמה הנערה לתנות טענתה פנה המלבי''ם אל אביה ושאלו, הנך כשגרמה הנערה לתנות טענתה פנה המלבי''ם אל אביה ושאלו, הנך 
שומע מה שבתך אומרת? ועתה השכל והבן, כשם שקרוץ מחומר שומע מה שבתך אומרת? ועתה השכל והבן, כשם שקרוץ מחומר 
זה  אין  כך  כוחו,  להראות  כדי  יחיד  כל  בפני  עצמו  לבזות  מוכן  זה אינו  אין  כך  כוחו,  להראות  כדי  יחיד  כל  בפני  עצמו  לבזות  מוכן  אינו 
מן הראוי שמלכו של עולם יוכיח כוחו לפני כל קרוץ מחומר, אחת מן הראוי שמלכו של עולם יוכיח כוחו לפני כל קרוץ מחומר, אחת 
ולתמיד גילה כוחו בניסי יציאת מצרים וכיון שנכתבו הדברים ולא ולתמיד גילה כוחו בניסי יציאת מצרים וכיון שנכתבו הדברים ולא 
היה בשעתן מערער עליהם, נחשבים הדברים כתעודה שאין אחריה היה בשעתן מערער עליהם, נחשבים הדברים כתעודה שאין אחריה 

עוררין. עוררין. 
כדי  אלא  נאמרו  לא  הדברים  אלו  כי  מכאן  לנו  היוצא  פנים  כל  כדי על  אלא  נאמרו  לא  הדברים  אלו  כי  מכאן  לנו  היוצא  פנים  כל  על 
נצחית,  היא  התורה  כידוע  כי  טהורה,  לאמונה  הלבבות  את  נצחית, לעורר  היא  התורה  כידוע  כי  טהורה,  לאמונה  הלבבות  את  לעורר 
וכל הנכתב בו היא להורות את האדם דרכו בכל הנסיונות שעוברים וכל הנכתב בו היא להורות את האדם דרכו בכל הנסיונות שעוברים 
הוא  באשר  אחד  בכל  שייך  פרעה  אצל  שהיה  בחינה  ואותה  הוא עליו,  באשר  אחד  בכל  שייך  פרעה  אצל  שהיה  בחינה  ואותה  עליו, 
אשר  ה'  מי  ב)  ה,  (לעיל  ואמר  היה  בעיקר  כופר  רשע  אותו  אשר שם,  ה'  מי  ב)  ה,  (לעיל  ואמר  היה  בעיקר  כופר  רשע  אותו  שם, 
אשמע בקולו וגו' לא ידעתי את ה' והוכרחו לגלות לפניו כי יש מנהיג אשמע בקולו וגו' לא ידעתי את ה' והוכרחו לגלות לפניו כי יש מנהיג 
לבירה, וזה היה תכלית המכות, כמאמר הכתוב (ז, יז) בזאת תדע כי לבירה, וזה היה תכלית המכות, כמאמר הכתוב (ז, יז) בזאת תדע כי 
אני ה' וגו', וכמו כן שייך ענין זה בכל אחד באשר הוא שם, כי אף אני ה' וגו', וכמו כן שייך ענין זה בכל אחד באשר הוא שם, כי אף 
שמאמינים בני מאמינים אנו, בכל זאת יש איזה בחינה בכל אחד של שמאמינים בני מאמינים אנו, בכל זאת יש איזה בחינה בכל אחד של 
'לא ידעתי את ה'' בכל אחד ישנם דברים שדש בהם בעקביו, והיא 'לא ידעתי את ה'' בכל אחד ישנם דברים שדש בהם בעקביו, והיא 
שלימה  לאמונה  לעוררו  ובכדי  השלימה  האמונה  מהעדר  שלימה תוצאה  לאמונה  לעוררו  ובכדי  השלימה  האמונה  מהעדר  תוצאה 
מעמידים לפניו דברים המעיקים כדי שיתבונן על ידם ויכיר כי יש מי מעמידים לפניו דברים המעיקים כדי שיתבונן על ידם ויכיר כי יש מי 
שמנהיגו ושעליו להיות שלם באמונתו, ואם תיכף ומיד מכניע ערפו שמנהיגו ושעליו להיות שלם באמונתו, ואם תיכף ומיד מכניע ערפו 
ומזכך אמונתו שוב אין צורך להרבות בדברים, אך באם עדיין מקשה ומזכך אמונתו שוב אין צורך להרבות בדברים, אך באם עדיין מקשה 
ערפו ואינו מתבונן בתכלית הדברים, יש צורך ח"ו להרבות בדברים ערפו ואינו מתבונן בתכלית הדברים, יש צורך ח"ו להרבות בדברים 
עד אשר הללו ישלימו את הסאה ויעוררו אותו להטיב מעשיו מתוך עד אשר הללו ישלימו את הסאה ויעוררו אותו להטיב מעשיו מתוך 
כדי  בתורה,  הדברים  אלו  נכתבו  כן  על  וטהורה,  שלימה  כדי אמונה  בתורה,  הדברים  אלו  נכתבו  כן  על  וטהורה,  שלימה  אמונה 
לעורר את הלבבות שלא נהיה כאותו רשע שעד שלא באו מים עד לעורר את הלבבות שלא נהיה כאותו רשע שעד שלא באו מים עד 
נפש עמד במרדו, אלא תיכף ומיד עלינו לפשפש במעשינו ולעורר נפש עמד במרדו, אלא תיכף ומיד עלינו לפשפש במעשינו ולעורר 
ואז  דעהו,  דרכיך  בכל  ו)  ג,  (משלי  הכתוב  מאמר  ולקיים  ואז האמונה  דעהו,  דרכיך  בכל  ו)  ג,  (משלי  הכתוב  מאמר  ולקיים  האמונה 

נזכה שהוא ית' יישר אורחותינו וימשיך לנו ישועה ורחמים. נזכה שהוא ית' יישר אורחותינו וימשיך לנו ישועה ורחמים. 
פרעה  את  להוכיח  באו  אשר  הנפלאות  מאלו  להתעורר  עלינו  פרעה עוד  את  להוכיח  באו  אשר  הנפלאות  מאלו  להתעורר  עלינו  עוד 
מידת  להעדר  השלכות  היו  המכות  אלו  כי  בארץ,  אלקים  יש  מידת כי  להעדר  השלכות  היו  המכות  אלו  כי  בארץ,  אלקים  יש  כי 
הקדושה, כיון שפרעה זה לא ידע את יוסף היינו מידת הקדושה בחי' הקדושה, כיון שפרעה זה לא ידע את יוסף היינו מידת הקדושה בחי' 
יוסף, לכן הגיע למצב של 'לא ידעתי את ה'' ר''ל, וכיון שכן הוכרחו יוסף, לכן הגיע למצב של 'לא ידעתי את ה'' ר''ל, וכיון שכן הוכרחו 
כי  אחד,  בכל  שייך  זה  ודבר  נאמנות,  מכות  ע''י  הדבר  זה  כי להודיעו  אחד,  בכל  שייך  זה  ודבר  נאמנות,  מכות  ע''י  הדבר  זה  להודיעו 
כפי זהירותו במידת הקדושה כך זוכה לבהירות ולהכרה כי יש בורא כפי זהירותו במידת הקדושה כך זוכה לבהירות ולהכרה כי יש בורא 
איתן  הוא  שאין  אדם  וכשרואה  הכל,  על  ומשגיח  הכל  איתן הממציא  הוא  שאין  אדם  וכשרואה  הכל,  על  ומשגיח  הכל  הממציא 
השובבי''ם  ימי  הימים  באלו  ובפרט  זו,  מידה  לתקן  עליו  השובבי''ם באמונה,  ימי  הימים  באלו  ובפרט  זו,  מידה  לתקן  עליו  באמונה, 
המיועדים לכך, ואז יחסוך מעצמו צער ויסורים הבאים להוכיח על המיועדים לכך, ואז יחסוך מעצמו צער ויסורים הבאים להוכיח על 

העדר האמונה. העדר האמונה. 

בזאת תדע כי אני ה'בזאת תדע כי אני ה'
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יום חמישייום חמישי
וז"ל,  כתב  ס"א)  תרפ"ה  סי'  (או"ח  בלבוש  א. א. 
העיבור  בשנת  שנוהגין  מקומות  יש 
לקבוע תענית בכל יום חמישי לפרשיות 
(שם),  המג"א  והעתיקו  ע"כ,  שובבי"ם 
דכיון  סק"ז)  (שם  זוטא  באליהו  וכתב 
לשנה,  משנה  הללו  התעניות  שקובעים 
הציבור  על  תענית  גוזרין  אין  בכלל  אינו 
בתחילה ביום חמישי המבואר בשו"ע (סי' 

תקע"ב).

