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ויגש אברהםויגש אברהם
לא  בארה"ב,  המפורסמים  הצדיקים  אחד  של  לא בנו  בארה"ב,  המפורסמים  הצדיקים  אחד  של  בנו 
איש  החזון  אל  האברך  הגיע  בבנים,  להיפקד  איש זכה  החזון  אל  האברך  הגיע  בבנים,  להיפקד  זכה 
כדרכו  החזו"א  אך  בבנים,  שיברכו  וביקש  כדרכו זצוק"ל,  החזו"א  אך  בבנים,  שיברכו  וביקש  זצוק"ל, 
שאינו  והודיע  האברך  הגיע  אחת  פעם  שאינו התחמק,  והודיע  האברך  הגיע  אחת  פעם  התחמק, 
ניסה  בתחילה  יברכו,  שהחזו"א  עד  מהמקום  ניסה זז  בתחילה  יברכו,  שהחזו"א  עד  מהמקום  זז 
החזו"א להתחמק אך האברך לא זז משם, כשראה החזו"א להתחמק אך האברך לא זז משם, כשראה 
בן  להם  ונולד  זכו  ואכן  זכר,  בבן  ברכו  החזו"א  בן כך  להם  ונולד  זכו  ואכן  זכר,  בבן  ברכו  החזו"א  כך 
למזל טוב, לקראת הברית אמר האברך לאביו, הגם למזל טוב, לקראת הברית אמר האברך לאביו, הגם 
שמן הדין ראוי לתת לאביו את הסנדקאות אך היות שמן הדין ראוי לתת לאביו את הסנדקאות אך היות 
שמרגיש שנושע מברכתו של החזו"א, הוא מרגיש שמרגיש שנושע מברכתו של החזו"א, הוא מרגיש 

מחוייב לכבד את החזו"א בסנדקאות.מחוייב לכבד את החזו"א בסנדקאות.
לדבר  לי  תן  לבנו  ואמר  התרגש,  לא  הגדול  לדבר האב  לי  תן  לבנו  ואמר  התרגש,  לא  הגדול  האב 
אצל  נכנס  אתו,  אסתדר  כבר  ואני  החזו"א  אצל עם  נכנס  אתו,  אסתדר  כבר  ואני  החזו"א  עם 
החזו"א ואמר לו 'אם אכן תוכל לומר לי שבני נושע החזו"א ואמר לו 'אם אכן תוכל לומר לי שבני נושע 
אם  אך  הסנדקאות,  על  לך  מוחל  הריני  אם מברכתך,  אך  הסנדקאות,  על  לך  מוחל  הריני  מברכתך, 
לא זה שייך לי, נענה החזו"א ואמר, וכי חושב אתה לא זה שייך לי, נענה החזו"א ואמר, וכי חושב אתה 
שלחינם ברכתי את בנך? קראתי עבורו פעמיים את שלחינם ברכתי את בנך? קראתי עבורו פעמיים את 
כל ספר התהילים! כששמע כך אמר האב 'אם אתה כל ספר התהילים! כששמע כך אמר האב 'אם אתה 
מסוגל לקרוא פעמיים את כל התהילים עבור יהודי מסוגל לקרוא פעמיים את כל התהילים עבור יהודי 

שכלל אינך מכיר, הסנדקאות שייכת לך!שכלל אינך מכיר, הסנדקאות שייכת לך!
כשאברהם אבינו שמע מהקב"ה שהולך להפוך את כשאברהם אבינו שמע מהקב"ה שהולך להפוך את 
מפרש  ורש"י  אברהם'  'ויגש  נאמר  ועמורה,  מפרש סדום  ורש"י  אברהם'  'ויגש  נאמר  ועמורה,  סדום 
קשות,  לדבר  דברים,  לשלושה  נכנס  קשות, שאברהם  לדבר  דברים,  לשלושה  נכנס  שאברהם 
איזה  לאדם  שכשיש  יודעים  אנו  ולתפילה,  איזה לפיוס  לאדם  שכשיש  יודעים  אנו  ולתפילה,  לפיוס 
הדרכים  מהם  לחשוב  מתחיל  הוא  מיד  ח"ו,  הדרכים צרה  מהם  לחשוב  מתחיל  הוא  מיד  ח"ו,  צרה 
חולה  לאדם  כשיש  לדוגמא  לפעול,  אפשר  חולה שבהם  לאדם  כשיש  לדוגמא  לפעול,  אפשר  שבהם 
בתוך ביתו, הוא מתחיל לברר היכן יש רופא מומחה בתוך ביתו, הוא מתחיל לברר היכן יש רופא מומחה 
צדיקים  אצל  הולך  הוא  ובמקביל  מחלה,  צדיקים לאותה  אצל  הולך  הוא  ובמקביל  מחלה,  לאותה 
צדיקים,  בקברי  להתפלל  נוסע  וכמובן  צדיקים, שיברכוהו  בקברי  להתפלל  נוסע  וכמובן  שיברכוהו 
כל זאת ברור לנו שאדם עושה למען עצמו או למען כל זאת ברור לנו שאדם עושה למען עצמו או למען 
כל  את  עושה  שאדם  שמענו  האם  אבל  ביתו,  כל בני  את  עושה  שאדם  שמענו  האם  אבל  ביתו,  בני 

המאמצים עבור חולה שכלל אינו מכיר?המאמצים עבור חולה שכלל אינו מכיר?
רואים אנו כי דרכי הצדיקים שהם מצטערים באמת רואים אנו כי דרכי הצדיקים שהם מצטערים באמת 
על צרתו של אדם אחר, ולא רק מצקצקים בלשונם על צרתו של אדם אחר, ולא רק מצקצקים בלשונם 
ללמוד  לנו  גם  ראוי  וכך  רחמנות',  'אוי  ללמוד כאומרים  לנו  גם  ראוי  וכך  רחמנות',  'אוי  כאומרים 
יהודי  כל  של  בצרתו  להצטער  באמת  יהודי ממעשיהם,  כל  של  בצרתו  להצטער  באמת  ממעשיהם, 
לקרוא  ולפחות  יכולתנו,  ככל  לעזור  לקרוא ולהשתדל  ולפחות  יכולתנו,  ככל  לעזור  ולהשתדל 
לשמוח  שמחה,  ובעת  בכוונה,  תהלים  פרקי  לשמוח כמה  שמחה,  ובעת  בכוונה,  תהלים  פרקי  כמה 
אמנו  שרה  שאמרה  כמו  ישראל  בשמחת  אמנו באמת  שרה  שאמרה  כמו  ישראל  בשמחת  באמת 

'כל השומע יצחק לי'.'כל השומע יצחק לי'.