חמישי  ביום  שנהגו להתענות  והטעם  ב.ב. 
לפי  י"א)  ס"ק  תרפ"ה  (סי'  רבא  האליהו  כתב 
של  התענית  שכל  שסובר  הלבוש  דברי 
משום  העיבור,  בשנת  רק  הוא  שובבי"ם 
להפיל  הנשים  עלולים  מעוברת  דבשנה 
תענית  להתענות  תקנו  ולכן  עובריהם, 
ביום  דוקא  מתענים  ולפ"ז  שובבי"ם, 
כז)  (דף  תענית  בגמרא  וכדאיתא  חמישי 
ביום  והתפללו  התענו  מעמד  דאנשי 
ולכן  בטנה,  פרי  אשה  תפיל  לבל  חמישי 

תקנו דהתענית יהיה ביום חמישי.
ג.ג. עוד טעם שנהגו להתענות ביום חמישי 
טבת  חודש  מנהגי  (ח"ג  מהרי"ח  בליקוטי  כתב 
ושמש  מאור  בעל  הרה"ק  בשם  שבט) 

זיע"א דבאמת היו צריכים להתענות ביום 
השישי כיון שהוא נגד מדת היסוד שהוא 

שא"א  מחמת  אך  כידוע,  שישית  מדה 
להתענות בערב שבת לכן מקדימין ליום 
בכל  פשוט  המנהג  וכן  עכ"ד,  חמישי 
המקומות, להתענות דייקא ביום חמישי.

סק"ב)  תרפ"ה  (סימן  תשובה  בשערי  ועיין  ד. ד. 
בשבט  ט"ו  או  חודש  ראש  כשחל  שדן 
להשלימו  אפשר  אם  חמישי,  ביום 
שנדחה  כיון  או  תצוה  תרומה  בפרשת 
שהמנהג  נראה  מזה  עכ"פ  עי"ש,  ידחה 
מדלא  חמישי,  ביום  רק  להתענות  היה 
כתב שאפשר להתענות ביום אחר וכש"נ.

יום שני וחמישייום שני וחמישי
כתוב  קל"ד)  סי'  (או"ח  ובשו"ע  בטור  ה.ה. 
והוא  (תפילת  תחנונים  שאומרים  שהטעם 
רצון,  ימי  שהם  לפי  וחמישי,  בשני  רחום) 

לוחות  קבלת  של  יום  שארבעים  לפי 
אחרונות שהיו ימי רצון, עלה משה רבינו 
כיון  ולכן  שני,  ביום  וירד  חמישי  ביום 
שהם ימי רצון כתב שם הטור דיש שנהגו 
גם להתענות בימים אלו, עי"ש בטור (סי' 

קל"ד) ובשו"ע (לקמן סי' תק"פ ס"ג)

ימי  הם  וחמישי  שני  דימי  והמבואר  ו. ו. 
הקודש  רוח  שער  בספר  מובא  וכן  רצון, 
(שער ז) וז"ל, הטעם שנהגו להתענות בשני 

הגבורה  כי  מפני  שבוע,  בכל  וחמישי 
הם  והנה  אלו,  בימים  שולטים  וההוד 

יכוין  בהם  המתענה  ולכן  הדין  מדות 
ודיני  החסד  ע"י  הגבורה  דיני  להמתיק 

ההוד ע"י הנצח עכ"ל.
הם  וחמישי  שבשני  שנתבאר  וכיון  ז.ז. 
אחד  יום  לצום  רוצה  אם  ולכן  רצון  ימי 
דהוא  כיון  חמישי,  ביום  יתענה  בשבוע 
כיון  מועיל  יותר  הוא  וגם  רצון,  עת  זמן 
שהוא יותר קרוב ליום שישי וכנ"ל, אבל 
או  אחד  מיום  יותר  להתענות  שרוצה  מי 
אומרים  שאין  בימים  חמישי  יום  כשחל 
תחנון, יצום ביום שני דגם יום זה הוא עת 
והשו"ע  הטור  בשם  לעיל  וכמש"כ  רצון, 
וכן  עי"ש,  הקודש  רוח  והשער  קל"ד)  (בסי' 

להתענות  מקומות  בכמה  המנהג  היה 
בשני וחמישי בימי השובבי"ם, וכדהובא 
ויש  ד"ה  ס"ב  תקס"ו  (סי'  בביאה"ל  זה  מנהג 

נוהגים).

יום ששייום ששי
ח.ח. המחבר (או"ח סימן רמ"ט סעיף ג') כתב דדרך 
שבת,  ערב  בכל  להתענות  מעשה  אנשי 
והטעם כדי שיהיו תאבים לאכול בלילה 

(מ"ב שם ס"ק י"ח).

להתענות  דאין  הסכימו  האחרונים  אבל 
לשבת  יכנס  שלא  כדי  שבת,  בערב 
מ"ב  ז',  ס"ק  שם  מג"א  שם,  (ב"ח  מעונה  כשהוא 

שם ס"ק י"ח).

אמנם השו"ע הרב (שם סעיף י"ב) כתב דאין 
שבת,  בערב  לכתחילה  תענית  קובעים 
שבת,  קבלת  קודם  מעט  שיטעום  אא"כ 
מעונה,  כשהוא  לשבת  יכנס  שלא  כדי 
וכ"כ במקור חיים (סי' תי"ז) שבערב שב"ק 

אין להשלים התענית.
לו  מותר  רצופות,  מתענה  אם  אולם  ט.ט. 

להתענות כל היום (טיב ההלכה).
לקובעם  אפשר  שובבי"ם  תעניות  והנה 
ביום ששי, כדברי המחבר (הנ"ל) כיון שאם 
לגרום  יכול  השבוע,  מימי  באחד  יתענו 
לביטול תורה, וכבר כתב בשו"ע הרב (שם 
לשבת  יכנס  שלא  זה  שאיסור  י"ב)  סעיף 

ולא  הוא,  קל  איסור  מעונה,  כשהוא 
התענית  בו  לקבוע  שלא  אלא  לו  חששו 
אחר  ביום  לקובעו  כשאפשר  לכתחילה, 

(עכ"ל), ובפרט אם אינו משלים התענית.

שיום  שידוע  קדמון,  מנהג  כבר  והוא  י.י. 
הששי הוא מדת היסוד, בו מסוגל ביותר 
היום,  אותו  של  מדה  זה  תיקון  לתקן 

בסוד הכתוב (שמות ט"ז ד') דבר יום ביומו.
הששי  ביום  להתענות  המנהג  וגם 
מהר"ם  הרה"ק  של  מהדרכות  הוא 
הדריכו  וכן  כנודע,  זי"ע  מטשערנאביל 
תעניות  שיתענו  אנ"ש,  לכל  הצה"ק  בניו 
אלו של שובבי"ם ביום הששי (ומביאו הדברי 

יחזקאל פ' שמות). 

‡ין „בר ‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰‡ין „בר ‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰
כי  גילה  האריז"ל  רבינו  אשר  השובבי''ם  בימי  אנו  כי עומדים  גילה  האריז"ל  רבינו  אשר  השובבי''ם  בימי  אנו  עומדים 
להתעורר  הראוי  מן  הקדושה,  פגמי  לתיקון  המה  להתעורר מסוגלים  הראוי  מן  הקדושה,  פגמי  לתיקון  המה  מסוגלים 
אותם  יפתה  אשר  כאלו  ישנם  כי  כראוי,  אלו  ימים  אותם ולנצל  יפתה  אשר  כאלו  ישנם  כי  כראוי,  אלו  ימים  ולנצל 
יצרם להתרפות ח''ו מלבוא לתכלית הנרצה של אלו הימים, יצרם להתרפות ח''ו מלבוא לתכלית הנרצה של אלו הימים, 
זה  שעל  ריט:)  (ח"א  הק'  הזוהר  דברי  את  לפניהם  זה בהזכירו  שעל  ריט:)  (ח"א  הק'  הזוהר  דברי  את  לפניהם  בהזכירו 
החטא אינו מועיל תשובה, ועל אף שכבר המתיק רבינו בעל החטא אינו מועיל תשובה, ועל אף שכבר המתיק רבינו בעל 
דמאחר  פי"ז)  הקדושה  הדברים, (שער  את  חכמה  דמאחר הראשית  פי"ז)  הקדושה  הדברים, (שער  את  חכמה  הראשית 
וגילו לנו חז"ל (ירושלמי פאה פ"א ה"א) דאין לך דבר שעומד וגילו לנו חז"ל (ירושלמי פאה פ"א ה"א) דאין לך דבר שעומד 
בפני התשובה, בהכרח כי לא כיוון הזוהר שלא מועיל תשובה, בפני התשובה, בהכרח כי לא כיוון הזוהר שלא מועיל תשובה, 
ומבאר כי לא כיון הזוהר הק' כי אם על תשובה תתאה, אבל ומבאר כי לא כיון הזוהר הק' כי אם על תשובה תתאה, אבל 
תשובה עילאה ודאי שמועיל, מכל מקום מוצא היצר מסילות תשובה עילאה ודאי שמועיל, מכל מקום מוצא היצר מסילות 
מעל  היא  עילאה  תשובה  כי  לפניהם  באמרו  רכים,  מעל בלבבות  היא  עילאה  תשובה  כי  לפניהם  באמרו  רכים,  בלבבות 
בכך,  יתחילו  שלא  מוטב  כן  ועל  הדלים,  לכוחותיהם  בכך, ומעבר  יתחילו  שלא  מוטב  כן  ועל  הדלים,  לכוחותיהם  ומעבר 