 (עפ"י טיב התורה-וירא) (עפ"י טיב התורה-וירא)
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ח  ּלַ ַ ׁ̆ ָרָ‰ם ַוי¿ ˙ ַ‡ב¿ ים ‡∆ ƒ‰…ל ר ‡¡ ּכ… ז¿ ƒר ַוּי ּכָ ƒי ַ‰ּכ ˙ ָער≈ ים ‡∆ ƒ‰…ל ¡‡ ˙ ח≈ ַ ׁ̆ י ּב¿ ƒ‰ ח ַוי¿ ּלַ ַ ׁ̆ ָרָ‰ם ַוי¿ ˙ ַ‡ב¿ ים ‡∆ ƒ‰…ל ר ‡¡ ּכ… ז¿ ƒר ַוּי ּכָ ƒי ַ‰ּכ ˙ ָער≈ ים ‡∆ ƒ‰…ל ¡‡ ˙ ח≈ ַ ׁ̆ י ּב¿ ƒ‰ ַוי¿
ט: (יט, כט)(יט, כט) ן לו… ≈‰ ב ּבָ ַ ׁ̆ ר ָי ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒָער ∆‰ ˙ ך¿ ‡∆ ֲ‰פ… ָכ‰ ּבַ ך¿ ַ‰ֲ‰פ≈ ו… ּ̇ ƒט מ ˙ לו… ט:‡∆ ן לו… ≈‰ ב ּבָ ַ ׁ̆ ר ָי ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒָער ∆‰ ˙ ך¿ ‡∆ ֲ‰פ… ָכ‰ ּבַ ך¿ ַ‰ֲ‰פ≈ ו… ּ̇ ƒט מ ˙ לו… ∆‡

ופירש רש"י: ופירש רש"י: ויזכור אלהים את אברהם - מהו זכירתו של אברהם על לוט, נזכר ויזכור אלהים את אברהם - מהו זכירתו של אברהם על לוט, נזכר 
שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה 

(יב, יט) (יב, יט) אחותי היא, ולא גילה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו:אחותי היא, ולא גילה הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו:

מכאן רואים אנו כוחה של מילה מהי, ועד כמה מוטל על האדם להיות מכאן רואים אנו כוחה של מילה מהי, ועד כמה מוטל על האדם להיות 
זהיר בדבוריו, לפעמים יכול האדם לומר איזה מילה במקום שאינו ראוי, זהיר בדבוריו, לפעמים יכול האדם לומר איזה מילה במקום שאינו ראוי, 
שאינו  מה  מלבד  השעה,  בזו  כששותק  ומאידך  עולמות,  בזה  שאינו ולהחריב  מה  מלבד  השעה,  בזו  כששותק  ומאידך  עולמות,  בזה  ולהחריב 
מקלקל על ידי זה עוד הוא זוכה למתנות נפלאות מחמת כן. הבה ונתבונן, מקלקל על ידי זה עוד הוא זוכה למתנות נפלאות מחמת כן. הבה ונתבונן, 
הבין  הוא  היא'  'אחותי  שאמר  בשעה  אברהם  כוונת  מבין  היה  לוט  הבין הרי  הוא  היא'  'אחותי  שאמר  בשעה  אברהם  כוונת  מבין  היה  לוט  הרי 
שלא לחינם מעלים אברהם את הקשר העיקרי שיש לו עם שרה, ומזכיר שלא לחינם מעלים אברהם את הקשר העיקרי שיש לו עם שרה, ומזכיר 
רק את דבר היותה אחותו, ובראותו האיך מנסה אברהם להתחמק מצפרני רק את דבר היותה אחותו, ובראותו האיך מנסה אברהם להתחמק מצפרני 
המצריים השטופים בזימה, מן הסתם נתעורר בו הרצון לגלות את עצם המצריים השטופים בזימה, מן הסתם נתעורר בו הרצון לגלות את עצם 
היותו ממולח ומבין העסק, והיה ביכולתו רק לרמז על כך בקריצת העין היותו ממולח ומבין העסק, והיה ביכולתו רק לרמז על כך בקריצת העין 
היה  ואילו  פיענוח.  הצריכה  תעלומה  לפניהם  כי  הפקידים  שיבינו  היה כדי  ואילו  פיענוח.  הצריכה  תעלומה  לפניהם  כי  הפקידים  שיבינו  כדי 
נכשל בכגון דא היה גורם אסון כבד, כי היו הורגים את אברהם וכל האומה נכשל בכגון דא היה גורם אסון כבד, כי היו הורגים את אברהם וכל האומה 
לאיזה  יצרו  את  שכבש  בכך  אך  הפעל.  אל  יוצאה  היתה  לא  לאיזה הישראלית  יצרו  את  שכבש  בכך  אך  הפעל.  אל  יוצאה  היתה  לא  הישראלית 
רגעים, מלבד מה שמנע עיכוב להשתשלשלות האומה הנבחרת, עוד גרם רגעים, מלבד מה שמנע עיכוב להשתשלשלות האומה הנבחרת, עוד גרם 
הציל  שהוא  וכשם  במידה,  מידה  הקב"ה  בו  נהג  כי  לעצמו,  טובה  הציל בזה  שהוא  וכשם  במידה,  מידה  הקב"ה  בו  נהג  כי  לעצמו,  טובה  בזה 
את אברהם ואת האומה היוצאת ממנו, כך הצילו הקב"ה ועמו ב' בנותיו את אברהם ואת האומה היוצאת ממנו, כך הצילו הקב"ה ועמו ב' בנותיו 
שדרכם זכה לב' האומות עמון ומואב, ולא זו בלבד אלא זכה גם להיות שדרכם זכה לב' האומות עמון ומואב, ולא זו בלבד אלא זכה גם להיות 
נזכה  ידו  שעל  ולמשיח  בישראל,  דוד  בית  מלכות  להשתלשלות  נזכה סיבה  ידו  שעל  ולמשיח  בישראל,  דוד  בית  מלכות  להשתלשלות  סיבה 