רחמנא לשיזבן מטענה משובשת מעין זו. רחמנא לשיזבן מטענה משובשת מעין זו. 
תחילה לכל עלינו לדעת כי לו יהיה כדבריו, שתשובתינו לא תחילה לכל עלינו לדעת כי לו יהיה כדבריו, שתשובתינו לא 
יעשה רושם ח''ו, אין אנו נפטרים מלעסוק בה, וכמובא בספר יעשה רושם ח''ו, אין אנו נפטרים מלעסוק בה, וכמובא בספר 
ברכת אשר, שאחד שאל את הרה''ק רבי אשר מסטאלין זי''ע ברכת אשר, שאחד שאל את הרה''ק רבי אשר מסטאלין זי''ע 
אודות הענין שלא מועיל תשובה על העון המר רח"ל, והשיב אודות הענין שלא מועיל תשובה על העון המר רח"ל, והשיב 
לו בזה הלשון: וואס האט דאס צו דיר, דו דארפסט טאן וואס לו בזה הלשון: וואס האט דאס צו דיר, דו דארפסט טאן וואס 
האבין,  נשיט  הבא  עולם  קיין  וועסט  דו  באשר  קאנסט,  האבין, דו  נשיט  הבא  עולם  קיין  וועסט  דו  באשר  קאנסט,  דו 
דריבער תשתקע ברע ח"ו? [תרגום: מה שייך ענין זה לענין דריבער תשתקע ברע ח"ו? [תרגום: מה שייך ענין זה לענין 
מה שמוטל עליך לעשות, כי עליך לעשות כל אשר לאל ידיך מה שמוטל עליך לעשות, כי עליך לעשות כל אשר לאל ידיך 
לעשות, כי אף אם נכונים הדברים וממילא לא תזכה לעולם לעשות, כי אף אם נכונים הדברים וממילא לא תזכה לעולם 
הבא, בכל זאת אין זה מהוה סיבה כי תשתקע ברע ח''], ועוד הבא, בכל זאת אין זה מהוה סיבה כי תשתקע ברע ח''], ועוד 
שנינו במשנה (אבות פ"ד משנה י"ז) יפה שעה אחת בתשובה שנינו במשנה (אבות פ"ד משנה י"ז) יפה שעה אחת בתשובה 

כי  ונמצא  הבא,  עולם  חיי  מכל  הזה  בעולם  טובים  ומעשים 
אף אם לעולם הבא לא תזכה הרי תזכה למעלה יתירה מכך. אף אם לעולם הבא לא תזכה הרי תזכה למעלה יתירה מכך. 
אך לאמיתו של דבר אין שום צדק בדבריו, וכתשובה לכך מן אך לאמיתו של דבר אין שום צדק בדבריו, וכתשובה לכך מן 
הראוי לצטט מה שכתב כ''ק מרן בעל ויואל משה מסאטמאר הראוי לצטט מה שכתב כ''ק מרן בעל ויואל משה מסאטמאר 
זי''ע בתשובה שכתב לאחד אודות ענין זה, וז"ל: מה שכתב זי''ע בתשובה שכתב לאחד אודות ענין זה, וז"ל: מה שכתב 
[הכוונה להשואל] שכבר אחר היאוש, ממחשבה זו ירחק יותר [הכוונה להשואל] שכבר אחר היאוש, ממחשבה זו ירחק יותר 
מן הבורח מן האר"י, כי כבר מבואר בספרים הקדושים כי מי מן הבורח מן האר"י, כי כבר מבואר בספרים הקדושים כי מי 
שאינו מאמין שהקב''ה מוחל למכעיסיו אפילו שהכעיסו עד שאינו מאמין שהקב''ה מוחל למכעיסיו אפילו שהכעיסו עד 
המרבה  "חנון  לבטלה,  ברכה  יום  בכל  ח"ו  מברך  שיעור,  המרבה אין  "חנון  לבטלה,  ברכה  יום  בכל  ח"ו  מברך  שיעור,  אין 
שיעור,  אין  עד  לסלוח  מרבה  הוא  ית"ש  הבורא  כי  שיעור, לסלוח"  אין  עד  לסלוח  מרבה  הוא  ית"ש  הבורא  כי  לסלוח" 
ובמקום  תשובה,  בעלי  מעלת  גודל  ז"ל  חכמינו  ביארו  ובמקום וכבר  תשובה,  בעלי  מעלת  גודל  ז"ל  חכמינו  ביארו  וכבר 
לעמוד  יכולים  גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  לעמוד שבעלי  יכולים  גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי 
מבאר  ה"ד)  (פ"ז  תשובה  בהלכות  והרמב"ם  ל"ד:)  מבאר (ברכות  ה"ד)  (פ"ז  תשובה  בהלכות  והרמב"ם  ל"ד:)  (ברכות 

באריכות גודל מעלתם. עכל"ק.באריכות גודל מעלתם. עכל"ק.
ולגופו של טענתו שנזקקים אנו לתשובה עילאה אשר קשה ולגופו של טענתו שנזקקים אנו לתשובה עילאה אשר קשה 
לעשותה ראוי לצטט דברי הבני יששכר (מאמרי כסלו טבת לעשותה ראוי לצטט דברי הבני יששכר (מאמרי כסלו טבת 
מאמר יד) וז"ל: ומיהו הבטיחנו הש"י פתחי לי אחותי רעיתי מאמר יד) וז"ל: ומיהו הבטיחנו הש"י פתחי לי אחותי רעיתי 
וכו' (שה"ש ה, ב) ודרשו חז"ל (שהש"ר שם) פתחו לי כחודה וכו' (שה"ש ה, ב) ודרשו חז"ל (שהש"ר שם) פתחו לי כחודה 
בדבר  אפילו  אולם,  של  כפתחו  לכם  אפתח  ואני  מחט  בדבר של  אפילו  אולם,  של  כפתחו  לכם  אפתח  ואני  מחט  של 
אולם],  של  פתחו  [היינו  עילאה  לתשובה  המצטרכת  אולם], עבירה  של  פתחו  [היינו  עילאה  לתשובה  המצטרכת  עבירה 
על  לדפוק  הוא  הכי  בר  לאו  ושב,  עונו  על  המתחרט  על והאדם  לדפוק  הוא  הכי  בר  לאו  ושב,  עונו  על  המתחרט  והאדם 
מבטיח  זה  כל  עם  ויחודים,  בסיגופים  עילאה  תשובה  מבטיח דלתי  זה  כל  עם  ויחודים,  בסיגופים  עילאה  תשובה  דלתי 
הש"י כשהאדם יעשה את שלו, ויפתח בתשובה וידוי דברים הש"י כשהאדם יעשה את שלו, ויפתח בתשובה וידוי דברים 
הש"י  הנה  העתיד,  על  וקבלה  החטא  ועזיבת  בחרטה  הש"י באמת  על העתיד, הנה  באמת בחרטה ועזיבת החטא וקבלה 
יפתח פתח אולם השער העליון, ויורהו הדרך לבוא לתשובה יפתח פתח אולם השער העליון, ויורהו הדרך לבוא לתשובה 

עילאה. עכל"ק.עילאה. עכל"ק.
בדברים  לעסוק  לאדם  לו  מבקשים  אין  כי  מדבריו  לנו  בדברים הרי  לעסוק  לאדם  לו  מבקשים  אין  כי  מדבריו  לנו  הרי 