לגאולה העתידה. וכל הממלכות יהיו תחת ידו. לגאולה העתידה. וכל הממלכות יהיו תחת ידו. 
על האדם להיות מודע על גורל העתיד הנתון בפיו, אי אפשר לשער גודל על האדם להיות מודע על גורל העתיד הנתון בפיו, אי אפשר לשער גודל 
אדם  של  ביכולתו  אין  למוטב,  והן  לטוב  הן  הדיבור  מן  הנמשך  אדם ההשפעה  של  ביכולתו  אין  למוטב,  והן  לטוב  הן  הדיבור  מן  הנמשך  ההשפעה 
לדבר  שלא  הוא  כשזהיר  מזולתו  הוא  חוסך  נפש  ועגמת  צער  כמה  לדבר לדעת  שלא  הוא  כשזהיר  מזולתו  הוא  חוסך  נפש  ועגמת  צער  כמה  לדעת 
איזה דיבור העלול להביא לידי פגיעה בו, מלבד מה שגורם רעה גם לעצמו. איזה דיבור העלול להביא לידי פגיעה בו, מלבד מה שגורם רעה גם לעצמו. 
ובראותו  בדיבורו  כשמטיב  הוא  מביא  טובה  כמה  לדעת  עליו  גם  ובראותו ומאידך  בדיבורו  כשמטיב  הוא  מביא  טובה  כמה  לדעת  עליו  גם  ומאידך 
ידיד או תלמיד הזקוק לאיזה מילה טובה אינו עוצר את שפתיו מלדובבם. ידיד או תלמיד הזקוק לאיזה מילה טובה אינו עוצר את שפתיו מלדובבם. 
ממנה  אשר  אלף  מיני  אחת  עובדא  אספר  הדברים  את  להמחיש  ממנה וכדי  אשר  אלף  מיני  אחת  עובדא  אספר  הדברים  את  להמחיש  וכדי 
מרחיקה  היא  היכן  ועד  טובה,  מילה  של  כוחה  היא  יפה  כמה  מרחיקה למדים  היא  היכן  ועד  טובה,  מילה  של  כוחה  היא  יפה  כמה  למדים 
מעטפה,  בדואר  שקיבל  ישראל,  ארץ  מבני  באחד  מעשה  מעטפה, ללכת.  בדואר  שקיבל  ישראל,  ארץ  מבני  באחד  מעשה  ללכת. 
בעלי  את  הכיר  מבלי  בארה"ב,  להתקיים  הנועדה  לחתונה  הזמנה  בעלי ובה  את  הכיר  מבלי  בארה"ב,  להתקיים  הנועדה  לחתונה  הזמנה  ובה 

השמחה, ולתדהמתו צורף לה כרטיס טיסה.השמחה, ולתדהמתו צורף לה כרטיס טיסה.
פתרון  מצא  ולא  זאת,  לו  ששלח  זה  הוא  מי  בדעתו,  לחשוב  הלה  פתרון החל  מצא  ולא  זאת,  לו  ששלח  זה  הוא  מי  בדעתו,  לחשוב  הלה  החל 
כיוון  ההזמנה  ושולח  הוא,  משגה  כי  בדעתו  הסיק  ולכן  זו.  כיוון לשאלה  ההזמנה  ושולח  הוא,  משגה  כי  בדעתו  הסיק  ולכן  זו.  לשאלה 
לשלחה לאדם אחר, ולכן עליו להשיב את האבדה לבעליה. חיפש ואיתר לשלחה לאדם אחר, ולכן עליו להשיב את האבדה לבעליה. חיפש ואיתר 
את שולח ההזמנה, ואמר לו שנשלחה לו בטעות הזמנה לחתונה, ועמה את שולח ההזמנה, ואמר לו שנשלחה לו בטעות הזמנה לחתונה, ועמה 

כרטיס הטיסה, וברצונו לדעת למי להשיב אבדה זו.כרטיס הטיסה, וברצונו לדעת למי להשיב אבדה זו.
נשלחה  הטיסה,  כרטיס  עם  יחד  זו  הזמנה  ידידי,  שמע  הלה:  לו  נשלחה השיב  הטיסה,  כרטיס  עם  יחד  זו  הזמנה  ידידי,  שמע  הלה:  לו  השיב 
דווקא אליך, ולא היתה זו טעות כלל. שלחתי אליך הזמנה זו לנשואי בני, דווקא אליך, ולא היתה זו טעות כלל. שלחתי אליך הזמנה זו לנשואי בני, 

ובאמת שעז רצוני שתבוא להשתתף בשמחתי.ובאמת שעז רצוני שתבוא להשתתף בשמחתי.
והיה כי תשאלני הרי אתה אינך זוכר אותי מהיכן אנכי מכירך, ומאימתי והיה כי תשאלני הרי אתה אינך זוכר אותי מהיכן אנכי מכירך, ומאימתי 
את  לך  אומר  אליך,  בלבי  יש  גדולה  כה  שאהבה  עד  ידידים,  את נעשינו  לך  אומר  אליך,  בלבי  יש  גדולה  כה  שאהבה  עד  ידידים,  נעשינו 
ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  ה'  בחסד  היום  שאני  מה  כי  לך,  דע  ומצוות, האמת.  תורה  שומר  יהודי  ה'  בחסד  היום  שאני  מה  כי  לך,  דע  האמת. 

הוא רק בזכותך. ואספר לך דברים כהווייתן.הוא רק בזכותך. ואספר לך דברים כהווייתן.
בישיבה  יחד  למדנו  צעירים,  בחורים  שנינו  כשהיינו  רבות,  שנים  בישיבה לפני  יחד  למדנו  צעירים,  בחורים  שנינו  כשהיינו  רבות,  שנים  לפני 
פלונית. אמנם אתה היית מבוגר ממני מעט ואני הייתי צעיר לימים, פעם פלונית. אמנם אתה היית מבוגר ממני מעט ואני הייתי צעיר לימים, פעם 
אחת עברה עלי תקופה קשה בישיבה, בה הרגשתי בחוסר נעימות רבה בין אחת עברה עלי תקופה קשה בישיבה, בה הרגשתי בחוסר נעימות רבה בין 
כותלי הישיבה, וכן חוסר סיפוק עד אשר לא מצאתי לעצמי מקום בישיבה. כותלי הישיבה, וכן חוסר סיפוק עד אשר לא מצאתי לעצמי מקום בישיבה. 
ועד כדי כך הגיעו פני הדברים עד שהרגשתי שאין לי עוד כח לשאת מצב ועד כדי כך הגיעו פני הדברים עד שהרגשתי שאין לי עוד כח לשאת מצב 
זה יותר, וגמרתי בדעתי לעזוב את עולם התורה. וכאשר חשבתי כן עשיתי, זה יותר, וגמרתי בדעתי לעזוב את עולם התורה. וכאשר חשבתי כן עשיתי, 