לפתוח  הוא  לעשות  שעליו  כל  לכוחותיו,  ומעבר  מעל  לפתוח שהם  הוא  לעשות  שעליו  כל  לכוחותיו,  ומעבר  מעל  שהם 
דלתתא  מאתערותא  הרצון  לעורר  והוא  וצר,  קטן  דלתתא פתח  מאתערותא  הרצון  לעורר  והוא  וצר,  קטן  פתח 
ולהתחנן  חטאיו  על  להתוודות  ר"ל,  עיוות  אשר  את  ולהתחנן לתקן  חטאיו  על  להתוודות  ר"ל,  עיוות  אשר  את  לתקן 
ואז  אדם,  כל  ביכולת  היא  הלוא  וזה  שתתקבל,  תשובתו  ואז על  אדם,  כל  ביכולת  היא  הלוא  וזה  שתתקבל,  תשובתו  על 
כבר יאיר לו השי''ת את הדרך שעל ידה ביכולתו לבוא לידי כבר יאיר לו השי''ת את הדרך שעל ידה ביכולתו לבוא לידי 

תשובה עילאה. תשובה עילאה. 
ידינו  את  לרפות  המבקש  היצר  לטענת  הגונה  תשובה  ידינו עוד  את  לרפות  המבקש  היצר  לטענת  הגונה  תשובה  עוד 
בספרים  עליו  שהאריכו  התיקונים  אחד  כי  בספרים מתשובה,  עליו  שהאריכו  התיקונים  אחד  כי  מתשובה, 
מבואר  הקדושים  ובספרים  התורה,  לימוד  הוא  מבואר הקדושים  הקדושים  ובספרים  התורה,  לימוד  הוא  הקדושים 
הנצרכים  הסיגופים  לכל  תמורה  היא  התורה  שלימוד  הנצרכים רבות  הסיגופים  לכל  תמורה  היא  התורה  שלימוד  רבות 
כדי לזכות לתשובה עילאה, ולא שייך לצטט ביריעה קטנה זו כדי לזכות לתשובה עילאה, ולא שייך לצטט ביריעה קטנה זו 
מה שהאריכו הם בצורת הלימוד אשר תביא את האדם לידי מה שהאריכו הם בצורת הלימוד אשר תביא את האדם לידי 
הרה''ק  מדברי  קטן  ציטוט  לפניכם  נצטט  אך  ותיקון,  הרה''ק זיכוך  מדברי  קטן  ציטוט  לפניכם  נצטט  אך  ותיקון,  זיכוך 
בעל שם משמואל אשר היא תמצית עיקרי לנקודה זו, וז"ל: בעל שם משמואל אשר היא תמצית עיקרי לנקודה זו, וז"ל: 
ויש  הידוע,  לחטא  התיקון  זמן  הם  ת"ת  השובבי"ם  ימי  ויש הנה  הידוע,  לחטא  התיקון  זמן  הם  ת"ת  השובבי"ם  ימי  הנה 
לנפשו  אחד  כל  שיאמר  מוטב  סיגופים,  ועושין  לנפשו שמתענים  אחד  כל  שיאמר  מוטב  סיגופים,  ועושין  שמתענים 
מוטב להשתעבד בביתה של תורה, ולצמצם את כל מעשיו מוטב להשתעבד בביתה של תורה, ולצמצם את כל מעשיו 
לתעניתים  להשתעבד  ולא  התורה,  בדרך  שיהיו  לתעניתים ותהלוכותיו  להשתעבד  ולא  התורה,  בדרך  שיהיו  ותהלוכותיו 
זצלל"ה  הגדול  האדמור  זקיני  כ''ק  שהגיד  כמו  זצלל"ה וסיגופים,  הגדול  האדמור  זקיני  כ''ק  שהגיד  כמו  וסיגופים, 
מקאצק שההילוך בדרך התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף. מקאצק שההילוך בדרך התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף. 
ביגיעת  הן  לתורה,  להשתעבד  שיכמו  השם  שהאיש  ביגיעת ומובן  הן  לתורה,  להשתעבד  שיכמו  השם  שהאיש  ומובן 
התורה,  דרכי  פי  על  מעשיו  תהלוכת  בצמצום  והן  התורה, הלימוד,  דרכי  פי  על  מעשיו  תהלוכת  בצמצום  והן  הלימוד, 

מועיל יותר מכל סיגופי הגוף. עכל"ק. מועיל יותר מכל סיגופי הגוף. עכל"ק. 
על כן ראוי לו לאדם לשנת מתניו, מתוך ידיעה כי ימין השי''ת על כן ראוי לו לאדם לשנת מתניו, מתוך ידיעה כי ימין השי''ת 
ביכולתו,  שהם  בהדברים  ויעסוק  שבים,  לקבל  ביכולתו, פשוטה  שהם  בהדברים  ויעסוק  שבים,  לקבל  פשוטה 
ידה  על  ויזכה  בתורה,  וביגיעה  ובתפילה,  ובוידוי  ידה בחרטה  על  ויזכה  בתורה,  וביגיעה  ובתפילה,  ובוידוי  בחרטה 

להתעלות מעמקי השאול לצור מחצבתו.להתעלות מעמקי השאול לצור מחצבתו.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

!ıלמען ספר ˘מי בכל ‰‡ר

לימוד גדול בעבודת השם יתברך למדנו כאן.לימוד גדול בעבודת השם יתברך למדנו כאן.
הנה אומר הבורא יתברך לפרעה, שבעצם כבר מזמן הנה אומר הבורא יתברך לפרעה, שבעצם כבר מזמן 
היה צריך להורגו, אך משאירו בחיים רק כדי שיספר היה צריך להורגו, אך משאירו בחיים רק כדי שיספר 

אחר כך שמו יתברך בכל הארץ.אחר כך שמו יתברך בכל הארץ.
ומבואר, שאף כי פרעה הרשע הכעיס מאוד במעשיו, ומבואר, שאף כי פרעה הרשע הכעיס מאוד במעשיו, 
והיה כופר כל העת בהשי"ת, כמ"ש (לעיל ה, ב) "לא והיה כופר כל העת בהשי"ת, כמ"ש (לעיל ה, ב) "לא 
כדי  רק  בעולם  נשאר  זאת  כל  עם  ה'".  את  כדי ידעתי  רק  בעולם  נשאר  זאת  כל  עם  ה'".  את  ידעתי 
שיתפרסם על ידו כבוד ה', והוא היחיד מכל מצרים שיתפרסם על ידו כבוד ה', והוא היחיד מכל מצרים 
שניצל על הים, כדי שיספר ויפרסם הנסים הגדולים שניצל על הים, כדי שיספר ויפרסם הנסים הגדולים 

בכל העולם.בכל העולם.
קל וחומר בן בנו של קל וחומר, אנו עם בני ישראל, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, אנו עם בני ישראל, 
מג, כא)  כד"א (ישעיה  נוצרנו,  בדיוק  התכלית  שלזו התכלית בדיוק נוצרנו, כד"א (ישעיה מג, כא) שלזו 
"עם זו יצרתי, לי תהילתי יספרו". הרי בוודאי מוטל "עם זו יצרתי, לי תהילתי יספרו". הרי בוודאי מוטל 
יתברך  שמו  ולקדש  לפרסם  תמיד,  החוב  יתברך עלינו  שמו  ולקדש  לפרסם  תמיד,  החוב  עלינו 

בעולם.בעולם.
עליו  בעולם,  ד'  כבוד  גילוי  וראה  אדם  זכה  עליו ואם  בעולם,  ד'  כבוד  גילוי  וראה  אדם  זכה  ואם 
"בעבור  כאן:  כמ"ש  שמים.  שם  ולקדש  "בעבור לפרסמו  כאן:  כמ"ש  שמים.  שם  ולקדש  לפרסמו 
כוח  שהוא  להכיר  עליו  מקודם  כוחי",  את  כוח הראותך  שהוא  להכיר  עליו  מקודם  כוחי",  את  הראותך 
לקיים  יש  ית',  כוחו  ולהכיר  לראות  שזכה  ואחר  לקיים ה',  יש  ית',  כוחו  ולהכיר  לראות  שזכה  ואחר  ה', 

"למען ספר שמי בכל הארץ"."למען ספר שמי בכל הארץ".
לאריכות  טובה  לאריכות סגולה  טובה  סגולה  גם  כאן  למדנו  אורחין  גם ואגב  כאן  למדנו  אורחין  ואגב 
נשאר  כך  שעל  השי"ת,  מעשי  פרסום  ידי  נשאר על  כך  שעל  השי"ת,  מעשי  פרסום  ידי  על  ימים, ימים, 
האדם בעולמו לאורך ימים ושנים, כדי שיספר שמו האדם בעולמו לאורך ימים ושנים, כדי שיספר שמו 
ית' תמיד. ואם פרעה הרשע נשאר בעולם מטעם זה, ית' תמיד. ואם פרעה הרשע נשאר בעולם מטעם זה, 
כל שכן איש ישראל, שאם ירבה כבוד שמים בעולם כל שכן איש ישראל, שאם ירבה כבוד שמים בעולם 

יוסיפו לו שנות חיים. יוסיפו לו שנות חיים. 
למען ספר שמי בכל הארץ!למען ספר שמי בכל הארץ!

[טיב התורה – פרשא דידן][טיב התורה – פרשא דידן]
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

יתברך  שמו  פרסום  בו  שיש  מופלא  מעשה  יתברך טיב  שמו  פרסום  בו  שיש  מופלא  מעשה  טיב 
וקידוש שם שמים, סיפר לי וקידוש שם שמים, סיפר לי הרה"צ הישיש רבי זאב הרה"צ הישיש רבי זאב 
[וועלוויל] אייזנבאך זצ"ל,[וועלוויל] אייזנבאך זצ"ל, מזקני ירושלים של מעלה,  מזקני ירושלים של מעלה, 

ורבי וועלוויל קיבלו מפי בעל המעשה עצמו.ורבי וועלוויל קיבלו מפי בעל המעשה עצמו.
התגוררה  התגוררה   לפרימישלאןלפרימישלאן  הקרובות  העיירות  הקרובות באחת  העיירות  באחת 
לאריכות  זכתה  אשר  אלמנה  אחת,  חשובה  לאריכות אשה  זכתה  אשר  אלמנה  אחת,  חשובה  אשה 
ימים. אביה ובעלה היו מחשובי החסידים שהסתופפו ימים. אביה ובעלה היו מחשובי החסידים שהסתופפו 
זצוק"ל.  מפרימישלאן  מאיר  רבי  זצוק"ל.הרה"ק  מפרימישלאן  מאיר  רבי  הרה"ק  של  של בצלו  בצלו 
פני  את  לראות  זכתה  בצעירותה  עצמה  היא  פני אף  את  לראות  זכתה  בצעירותה  עצמה  היא  אף 
הצדיק כמה פעמים, בהשתתפותה ב'נסיעות' עם כל הצדיק כמה פעמים, בהשתתפותה ב'נסיעות' עם כל 

משפחתה לחצר הקודש.משפחתה לחצר הקודש.
בערוב ימיה הכניסה לביתה את אחד מנכדיה, אחר בערוב ימיה הכניסה לביתה את אחד מנכדיה, אחר 
אחריה  ובהשאירה  קשה.  ממחלה  ל"ע  אמו  אחריה שמתה  ובהשאירה  קשה.  ממחלה  ל"ע  אמו  שמתה 
את בנה ילד צעיר ביתמותו, לקחתו הסבתא וגידלתו את בנה ילד צעיר ביתמותו, לקחתו הסבתא וגידלתו 

במסירות עצומה, ויהי לה הנכד כבן.במסירות עצומה, ויהי לה הנכד כבן.
שמים  ויראת  בתורה  הבחור  גדל  הסבתא  שמים בבית  ויראת  בתורה  הבחור  גדל  הסבתא  בבית 
וכל  חבר',  'אשת  בעצמה  בהיותה  צרופה,  וכל וחסידות  חבר',  'אשת  בעצמה  בהיותה  צרופה,  וחסידות 
המפורסם  הצדיק  של  ברוחו  בעוז  דבוקה  חייה  המפורסם ימי  הצדיק  של  ברוחו  בעוז  דבוקה  חייה  ימי 
המהר"ם מפרימישלאןהמהר"ם מפרימישלאן. זכרו הקדוש לא מש מפיה, . זכרו הקדוש לא מש מפיה, 
מרבה  היתה  היא  עיניה,  לנגד  תמיד  דיוקנו  מרבה ודמות  היתה  היא  עיניה,  לנגד  תמיד  דיוקנו  ודמות 
שכינה  וגילוי  מופת  סיפורי  אהובה  לנכדה  שכינה לספר  וגילוי  מופת  סיפורי  אהובה  לנכדה  לספר 
שהיו רואים בחוש בבית הצדיק כנודע. – בסיפוריה שהיו רואים בחוש בבית הצדיק כנודע. – בסיפוריה 
העסיסיים היתה אף מתארת את צורת דמות קדשו, העסיסיים היתה אף מתארת את צורת דמות קדשו, 

אמרה  ותמיד  פעמים,  כמה  לראותו  שזכתה  אמרה כפי  ותמיד  פעמים,  כמה  לראותו  שזכתה  כפי 
שתוארו היה כפני מלאך אלקים. בתיאור חי סיפרה שתוארו היה כפני מלאך אלקים. בתיאור חי סיפרה 
הצדיק  של  דמותו  את  הצעיר  לילד  הצדיק בהתלהבות  של  דמותו  את  הצעיר  לילד  בהתלהבות 
פי  על  יורד  הלבן  זקנו  לבן,  בבגדי  לבוש  פי כשהוא  על  יורד  הלבן  זקנו  לבן,  בבגדי  לבוש  כשהוא 
הדור  ה'פעלץ'  עם  עטוף  מביתו  שכצאתו  הדור מידותיו.  ה'פעלץ'  עם  עטוף  מביתו  שכצאתו  מידותיו. 
וזזים  יראים  הכל  היו  בידו,  הכסף  ומטה  וזזים בלבושו,  יראים  הכל  היו  בידו,  הכסף  ומטה  בלבושו, 

הצידה ביראת הכבוד!הצידה ביראת הכבוד!
כך מצא הנכד הצעיר את עצמו כמעט כחסיד של רבי כך מצא הנכד הצעיר את עצמו כמעט כחסיד של רבי 
פטירתו...  אחר  נולד  שכבר  הגם  בעצמו,  זי"ע  פטירתו... מאיר  אחר  נולד  שכבר  הגם  בעצמו,  זי"ע  מאיר 
הקדושה  צורתו  ואפילו  הצדיק,  בנפש  דבקה  הקדושה נפשו  צורתו  ואפילו  הצדיק,  בנפש  דבקה  נפשו 
מפי  וקיבל  שספג  מה  כפי  הצעירה,  בנפשו  מפי נחקקה  וקיבל  שספג  מה  כפי  הצעירה,  בנפשו  נחקקה 

סבתו הצדקת.סבתו הצדקת.
הבחור גדל והתבגר במורשת אבותיו, עד שהתרגשה הבחור גדל והתבגר במורשת אבותיו, עד שהתרגשה 
עליו גזירת הגיוס. כשקיבל לידיו את המכתב הרשמי עליו גזירת הגיוס. כשקיבל לידיו את המכתב הרשמי 
מן הצבא, ובו הזמנה להתייצבות, לא ידע את נפשו. מן הצבא, ובו הזמנה להתייצבות, לא ידע את נפשו. 
ביותר,  הקשות  מן  היתה  ההם  בימים  הגיוס  ביותר, גזירת  הקשות  מן  היתה  ההם  בימים  הגיוס  גזירת 
וכדי להשתחרר מן הצבא היו צריכים אמצעים רבים, וכדי להשתחרר מן הצבא היו צריכים אמצעים רבים, 
בהפעלת קשרים עם ראשי הצבא, ובעיקר לשחדם בהפעלת קשרים עם ראשי הצבא, ובעיקר לשחדם 

בממון רב. בממון רב. 
ידי  על  היתה  מחוז  באותו  להינצל  הפשוטה  ידי הדרך  על  היתה  מחוז  באותו  להינצל  הפשוטה  הדרך 
קטן,  לא  כסף'  'אוהב  שהיה  אחד,  קטן,   לא  כסף'  'אוהב  שהיה  אחד,  צבאי'  צבאי''רופא  'רופא 
מחמת  שחרור  צו  מנפיק  היה  נאה  תשלום  מחמת ותמורת  שחרור  צו  מנפיק  היה  נאה  תשלום  ותמורת 
היתה  לא  דנן  היתום  לבחור  אך  מסוימת.  היתה מחלה  לא  דנן  היתום  לבחור  אך  מסוימת.  מחלה 
אפשרות להשיג גם לא רבע מן הסכום הגדול שנטל אפשרות להשיג גם לא רבע מן הסכום הגדול שנטל 
מפחד  עצות  אובד  התהלך  והוא  בשכרו...  מפחד הרופא  עצות  אובד  התהלך  והוא  בשכרו...  הרופא 

הגזירה הקשה.הגזירה הקשה.
בלית ברירה החליט לגשת אל הרופא בלא התשלום, בלית ברירה החליט לגשת אל הרופא בלא התשלום, 