עוד באותו יום נטלתי את מטלטלי בדרכי לעזוב את הישיבה.עוד באותו יום נטלתי את מטלטלי בדרכי לעזוב את הישיבה.
בחור אחד היה בישיבה שדרכו היתה להקדים שלום לכל אדם ולהשתדל לומר בחור אחד היה בישיבה שדרכו היתה להקדים שלום לכל אדם ולהשתדל לומר 
לכל אחד דברי עידוד תמיכה. אותו בחור פגשני בדרכי לעזוב, וראה שצווארון לכל אחד דברי עידוד תמיכה. אותו בחור פגשני בדרכי לעזוב, וראה שצווארון 
החליפה שלי אינו מסודר כראוי, מיד העיר: אין זה ראוי לבחור ישיבה, תלמיד החליפה שלי אינו מסודר כראוי, מיד העיר: אין זה ראוי לבחור ישיבה, תלמיד 
חכם, שיצא לרחוב עם בגד שאינו מסודר, ויישר את חליפתי, ברוב חמלה ואהבה.חכם, שיצא לרחוב עם בגד שאינו מסודר, ויישר את חליפתי, ברוב חמלה ואהבה.
המחשיב  בעולם  אדם  ישנו  עדיין  הנה  לעצמי  חשבתי  רגעים  המחשיב באותם  בעולם  אדם  ישנו  עדיין  הנה  לעצמי  חשבתי  רגעים  באותם 
אותי לתלמיד חכם, יש מי שאוהבני, ועדיין חושב עלי ועל כבודי. אם כך, אותי לתלמיד חכם, יש מי שאוהבני, ועדיין חושב עלי ועל כבודי. אם כך, 
אשאר בישיבה! בחור זה היה לא אחר מאשר אתה בכבודך ובעצמך, ואף אשאר בישיבה! בחור זה היה לא אחר מאשר אתה בכבודך ובעצמך, ואף 
בדברים  תומך,  לפי  מסיח  היית  אלא  עלי,  מהעובר  מאומה  ידעת  בדברים שלא  תומך,  לפי  מסיח  היית  אלא  עלי,  מהעובר  מאומה  ידעת  שלא 

אלה הצלחת לשנות את דעתי שאשוב אל הישיבה.אלה הצלחת לשנות את דעתי שאשוב אל הישיבה.
עתה אומר לך ידידי, בזכות חסד זה שקרבת אותי בשעה הגורלית ביותר עתה אומר לך ידידי, בזכות חסד זה שקרבת אותי בשעה הגורלית ביותר 
בחיי, חזרתי אל הישיבה, והמשכתי ללמוד שם עוד כמה שנים, ובבוא בחיי, חזרתי אל הישיבה, והמשכתי ללמוד שם עוד כמה שנים, ובבוא 
העת מצאתי זיווג הגון, וזכיתי להקים בית בישראל כדת וכדין, ונתן לי העת מצאתי זיווג הגון, וזכיתי להקים בית בישראל כדת וכדין, ונתן לי 

השי"ת בנים ובנות ההולכים בדרך ה'.השי"ת בנים ובנות ההולכים בדרך ה'.
עתה, כשזכיתי בשעה טובה ומוצלחת להכניס את בני לחופה, עז חפצי עתה, כשזכיתי בשעה טובה ומוצלחת להכניס את בני לחופה, עז חפצי 

ורצוני גדול שתבוא לקחת חבל בשמחתי.ורצוני גדול שתבוא לקחת חבל בשמחתי.
מוסר השכל עצום טמון במעשה זה. דהנה הבחור ההוא שחימם את לבו מוסר השכל עצום טמון במעשה זה. דהנה הבחור ההוא שחימם את לבו 
של מי שאמור היה לברוח מהישיבה, עשה מעשה קטן ופשוט מאד, ולא של מי שאמור היה לברוח מהישיבה, עשה מעשה קטן ופשוט מאד, ולא 
נפש  הציל  אחת  טובה  במילה  ממעשיו,  שיצא  מה  כלל  דעתו  על  נפש עלה  הציל  אחת  טובה  במילה  ממעשיו,  שיצא  מה  כלל  דעתו  על  עלה 
מישראל שהוא עולם מלא מרדת שחת. ועדיין לא הוציא את כל רווחיו, מישראל שהוא עולם מלא מרדת שחת. ועדיין לא הוציא את כל רווחיו, 

כי דורות שלמים עתידים עוד לצאת מזה הבחור והכל נזקף לזכותו... כי דורות שלמים עתידים עוד לצאת מזה הבחור והכל נזקף לזכותו... 
מחסום  ולתת  לשתוק'  ה'עת  הוא  מתי  להבין  עלינו  מוטל  האמור  מחסום לאור  ולתת  לשתוק'  ה'עת  הוא  מתי  להבין  עלינו  מוטל  האמור  לאור 
מתי  להבין  ומאידך  כראוי,  שאינו  דבר  לומר  רצון  בנו  כשמתעורר  מתי לפינו  להבין  ומאידך  כראוי,  שאינו  דבר  לומר  רצון  בנו  כשמתעורר  לפינו 
הוא ה'עת לדבר' ואז עלינו להשתמש בכח הדיבור ולחולל על ידה פלאות.הוא ה'עת לדבר' ואז עלינו להשתמש בכח הדיבור ולחולל על ידה פלאות.

לדבר ועת  לחשות  לדברעת  ועת  לחשות  עת 

א
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א.  א.   כשישמע את קול התרנגול, יברך, הנותן  כשישמע את קול התרנגול, יברך, הנותן 
לשכוי בינה לשכוי בינה (סי' מ"ו ס"א)(סי' מ"ו ס"א).

ב.ב. ופי' הברכה הוא, כי הלב נקרא שכוי בלשון  ופי' הברכה הוא, כי הלב נקרא שכוי בלשון 
והלב  בינה,  לשכוי  נתן  מי  או  דכתיב  והלב המקרא,  בינה,  לשכוי  נתן  מי  או  דכתיב  המקרא, 
הוא המבין, וע"י הבינה אדם מבחין בין יום ובין הוא המבין, וע"י הבינה אדם מבחין בין יום ובין 
יש  וגם  זה,  ג"כ  מבין  שהתרנגול  ומפני  יש לילה,  וגם  זה,  ג"כ  מבין  שהתרנגול  ומפני  לילה, 
בשמיעתו לאדם הנאה שע"י יודע שהוא קרוב בשמיעתו לאדם הנאה שע"י יודע שהוא קרוב 
ולכן  שכוי,  לתרנגול  קורין  ערבי  ובלשון  ולכן ליום,  שכוי,  לתרנגול  קורין  ערבי  ובלשון  ליום, 
תיקנו ברכה זו בשמיעת קול התרנגול תיקנו ברכה זו בשמיעת קול התרנגול (מ"ב סק"ד).(מ"ב סק"ד).

ג.ג. כל ברכת השחר אם לא נתחייב באחת מהן,  כל ברכת השחר אם לא נתחייב באחת מהן, 
כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא הלך או כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא הלך או 
לא לבש או לא חגר, דעת הרמ"א, דאפילו לא לא לבש או לא חגר, דעת הרמ"א, דאפילו לא 
דוקא  הברכה  דאין  אותן,  מברך  בהן  דוקא נתחייב  הברכה  דאין  אותן,  מברך  בהן  נתחייב 
צרכי  ברא  שהקב"ה  מברכין  אלא  עצמו,  צרכי על  ברא  שהקב"ה  מברכין  אלא  עצמו,  על 

העולם. וכן המנהג, ואין לשנות העולם. וכן המנהג, ואין לשנות (ס"ח).(ס"ח).
[דין זה אינו כולל ברכת אל-הי נשמה והמעביר שינה שיבואר [דין זה אינו כולל ברכת אל-הי נשמה והמעביר שינה שיבואר 

בפרקים הבאים].בפרקים הבאים].