ולנסות להתחנן על נפשו.ולנסות להתחנן על נפשו.
הוא  נפשו,  במר  בוכה  החל  הרופא  לבית  הוא כשנכנס  נפשו,  במר  בוכה  החל  הרופא  לבית  כשנכנס 
ואמר  הזקנה,  סבתו  ועל  הקשה,  יתמותו  על  ואמר סיפר  הזקנה,  סבתו  ועל  הקשה,  יתמותו  על  סיפר 
לא  אך  הנצרך  התשלום  את  להשיג  מאוד  לא שניסה  אך  הנצרך  התשלום  את  להשיג  מאוד  שניסה 
עלתה בידו, וביקש בתחנונים שיואיל הרופא בטובו עלתה בידו, וביקש בתחנונים שיואיל הרופא בטובו 

לתת לו פתקא קטנה של לתת לו פתקא קטנה של 'תעודת שחרור'.'תעודת שחרור'.
תעודת  להעניק  הסכים  לא  כמצופה  הגוי  תעודת הרופא  להעניק  הסכים  לא  כמצופה  הגוי  הרופא 
יבואו  הרי  לו  יתן  שאם  בהטעימו  חינם,  יבואו שחרור  הרי  לו  יתן  שאם  בהטעימו  חינם,  שחרור 
אבל  חינם...  תעודות  בבקשת  אחריו  היתומים  אבל כל  חינם...  תעודות  בבקשת  אחריו  היתומים  כל 
לבקשת הבחור הוא ניאות להדריכו מעט, כיצד יוכל לבקשת הבחור הוא ניאות להדריכו מעט, כיצד יוכל 
הוועדה  בפני  ולהופיע  חולה...  כמו  עצמו  הוועדה להראות  בפני  ולהופיע  חולה...  כמו  עצמו  להראות 
הרפואית כאדם שאינו בריא, וכך ישוחרר מן הצבא. הרפואית כאדם שאינו בריא, וכך ישוחרר מן הצבא. 
בשיחת ההדרכה הסביר הרופא, שיהיה עליו להזיק בשיחת ההדרכה הסביר הרופא, שיהיה עליו להזיק 
מעט בגופו, אך מאידך עליו להיזהר ולהישמר מאוד מעט בגופו, אך מאידך עליו להיזהר ולהישמר מאוד 
על 'מינון' נכון, שלא יישאר חלילה בעל מום כל ימי על 'מינון' נכון, שלא יישאר חלילה בעל מום כל ימי 
שעליו  המחלה'  'מרשם  את  לפניו  רשם  הוא  שעליו חייו!  המחלה'  'מרשם  את  לפניו  רשם  הוא  חייו! 
טבול  חריף  בצל  של  גדולה  כמות  באכילת  טבול לקחת,  חריף  בצל  של  גדולה  כמות  באכילת  לקחת, 
בחומץ... ועוד כהנה וכהנה... ובשינה של כמה לילות בחומץ... ועוד כהנה וכהנה... ובשינה של כמה לילות 
על ספסל נוקשה, כדי שייראה חלוש וחולה... – ושוב על ספסל נוקשה, כדי שייראה חלוש וחולה... – ושוב 
כל  מתוך  שאמנם  חמורה,  באזהרה  הרופא  כל סיים  מתוך  שאמנם  חמורה,  באזהרה  הרופא  סיים 
אותה 'מתכונת מחלה' אמור הוא לחלות מעט לכמה אותה 'מתכונת מחלה' אמור הוא לחלות מעט לכמה 
שבועות, אבל באם ישמור על כל הכללים בקפידה, שבועות, אבל באם ישמור על כל הכללים בקפידה, 

הרי לאחר תקופה קצרה יחלים בבריאות שלמה.הרי לאחר תקופה קצרה יחלים בבריאות שלמה.
הבחור המסכן שמע וקיבל, ברירה אחרת לא היתה הבחור המסכן שמע וקיבל, ברירה אחרת לא היתה 
להצלת  הגדול  במבצע  בזהירות  החל  הוא  להצלת לפניו,  הגדול  במבצע  בזהירות  החל  הוא  לפניו, 

"ְואּוָלם ַּבֲעבּור ֹזאת ֶהֱעַמְדִּתי, ַּבֲעבּור ַהְראֹוְת ֶאת ֹּכִחי, ּוְלַמַען ַסֵּפר "ְואּוָלם ַּבֲעבּור ֹזאת ֶהֱעַמְדִּתי, ַּבֲעבּור ַהְראֹוְת ֶאת ֹּכִחי, ּוְלַמַען ַסֵּפר 
ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ" ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ" (ט, טז)(ט, טז)

"לעולם אין אדם מעני "לעולם אין אדם מעני 
מן הצדקה"מן הצדקה"

לפתע  כאשר  וויליאמסבורג  ברחובות  ברכבי  לפתע נסעתי  כאשר  וויליאמסבורג  ברחובות  ברכבי  נסעתי 
כדי  הדרך   בצד  עצרתי  רכבי,  את  טלטלה  עזה  כדי חבטה  הדרך   בצד  עצרתי  רכבי,  את  טלטלה  עזה  חבטה 

לאמוד את הנזק להחליף פרטים עם הנהג הפוגע.לאמוד את הנזק להחליף פרטים עם הנהג הפוגע.
שבא  ישראל  מארץ  במשולח  מדובר  כי  שבא התברר  ישראל  מארץ  במשולח  מדובר  כי  התברר 
עליו  שניחתה  מחלה  עקב  אנשים  להתרים  עליו לארה"ב  שניחתה  מחלה  עקב  אנשים  להתרים  לארה"ב 
הכספים  גיוס  לצורך  מארחו  של  רכבו  את  לקח  הכספים והוא  גיוס  לצורך  מארחו  של  רכבו  את  לקח  והוא 

ופגע ברכבי...ופגע ברכבי...
תיקון הנזק הוערך ב תיקון הנזק הוערך ב 1,6001,600 $  אלא שהוא היה מבוטח  $  אלא שהוא היה מבוטח 
הייתי  לא  רכוש.  נזקי  של  במקרה  ולא  גוף  הייתי מפגיעות  לא  רכוש.  נזקי  של  במקרה  ולא  גוף  מפגיעות 
סכום  מלוא  את  כך  גם  אומלל  מיהודי  לקחת  סכום מסוגל  מלוא  את  כך  גם  אומלל  מיהודי  לקחת  מסוגל 
הנזק  את  להעריך  המוסך  מאנשי  ובקשתי  הנזק הנזק,  את  להעריך  המוסך  מאנשי  ובקשתי  הנזק, 
מה  חיצונית  קוסמטיקה  ללא  בלבד  לתקן  מה שחייבים  חיצונית  קוסמטיקה  ללא  בלבד  לתקן  שחייבים 

שהגיע לסך של שהגיע לסך של 600$600$  בלבד.  בלבד.
היהודי הודה לי מאוד על ההתחשבות ובירך אותי מכל היהודי הודה לי מאוד על ההתחשבות ובירך אותי מכל 

הלב ושילם את הנזק שהוטל עליו ונפרדנו לשלום.הלב ושילם את הנזק שהוטל עליו ונפרדנו לשלום.
על  ליבי  ונקפני  להירדם  הצלחתי  לא  ההוא  על בלילה  ליבי  ונקפני  להירדם  הצלחתי  לא  ההוא  בלילה 
שעבורו  סכום  יום  קשה  אומלל  מאדם  שלקחתי  שעבורו כך  סכום  יום  קשה  אומלל  מאדם  שלקחתי  כך 
לחמי...  מפת  יגרע  לא  זה  לי  בעוד  חשובה  פרוטה  לחמי... כל  מפת  יגרע  לא  זה  לי  בעוד  חשובה  פרוטה  כל 
גמלתי בליבי כי אחפש את היהודי ואשיב לו את הכסף גמלתי בליבי כי אחפש את היהודי ואשיב לו את הכסף 

ששילם.ששילם.
בית  באי  אצל  התעניינתי  לתפילה  הלכתי  שחר  בית עם  באי  אצל  התעניינתי  לתפילה  הלכתי  שחר  עם 
של  הימצאו  מקום  על  יודע  דהו  מאן  אם  של הכנסת   הימצאו  מקום  על  יודע  דהו  מאן  אם  הכנסת  
אותו משולח, לאחר חקירות ודרישות שמעתי כי הוא אותו משולח, לאחר חקירות ודרישות שמעתי כי הוא 
מתאכסן בבית יהודי המתגורר בפלאטבוש , ידעו לתת מתאכסן בבית יהודי המתגורר בפלאטבוש , ידעו לתת 
שהיה  נוסף  פרט  המארח,  של  משפחתו  שם  את  שהיה לי  נוסף  פרט  המארח,  של  משפחתו  שם  את  לי 