קול  שומע  שאינו  במדבר  הוא  אפילו  קול ולכן  שומע  שאינו  במדבר  הוא  אפילו  ולכן  ד. ד. 
תרנגול, מברך ברכת הנותן לשכוי בינה תרנגול, מברך ברכת הנותן לשכוי בינה (מ"ב סכ"ה).(מ"ב סכ"ה).
ה.ה. והאחרונים  והאחרונים (המ"א בשם הזוהר והגר"א והפר"ח והח"א) (המ"א בשם הזוהר והגר"א והפר"ח והח"א) 
הסכימו שגם ברכה זו יכול לברך אפילו קודם הסכימו שגם ברכה זו יכול לברך אפילו קודם 

שיאיר היום שיאיר היום (מ"ב סי' מ"ז סקל"ג).(מ"ב סי' מ"ז סקל"ג).
שלא  ליזהר  יש  שלכתחילה  שלא   ליזהר  יש  שלכתחילה  (הח"א)(הח"א)  י"א  אך  י"א   אך  ו.ו. 
לברך אותה קודם שיאיר היום אם לא ששמע לברך אותה קודם שיאיר היום אם לא ששמע 
שמע  לא  אפילו  יצא  ובדיעבד  תרנגול,  שמע קול  לא  אפילו  יצא  ובדיעבד  תרנגול,  קול 
מחצות  אותה  שיברך  ודוקא  תרנגול,  מחצות קול  אותה  שיברך  ודוקא  תרנגול,  קול 
לילה ואילך, אבל קודם חצות אפילו בדיעבד לילה ואילך, אבל קודם חצות אפילו בדיעבד 
יחזור ויברך ואפילו אם שמע קול תרנגול יחזור ויברך ואפילו אם שמע קול תרנגול (מ"ב (מ"ב 

שם וביה"ל ד"ה מברך).שם וביה"ל ד"ה מברך).

ז. ז. כשלובש בגדיו יברך מלביש ערומים, ולאו כשלובש בגדיו יברך מלביש ערומים, ולאו 
כשהוא  ישן  אפילו  אלא  ערום,  שישן  כשהוא דוקא  ישן  אפילו  אלא  ערום,  שישן  דוקא 

מלבושו  לובש  שאדם  בשעה  מ"מ  מלבושו בלבושו,  לובש  שאדם  בשעה  מ"מ  בלבושו, 
העליון שעליו, מברך ברכה זו העליון שעליו, מברך ברכה זו (ס"א ומ"ב סק"ה).(ס"א ומ"ב סק"ה).

עורים,  פוקח  יברך  עיניו,  על  ידיו  כשיניח  עורים,   פוקח  יברך  עיניו,  על  ידיו  כשיניח  ח.ח. 
והיינו שמניח ידיו עליהם ע"י החלוק, דאסור והיינו שמניח ידיו עליהם ע"י החלוק, דאסור 
להניח ידיו על עיניו קודם נטילת ידים שחרית להניח ידיו על עיניו קודם נטילת ידים שחרית 

[כמ"ש סימן ד'] (ס"א ומ"ב סק"ו).[כמ"ש סימן ד'] (ס"א ומ"ב סק"ו).

(ס"א). (ס"א).  אסורים  מתיר  יברך  כשיושב,  אסורים   מתיר  יברך  כשיושב,  ט.ט. 
לא  שכבר  מפני  מברכו  עצמותיו   לא וכשימתח  שכבר  מפני  מברכו  עצמותיו   וכשימתח 
היו ידיו ורגליו בכחו כאילו היה אסור בזיקים, היו ידיו ורגליו בכחו כאילו היה אסור בזיקים, 
כאילו  הוא  בעצמותיו  שנמתח  אחר  כאילו ועכשיו  הוא  בעצמותיו  שנמתח  אחר  ועכשיו 

הותרו אסוריוהותרו אסוריו (לבוש). (לבוש).
י. י. כשזוקף, יברך זוקף כפופים כשזוקף, יברך זוקף כפופים (ס"א).(ס"א).

יא. יא. כשיניח רגליו בארץ, יברך רוקע הארץ על כשיניח רגליו בארץ, יברך רוקע הארץ על 
יתברך  לשם  שבח  לתת  פירוש  יתברך   לשם  שבח  לתת  פירוש  (ס"א).(ס"א).  המים המים 
כדי  טבעו  היפך  המים  על  הארץ  כדי שרקע  טבעו  היפך  המים  על  הארץ  שרקע 
שיוכלו הבריות ללכת עליה, שהרי לפי טבען שיוכלו הבריות ללכת עליה, שהרי לפי טבען 
וסדר היסודות היה ראוי שהמים מקיפין את וסדר היסודות היה ראוי שהמים מקיפין את 
לבריות  מקום  היה  לא  כן  היה  ואם  לבריות הארץ  מקום  היה  לא  כן  היה  ואם  הארץ 
לדור שם, וה' ברחמיו על ברואיו שינה הטבע לדור שם, וה' ברחמיו על ברואיו שינה הטבע 
לדור  מקום  לתת  המים  על  הארץ  לדור והרקיע  מקום  לתת  המים  על  הארץ  והרקיע 
עליה ברואיו, ועל זה נאמר עליה ברואיו, ועל זה נאמר (תהלים קלו, ו) (תהלים קלו, ו) לרוקע לרוקע 
הארץ על המים כי לעולם חסדו, לכך מברכין הארץ על המים כי לעולם חסדו, לכך מברכין 

עליו ג"כ על החסד הזהעליו ג"כ על החסד הזה (לבוש). (לבוש).
יב. יב. כשנועל מנעליו, יברך שעשה לי כל צרכי כשנועל מנעליו, יברך שעשה לי כל צרכי 
ברגליו  מנעלים  לאדם  לו  שיש  שכיון  ברגליו   מנעלים  לאדם  לו  שיש  שכיון  (ס"א).(ס"א). 

הרי הוא מוכן ללכת לכל אשר ירצה, וזהו כל הרי הוא מוכן ללכת לכל אשר ירצה, וזהו כל 
צרכי צרכי (לבוש).(לבוש).

גבר,  מצעדי  המכין  יברך  גבר, כשהולך,  מצעדי  המכין  יברך  כשהולך,  יג. יג. 
וכו'  הכין  אשר  הברכה  נוסח  כתוב  וכו'ובאגודה  הכין  אשר  הברכה  נוסח  כתוב  ובאגודה 

(ס"א ומ"ב סק"ז).(ס"א ומ"ב סק"ז).

יד. יד. כשחוגר חגורו, יברך אוזר ישראל בגבורה כשחוגר חגורו, יברך אוזר ישראל בגבורה 

(ס"א).(ס"א).

האבנט  כשלובש  זו  ברכה  לברך  יכול  וכן  האבנט   כשלובש  זו  ברכה  לברך  יכול  וכן  טו.טו. 
כאן  אבנט  ופירוש  לערוה,  לבו  בין  כאן המפסיק  אבנט  ופירוש  לערוה,  לבו  בין  המפסיק 
סימן  בריש  השו"ע  שהזכיר  האבנט  סימן [וכן  בריש  השו"ע  שהזכיר  האבנט  [וכן  מכנסים,  מכנסים, היינו  היינו 
כדכתיב  החגורה,  הוא  אבנט  פי'  תורה  דבלשון  דאע"ג  כדכתיב צ"א,  החגורה,  הוא  אבנט  פי'  תורה  דבלשון  דאע"ג  צ"א, 

ובאבנט בד יחגור, מ"מ בלשון חכמים לפעמים קוראין המכנסים ובאבנט בד יחגור, מ"מ בלשון חכמים לפעמים קוראין המכנסים 

אבנט, ולכך נקט לשון לובש ולא חוגר] (ס"א ומ"ב סק"ח).אבנט, ולכך נקט לשון לובש ולא חוגר] (ס"א ומ"ב סק"ח).

טז. טז. כשמשים כובע או מצנפת בראשו, יברך כשמשים כובע או מצנפת בראשו, יברך 
עוטר ישראל בתפארהעוטר ישראל בתפארה (ס"א). (ס"א).

וכן  זו  בברכה  'ישראל'  שהזכיר  הטעם  וכן   זו  בברכה  'ישראל'  שהזכיר  הטעם  יז.יז. 
בשאר  משא"כ  ישראל,  אוזר  בשאר בבברכת  משא"כ  ישראל,  אוזר  בבברכת 
על  נתקנו  הברכות  ששאר  לפי  על הברכות,  נתקנו  הברכות  ששאר  לפי  הברכות, 
ישראל  בין  בהן  שוין  שהכל  העולם,  ישראל הנאת  בין  בהן  שוין  שהכל  העולם,  הנאת 
אלו  ברכות  בשתי  משא"כ  הגויים,  אלו ובים  ברכות  בשתי  משא"כ  הגויים,  ובים 
משום  שהם  כיון  לחוד,  בישראל  משום קיימות  שהם  כיון  לחוד,  בישראל  קיימות 
יהא  שלא  משום  חוגר  הוא  דחגורה  יהא צניעות,  שלא  משום  חוגר  הוא  דחגורה  צניעות, 
לבו רואה את הערוה, וכובע הוא חובש משום לבו רואה את הערוה, וכובע הוא חובש משום 
צניעות, כדאיתא בגמ' צניעות, כדאיתא בגמ' (שבת ד' קנ"ד)(שבת ד' קנ"ד) כסי ראשך  כסי ראשך 
מפני אימתא דמרך מפני אימתא דמרך (מ"ב סק"ט).(מ"ב סק"ט). וכן דאין כוונת  וכן דאין כוונת 
האומות ככוונת ישראל בשוה, שהאומות אין האומות ככוונת ישראל בשוה, שהאומות אין 
כוונתם אלא להגין על הראש מפני הקור או כוונתם אלא להגין על הראש מפני הקור או 
הראש  בגילוי  הולכים  הם  וכשירצו  הראש החום,  בגילוי  הולכים  הם  וכשירצו  החום, 
אינו  ישראל  כוונת  אבל  בזה,  מקפידין  אינו ואין  ישראל  כוונת  אבל  בזה,  מקפידין  ואין 
אלא מפני שיהא מורא שמים עליהם, דקיי"ל אלא מפני שיהא מורא שמים עליהם, דקיי"ל 

שאסור לילך בגילוי הראש שאסור לילך בגילוי הראש (לבוש).(לבוש).
יח. יח. יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח, וכן המנהג יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח, וכן המנהג 
פשוט בבני האשכנזים לאומרה, בהזכרת שם פשוט בבני האשכנזים לאומרה, בהזכרת שם 

ומלכותומלכות (ס"ו ומ"ב סקכ"ב). (ס"ו ומ"ב סקכ"ב).
יש  ג"כ  הלילה  כל  ניעור  היה  אם  ואפילו  יש   ג"כ  הלילה  כל  ניעור  היה  אם  ואפילו  יט.יט. 
לברך אותה, לפי מה שאנו נוהגין היום שעל לברך אותה, לפי מה שאנו נוהגין היום שעל 

מנהגו של עולם אנו מברכיםמנהגו של עולם אנו מברכים (מ"ב סקכ"ב). (מ"ב סקכ"ב).

כ. כ. כשיטול ידיו, יברך על נטילת ידים כשיטול ידיו, יברך על נטילת ידים (ס"א). (ס"א). 
כא. כא. כשירחץ פניו, יברך המעביר שינה מעיני כשירחץ פניו, יברך המעביר שינה מעיני 
וכו', וכו', [מפני שע"י הרחיצה הוא מתעורר ומעביר כל התנומות [מפני שע"י הרחיצה הוא מתעורר ומעביר כל התנומות 
מעיניו (לבוש)],מעיניו (לבוש)], ויה"ר וכו' עד בא"י גומל חסדים  ויה"ר וכו' עד בא"י גומל חסדים 

טובים לעמו ישראלטובים לעמו ישראל (ס"א). (ס"א).
כב. כב. ואומר ביהי רצון וכו', שתרגילנו בתורתך ואומר ביהי רצון וכו', שתרגילנו בתורתך 

לשון רבים לשון רבים (מ"ב סק"י).(מ"ב סק"י).
כג.כג. אין לענות אמן אחר ברכת המעביר שינה  אין לענות אמן אחר ברכת המעביר שינה 
מעיני, עד שיחתום גומל חסדים טובים לעמו מעיני, עד שיחתום גומל חסדים טובים לעמו 

ישראל, שהכל ברכה אחת היאישראל, שהכל ברכה אחת היא (ס"א). (ס"א).
מתנהגים  היו  שהם  בימיהם  זה  מתנהגים וכל  היו  שהם  בימיהם  זה  וכל  כד. כד. 
ידיהם  והיו  בלילה,  אפילו  ובקדושה  ידיהם בטהרה  והיו  בלילה,  אפילו  ובקדושה  בטהרה 
נקיות בכל עת אפילו מיד שנתעוררו משנתם, נקיות בכל עת אפילו מיד שנתעוררו משנתם, 
היו מברכים מיד הברכות, אבל עכשיו אנו אין היו מברכים מיד הברכות, אבל עכשיו אנו אין 
הברכות  שחלות  הזמנים  באלו  נקיות  הברכות ידינו  שחלות  הזמנים  באלו  נקיות  ידינו 
הידים  שאין  מפני  הידים וכן  שאין  מפני  וכן  (לבוש),  (לבוש),   בעתה  אחת  בעתהכל  אחת  כל 
נקיות וגם מפני עמי הארצות שאינם יודעים נקיות וגם מפני עמי הארצות שאינם יודעים 
בבית  השחר  ברכת  את  לסדר  נהגו  בבית אותם,  השחר  ברכת  את  לסדר  נהגו  אותם, 