ברשותי הוא  סוג הרכב שהיה ברשותו.ברשותי הוא  סוג הרכב שהיה ברשותו.
מיוחדת  דשמיא  ובסייעתא  טלפונים  בספר  מיוחדת חיפשתי  דשמיא  ובסייעתא  טלפונים  בספר  חיפשתי 
הראשון שהתקשרתי אליו, אכן היה המארח... סיפרתי הראשון שהתקשרתי אליו, אכן היה המארח... סיפרתי 
את  לו  להשיב  רוצה  שאני  לו  ואמרתי  הסיפור  את  את לו  לו  להשיב  רוצה  שאני  לו  ואמרתי  הסיפור  את  לו 
הכסף ששילם, המארח חיזק את ידי, ואמר לי כי אין לי הכסף ששילם, המארח חיזק את ידי, ואמר לי כי אין לי 
מושג איזה מצוה אני עושה וכי מצבו קשה יותר ממה מושג איזה מצוה אני עושה וכי מצבו קשה יותר ממה 

שנראה עליו כלפי חוץ.שנראה עליו כלפי חוץ.
להיות  צריך  אני  כאשר  יומיים  שבעוד  עמו  להיות סיכמתי  צריך  אני  כאשר  יומיים  שבעוד  עמו  סיכמתי 
 . .600$600$ ה  את  להחזיר  כדי  אותו  אפגוש  ה בפלאטבוש,  את  להחזיר  כדי  אותו  אפגוש  בפלאטבוש, 
מגיע  אתה  מה  בשביל  האכנסניה  בעל  אותי  מגיע שאל  אתה  מה  בשביל  האכנסניה  בעל  אותי  שאל 
לפלאטבוש? השבתי  לו שקבלתי עבודה שאני צריך לפלאטבוש? השבתי  לו שקבלתי עבודה שאני צריך 

לבצע גם כך בפלאטבוש.לבצע גם כך בפלאטבוש.
הוא  לו  משהשבתי  התעניין,  עוסק?"  אתה  הוא "ובמה  לו  משהשבתי  התעניין,  עוסק?"  אתה  "ובמה 
שמח מאוד ואמר: "מזה זמן שאני מחפש בעל מלאכה שמח מאוד ואמר: "מזה זמן שאני מחפש בעל מלאכה 
אדם  מצאתי  ולא  עבודה  עבורי  שיעשה  שלך  אדם בתחום  מצאתי  ולא  עבודה  עבורי  שיעשה  שלך  בתחום 

נאמן..."נאמן..."
בקיצור לא אאריך, קבלתי את העבודה אצלו והרווחתי בקיצור לא אאריך, קבלתי את העבודה אצלו והרווחתי 

כפל כפלים ממה שהחזרתי לאותו משולח.כפל כפלים ממה שהחזרתי לאותו משולח.
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לפני  כשבוע  הקשה.  הצבא  מגזירת  ונשמתו  לפני חייו  כשבוע  הקשה.  הצבא  מגזירת  ונשמתו  חייו 
קצובות,  מחלה'  'מנות  לאכול  החל  ההתייצבות  קצובות, יום  מחלה'  'מנות  לאכול  החל  ההתייצבות  יום 
ובשתיית הרבה חומץ... סבתו הישישה שדאגה מאוד ובשתיית הרבה חומץ... סבתו הישישה שדאגה מאוד 
לשלום הנכד יקיר שלה, לא פסקה מתפילות ותחנונים לשלום הנכד יקיר שלה, לא פסקה מתפילות ותחנונים 

בדמעות רבות לפני קל חי!בדמעות רבות לפני קל חי!
ואכן בחסדי שמים, בהגיע היום היה הבחור חולה, רזה ואכן בחסדי שמים, בהגיע היום היה הבחור חולה, רזה 
וכחוש כהוגן... התפילות הרבות התקבלו ופעלו, והוא וכחוש כהוגן... התפילות הרבות התקבלו ופעלו, והוא 
חזר לביתו עם 'כתב שחרור' מטעם הוועדה הרפואית חזר לביתו עם 'כתב שחרור' מטעם הוועדה הרפואית 

הצבאית.הצבאית.
לשמחתו ולשמחת סבתו לא היה גבול, הם הודו מאוד לשמחתו ולשמחת סבתו לא היה גבול, הם הודו מאוד 
של  ובלבו  הגזירה.  מן  להינצל  שזכו  על  יתברך  של להשם  ובלבו  הגזירה.  מן  להינצל  שזכו  על  יתברך  להשם 
הבחור התעורר רצון עז לפרסם הטובה הגדולה שעשה הבחור התעורר רצון עז לפרסם הטובה הגדולה שעשה 
השי"ת עמו בעולם באיזו דרך, אבל בחולשתו הגדולה השי"ת עמו בעולם באיזו דרך, אבל בחולשתו הגדולה 

דחה את הדבר לעת עתה.דחה את הדבר לעת עתה.
נשארה  אחת  'צלקת'  אך  הבחור,  החלים  מהרה  נשארה עד  אחת  'צלקת'  אך  הבחור,  החלים  מהרה  עד 
בגופו בעקבות המחלה שהביא על עצמו. כנראה שעם בגופו בעקבות המחלה שהביא על עצמו. כנראה שעם 
כל כללי הזהירות שנקט בהם על פי עצת הרופא, עדיין כל כללי הזהירות שנקט בהם על פי עצת הרופא, עדיין 
וצמחה  מטבעו,  חלש  בהיותו  בדבר  מועט  סיכון  וצמחה היה  מטבעו,  חלש  בהיותו  בדבר  מועט  סיכון  היה 

בעקבות  הלב,  תחת  גדולה  'יבלת'  בעקבות לו  הלב,  תחת  גדולה  'יבלת'  לו 

יבלת,  אותה  מעט  לו  הפריעה  כי  אף  אולם  יבלת, המחלה. –  אותה  מעט  לו  הפריעה  כי  אף  אולם  המחלה. – 
שנתנו  הדיאגנוזה  פי  ועל  סיכון,  שום  בה  נראה  שנתנו לא  הדיאגנוזה  פי  ועל  סיכון,  שום  בה  נראה  לא 
הרופאים, באם ישמור על עצמו כראוי, לא אמור הוא הרופאים, באם ישמור על עצמו כראוי, לא אמור הוא 

להרגיש שום הפרעה בחייו מחמת גידול היבלת.להרגיש שום הפרעה בחייו מחמת גידול היבלת.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

לעולמה,  הלכה  כבר  הסבתא  ביעף,  חלפו  לעולמה, השנים  הלכה  כבר  הסבתא  ביעף,  חלפו  השנים 
שמו  לפרסם  רצונו  ואת  לאיש,  והיה  גדל  דנן  שמו הבחור  לפרסם  רצונו  ואת  לאיש,  והיה  גדל  דנן  הבחור 
כל  במחשבות  התהלך  הוא  שכח...  לא  בעולם  כל יתברך  במחשבות  התהלך  הוא  שכח...  לא  בעולם  יתברך 

הימים, בחפשו אחר דרך נאותה לקדש שם שמים!  הימים, בחפשו אחר דרך נאותה לקדש שם שמים!  
את  הסיבות  כל  מסבב  סיבב  העליונה  ההשגחה  את בטיב  הסיבות  כל  מסבב  סיבב  העליונה  ההשגחה  בטיב 
מחמת  הגדולה  לאמריקה  שיהגר  האיש,  של  מחמת דרכו  הגדולה  לאמריקה  שיהגר  האיש,  של  דרכו 

נסיבות שונות. נסיבות שונות. 
והנה בהגיעו לאמריקה מצא את שחיפשה נפשו תמיד, והנה בהגיעו לאמריקה מצא את שחיפשה נפשו תמיד, 
באותם ימים היה מצב היהדות בארצות הברית בכי רע, באותם ימים היה מצב היהדות בארצות הברית בכי רע, 
כנסת'  'בית  כנסת'  'בית  במקום  שאין  גילה  שמה  בהגיעו  במקוםותיכף  שאין  גילה  שמה  בהגיעו  ותיכף 
קידוש  לך  אין  הרי  הניצוץ,  ניצת  בלבו  ונאה,  קידוש מהודר  לך  אין  הרי  הניצוץ,  ניצת  בלבו  ונאה,  מהודר 
השם ופרסום מלכות שמים כהקמת 'בית כנסת' ראוי השם ופרסום מלכות שמים כהקמת 'בית כנסת' ראוי 
לתורה  הראוי  גדול  בית  הקים  רב  במרץ   – לתורה ומכובד!  הראוי  גדול  בית  הקים  רב  במרץ   – ומכובד! 
ותפילה, והחל לארגן בו מניינים רבים לשחרית 
מנחה ומעריב, ביחד עם 'שיעורי תורה' רבים, 
תורה  חיי  שוקק  המקום  ונעשה  שזכה  עד 