הכנסתהכנסת (ס"ב). (ס"ב).
הסמוכה  דברכה  דקי"ל  גב  על  הסמוכה אף  דברכה  דקי"ל  גב  על  אף  כה. כה. 
הללו  ברכות  בברוך,  פותחת  אינה  הללו לחברתה  ברכות  בברוך,  פותחת  אינה  לחברתה 
בפרק  התוספות  וכתבו  בברוך,  בפרק פותחות  התוספות  וכתבו  בברוך,  פותחות 
שלשה שאכלושלשה שאכלו (ברכות מו. ד"ה כל)  (ברכות מו. ד"ה כל) דטעמא משום דטעמא משום 
דמעיקרא לא נתקנו לברכן סמוכות זו לזו, כי דמעיקרא לא נתקנו לברכן סמוכות זו לזו, כי 
שמע תרנגול כי אסר המייניה וכן כולן, ועוד שמע תרנגול כי אסר המייניה וכן כולן, ועוד 

דהוו קצרות והויין כברכת הפירות דהוו קצרות והויין כברכת הפירות (ב"י).(ב"י).
כו.כו. אף על גב דקיי"ל כל הברכות מברכין עובר  אף על גב דקיי"ל כל הברכות מברכין עובר 
בהן  שאומר  המצות  ברכת  היינו  בהן לעשייתן,  שאומר  המצות  ברכת  היינו  לעשייתן, 
וצונו לעשות כן, צריך לברך להקב"ה תחלה על וצונו לעשות כן, צריך לברך להקב"ה תחלה על 
מה שציונו וקרבנו לעבודתו, אבל אלו הברכות מה שציונו וקרבנו לעבודתו, אבל אלו הברכות 

הודאות ושבח הן יכולין לברך אח"כ הודאות ושבח הן יכולין לברך אח"כ (לבוש).(לבוש).

‡ז „בר˙ ב'חזון' לחסי„יך
רבה  של  עלמא  להאי  הסתלקותו  יום  חל  רבה השבת  של  עלמא  להאי  הסתלקותו  יום  חל  השבת 
מרן  דנהורא,  בוצינא  דאומתא,  מדברנא  מרן דעמיה,  דנהורא,  בוצינא  דאומתא,  מדברנא  דעמיה, 
בעל ה'חזון איש' זצוק"ל, לרגל זאת אמרנו נרדה אל בעל ה'חזון איש' זצוק"ל, לרגל זאת אמרנו נרדה אל 
הגן לערוגות הבושם ללקוט שושנים ציצים ופרחים הגן לערוגות הבושם ללקוט שושנים ציצים ופרחים 
אמרות  גורנה  כאמיר  קיבצנו  כך  הטיב.  ספרי  אמרות מתוך  גורנה  כאמיר  קיבצנו  כך  הטיב.  ספרי  מתוך 
להפיק  כדי  בהם  שיש  והנהגות,  עובדות  להפיק ופנינים,  כדי  בהם  שיש  והנהגות,  עובדות  ופנינים, 
לקח ומוסר השכל לכל אחד ואחד, וגם בכדי לקבל לקח ומוסר השכל לכל אחד ואחד, וגם בכדי לקבל 
מושג - ולו באפס מה - על גדלותו העצומה וקומתו מושג - ולו באפס מה - על גדלותו העצומה וקומתו 

הטמירה של רבינו, זיע"א.הטמירה של רבינו, זיע"א.
"רבותי  וזל"ק:  "רבותי   וזל"ק:  קנג),  אגרת  א,  קנג),(חלק  אגרת  א,  (חלק  הנודעת  באיגרתו  כותב  רבינו  הנודעת •    באיגרתו  כותב  רבינו     •
למדוני כי בכל תנועה צריך להתיעץ עם חלקי השלחן ערוך, ואין אני למדוני כי בכל תנועה צריך להתיעץ עם חלקי השלחן ערוך, ואין אני 
בן חורין לעשות דבר מבלי עיון הלכה מן ההלכות הנוגעות לתנועות בן חורין לעשות דבר מבלי עיון הלכה מן ההלכות הנוגעות לתנועות 

הנידון, ואין לי בעולמי אלא זאת"!הנידון, ואין לי בעולמי אלא זאת"!
•   במקום אחר כותב רבינו באיגרותיו•   במקום אחר כותב רבינו באיגרותיו (חלק ב' איגרת צג) (חלק ב' איגרת צג): "ועיקר עשיית : "ועיקר עשיית 

המצוה הוא שמחתה שזכינו לכך"!המצוה הוא שמחתה שזכינו לכך"!
ד)   – ב  ס"ק  ד)(פ"ב   – ב  ס"ק  (פ"ב  ובטחון'  'אמונה  בספרו  הזהב  בלשונו  רבינו  כתב  ובטחון' •    'אמונה  בספרו  הזהב  בלשונו  רבינו  כתב     •
וזל"ק: "נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון, וזל"ק: "נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התפקיד של הביטחון, 
אך מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת. נקל לשגר בפיו אך מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת. נקל לשגר בפיו 
ובשפתיו את הביטחון, שהוא להלכה ולא למעשה, רק כמתענג על ובשפתיו את הביטחון, שהוא להלכה ולא למעשה, רק כמתענג על 
ולבו  פיו  אם  יבחן  בזאת  ואמנם  וכו'.  ומשמחים  מזהירים  ולבו דמיונות  פיו  אם  יבחן  בזאת  ואמנם  וכו'.  ומשמחים  מזהירים  דמיונות 
שוין, האם בוטח הוא באמת, או אך שוין, האם בוטח הוא באמת, או אך 
למד לשונו לצפצף בטחון, בטחון, למד לשונו לצפצף בטחון, בטחון, 

ובלבו לא קוננה. – כאשר נפגש במקרה הדורש בטחון, ואשר 
ולרפאותו,  להחלימו  לנהלו,  הביטחון  של  תפקידו  זו  בשעה 
האם בשעה הקשה הלזו פנה אל הבטחון, ויבטח בו, או דוקא 
בשעה זו לא פנה אליו, ופנה אל רהבים ושטי כזב, אל אמצעים 