ותפילה תמיד.
שצמחה  קשה  יבלת  אותה  לבו,  למגינת  ברם 
וכך  לעולם.  ממנו  הרפתה  לא  הלב  מתחת 
קשה  מחלה  אותה  אחד  יום  אותו  תפסה 
להינצל  כדי  בבחרותו,  עצמו  על  שהביא 
בבית  בתפילה  עומד  ובעודו  הצבא...  מן 
להשתעל  פתאום  החל  הגדול,  הכנסת 
ויותר,  יותר  במהרה  התגבר  השיעול  קשות, 
כל  במשך  רח"ל,  דם  לירוק  שהחל  עד 
כשדם  מלהשתעל  פסק  לא  הוא  התפילה 
מאוד  שחשו  המתפללים  מפיו.  נוטף  רב 
לשלומו הזעיקו את כוחות ההצלה, והרופא 
הגדולה  שהיבלת  מיד  גילה  במהרה  שהגיע 
שהתפתחה תחת הלב התפוצצה לא עלינו 
אל תוך הגוף! ועתה מסכנת היא עד מאוד 

את המערכות החשובות ביותר שבגוף!
לאחר סדרת בדיקות מקיפות שעבר בבית 

הם החליטו בבירור שאין שום תרופה למכתו הקשה! הם החליטו בבירור שאין שום תרופה למכתו הקשה! 
ללבו.  שנגרם  הגדול  הנזק  את  לתקן  דרך  שום  ללבו. ואין  שנגרם  הגדול  הנזק  את  לתקן  דרך  שום  ואין 
מערכות'  מערכות''קריסת  'קריסת  בפני  הוא  שעומד  מאוד  הוזהר  בפני הוא  הוא  שעומד  מאוד  הוזהר  הוא 

מוחלטת, וחייו קצובים עד מספר שבועות בלבד!מוחלטת, וחייו קצובים עד מספר שבועות בלבד!
בהעדר שום דרכי רפואה והצלה, שוחרר החולה האנוש בהעדר שום דרכי רפואה והצלה, שוחרר החולה האנוש 
לביתו, הוא נחלש והתדרדר מיום ליום, והחל להתכונן לביתו, הוא נחלש והתדרדר מיום ליום, והחל להתכונן 
בית  בפני  וחשבון  דין  לתת  העליון,  לעולם  בית למעבר  בפני  וחשבון  דין  לתת  העליון,  לעולם  למעבר 
בתשובה  העת  כל  עסק  ימים  באותם  מעלה!  של  בתשובה דין  העת  כל  עסק  ימים  באותם  מעלה!  של  דין 
יותר  ונחלש  הולך  כשגופו  נוראות,  ובתפילות  יותר עצומה  ונחלש  הולך  כשגופו  נוראות,  ובתפילות  עצומה 

ויותר.ויותר.
הרופאים  וכאזהרת  האיש,  התמוטט  אחד  יום  הרופאים והנה  וכאזהרת  האיש,  התמוטט  אחד  יום  והנה 
שהוזעקו  ההצלה  לכוחות  חייו!  מערכות  כל  שהוזעקו קרסו  ההצלה  לכוחות  חייו!  מערכות  כל  קרסו 
הגסיסה  לחיים,  להחזירו  דרך  שום  היתה  לא  הגסיסה למיטתו  לחיים,  להחזירו  דרך  שום  היתה  לא  למיטתו 
החלה ואנשי החברא קדישא כבר הוזעקו אל הבית... החלה ואנשי החברא קדישא כבר הוזעקו אל הבית... 
אך משום מה התעכבה הגסיסה ונמשכה שעות מספר, אך משום מה התעכבה הגסיסה ונמשכה שעות מספר, 

והאיש אינו מת עדיין! והאיש אינו מת עדיין! 
שבהיות  קדישא,  החברא  אנשי  אמרו  הערב  שבהיות משירד  קדישא,  החברא  אנשי  אמרו  הערב  משירד 
בית הקברות ממוקם מחוץ לעיר, ובין כך אין אפשרות בית הקברות ממוקם מחוץ לעיר, ובין כך אין אפשרות 
עוד  בהם  צורך  אין  הלילה,  באמצע  שם  לוויות  עוד לערוך  בהם  צורך  אין  הלילה,  באמצע  שם  לוויות  לערוך 
בלילה! הלכו הם אפוא לביתם, על מנת לחזור למחרת בלילה! הלכו הם אפוא לביתם, על מנת לחזור למחרת 

בבוקר. בבוקר. 
ויהי בחצי הלילה, והנה נרדם הגוסס לזמן מה, ובחלומו ויהי בחצי הלילה, והנה נרדם הגוסס לזמן מה, ובחלומו 
הצדיק  את  לפתע  ראה  הוא  נורא!  חזון  אליו  הצדיק נגלה  את  לפתע  ראה  הוא  נורא!  חזון  אליו  נגלה 
באותה  בדיוק  באותה   בדיוק  זי"ע,  מפרימישלאן  מאיר  זי"ע,רבי  מפרימישלאן  מאיר  רבי  הקודש הקודש 
לפניו  תמיד  מתארת  הסבתא  שהיתה  כפי  לפניו צורה  תמיד  מתארת  הסבתא  שהיתה  כפי  צורה 
בבחרותו! והנה הצדיק מתקרב אליו במאור פנים זורח בבחרותו! והנה הצדיק מתקרב אליו במאור פנים זורח 
מאוד, ומצווה עליו מאוד, ומצווה עליו לגשת לטבול במקווה!לגשת לטבול במקווה! דע לך, אמר  דע לך, אמר 

הצדיק, שהמקווה יש בו רפואה טובה!הצדיק, שהמקווה יש בו רפואה טובה!
החלום  דבר  כשכל  בבהלה,  החולה  התעורר  החלום לפתע  דבר  כשכל  בבהלה,  החולה  התעורר  לפתע 
מסוימת,  הטבה  חש  הוא  להפתעתו  עיניו!  לנגד  מסוימת, חי  הטבה  חש  הוא  להפתעתו  עיניו!  לנגד  חי 
שהם  נוכח  רגליו  ואת  ידיו  את  מעט  להזיז  שהם כשניסה  נוכח  רגליו  ואת  ידיו  את  מעט  להזיז  כשניסה 
נענים לו... כך החל לנסות לרדת מן המיטה, ולאט לאט נענים לו... כך החל לנסות לרדת מן המיטה, ולאט לאט 
לצעוד בדרכו אל המקווה! הוא לא האמין לגופו שלו, לצעוד בדרכו אל המקווה! הוא לא האמין לגופו שלו, 
כיצד הצליח להגיע עד המקווה לאחר קריסת מערכות כיצד הצליח להגיע עד המקווה לאחר קריסת מערכות 
מוחלטת! – בצאתו מן הטבילה נעשה כאדם חדש! כל מוחלטת! – בצאתו מן הטבילה נעשה כאדם חדש! כל 
מחלתו נעלמה כליל כמי שלא היתה מעולם! וכשהגיעו מחלתו נעלמה כליל כמי שלא היתה מעולם! וכשהגיעו 
אנשי החברא קדישא למחרת בבוקר כדי לטפל בסדרי אנשי החברא קדישא למחרת בבוקר כדי לטפל בסדרי 

הלוויה... השתוממו למצוא אדם בריא ושלם!הלוויה... השתוממו למצוא אדם בריא ושלם!
רבות  לשנים  האיש  עוד  זכה  גדול  נס  אותו  רבות לאחר  לשנים  האיש  עוד  זכה  גדול  נס  אותו  לאחר 
וטובות, הוא עלה לארץ הקודש, השתכן בשכונת 'נוה 'נוה 
שאנן' שבעיר  שבעיר חיפה יצ"ו,חיפה יצ"ו, והקים בה 'בית כנסת' מפואר  והקים בה 'בית כנסת' מפואר 
על שמו של הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאןהרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן, לזכר הנס , לזכר הנס 
שמו  לפרסם  כדי  חייו,  בהצלת  עמו  שנעשה  הגדול 

יתברך ושם הצדיקים בעולם!  
וועלוויל  רבי  להרה"צ  בעצמו,  האיש  סיפר  זאת  כל 

אייזנבאך זצ"ל, למען ספר שמו יתברך בכל הארץ!
 [טיב המעשיות קובץ  [טיב המעשיות קובץ 2727]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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