מגונים ותחבולות שוא", עכ"ל הצח ומצוחצח עיין שם עוד.
שאני  מה  כל  וז"ל: "כמעט  שאני   מה  כל  וז"ל: "כמעט  קנג)  קנג)(ח"א  (ח"א  באגרותיו  שכתב  מה  ידוע  באגרותיו •     שכתב  מה  ידוע      •
עושה, אני אנוס על פי הדיבור, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים, ולא עושה, אני אנוס על פי הדיבור, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים, ולא 
כל  ושבירתי  הגוף  לכאבי  נוסף  החיים,  מתענוגי  עונג  לשום  כל זכיתי  ושבירתי  הגוף  לכאבי  נוסף  החיים,  מתענוגי  עונג  לשום  זכיתי 
גמור  צער  לי  ואין  קוני,  רצון  לעשות  לי  הוא  היחידי  העונג  גמור הימים.  צער  לי  ואין  קוני,  רצון  לעשות  לי  הוא  היחידי  העונג  הימים. 
יותר מכשלון בעוון, רבותי למדוני כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם יותר מכשלון בעוון, רבותי למדוני כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם 
חלקי השו"ע, ואין אני בן חורין לעשות דבר מבלי עיון בהלכה מן חלקי השו"ע, ואין אני בן חורין לעשות דבר מבלי עיון בהלכה מן 

ההלכה הנוגעות לתנועות הנידון, ואין לי בעולמי אלא זאת".ההלכה הנוגעות לתנועות הנידון, ואין לי בעולמי אלא זאת".
•   רבינו כותב •   רבינו כותב (אגרות חזון איש ח"ג י)(אגרות חזון איש ח"ג י) וז"ל: "מושג של שקידה אינו תלוי  וז"ל: "מושג של שקידה אינו תלוי 
בהארכת הזמן, אלא במסירת האישיות ונתינת הלב במתנה" עכ"ל. בהארכת הזמן, אלא במסירת האישיות ונתינת הלב במתנה" עכ"ל. 
ועובדא הוה באחד שסר למעונו של מרן רבינו זצ"ל, לבקש סגולה ועובדא הוה באחד שסר למעונו של מרן רבינו זצ"ל, לבקש סגולה 
תהילים  פרקי  כמה  של  רשימה  רבינו  לו  וסידר  התורה.  תהילים ללימוד  פרקי  כמה  של  רשימה  רבינו  לו  וסידר  התורה.  ללימוד 
שצריך  דהיינו  העיקר,  את  ישכח  בל  כי  לו,  הוסיף  אך  שצריך מתאימים.  דהיינו  העיקר,  את  ישכח  בל  כי  לו,  הוסיף  אך  מתאימים. 

פשוט לשבת וללמוד!פשוט לשבת וללמוד!
•   מקובל כי שאלוהו פעם כיצד זכה למדרגותיו הגדולות בהשגת •   מקובל כי שאלוהו פעם כיצד זכה למדרגותיו הגדולות בהשגת 
התורה, וענה, שזכה לכל זה בזכות שמירת עיניו בקדושה, והוסיף התורה, וענה, שזכה לכל זה בזכות שמירת עיניו בקדושה, והוסיף 
מאחר  אבל  ממנו,  טוב  יותר  שלמדו  גילו  בני  מבין  שהיו  אף  מאחר שעל  אבל  ממנו,  טוב  יותר  שלמדו  גילו  בני  מבין  שהיו  אף  שעל 
של  בכתרה  כמוהו  זכו  לא  לכן  כמותו,  ראייתם  שמרו  לא  של שהללו  בכתרה  כמוהו  זכו  לא  לכן  כמותו,  ראייתם  שמרו  לא  שהללו 

תורה, כי רק מי ששומר את עיניו יכול לזכות לפנימיות התורה.תורה, כי רק מי ששומר את עיניו יכול לזכות לפנימיות התורה.
•   היה מקרה ונערכה אסיפה שהשתתפו בה רבים מגדולי הדור, •   היה מקרה ונערכה אסיפה שהשתתפו בה רבים מגדולי הדור, 
של  ענין  עמד  הפרק  כשעל  זצוק"ל,  חיים'  ה'חפץ  מרן  של ביניהם  ענין  עמד  הפרק  כשעל  זצוק"ל,  חיים'  ה'חפץ  מרן  ביניהם 
שהיה  זצ"ל  איש'  ה'חזון  רבינו  גם  ישב  הנוכחים  בין  הדור.  שהיה הצלת  זצ"ל  איש'  ה'חזון  רבינו  גם  ישב  הנוכחים  בין  הדור.  הצלת 
עדיין בצעירותו, והכיר עליו ה'חפץ חיים' שאין זה נוח לו להתעסק עדיין בצעירותו, והכיר עליו ה'חפץ חיים' שאין זה נוח לו להתעסק 
רוצה  הייתי  אני  גם  ואמר:  חיים'  ה'חפץ  אליו  פנה  הציבור.  רוצה בענייני  הייתי  אני  גם  ואמר:  חיים'  ה'חפץ  אליו  פנה  הציבור.  בענייני 

כך  שלי,  ה'  ועבודת  בתורתי  רק  ולהתעסק  בעלייה  סגור  כך לשבת  שלי,  ה'  ועבודת  בתורתי  רק  ולהתעסק  בעלייה  סגור  לשבת 
הוא  הבורא  שרצון  לך  דע  אבל  יותר,  הרבה  להתעלות  יכול  הוא הייתי  הבורא  שרצון  לך  דע  אבל  יותר,  הרבה  להתעלות  יכול  הייתי 
חשיבות  כי  הרבים,  בצרכי  שנעסוק  חפץ  יתברך  הבורא  חשיבות אחרת,  כי  הרבים,  בצרכי  שנעסוק  חפץ  יתברך  הבורא  אחרת, 
גדולה ישנה בהשפעה על אחרים.  ואכן ראו זאת אצל החזון איש גדולה ישנה בהשפעה על אחרים.  ואכן ראו זאת אצל החזון איש 
לגזול  מסוגל  שהיה  ברק,  בבני  כשהתגורר  שנותיו  בסוף  לגזול בעצמו,  מסוגל  שהיה  ברק,  בבני  כשהתגורר  שנותיו  בסוף  בעצמו, 
שעות רבות מתורתו כדי לדאוג להכניס בחור אחד לישיבה, כי כל שעות רבות מתורתו כדי לדאוג להכניס בחור אחד לישיבה, כי כל 

רצונו היה רק לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.רצונו היה רק לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.
•   פעם בא הגה"צ הגרי"ש אונגר זצ"ל, גאב"ד חוג חתם סופר בבני •   פעם בא הגה"צ הגרי"ש אונגר זצ"ל, גאב"ד חוג חתם סופר בבני 
ברק, לפני מרן רבינו זצ"ל, לשאול אותו שאלה מסויימת, ולרבינו ברק, לפני מרן רבינו זצ"ל, לשאול אותו שאלה מסויימת, ולרבינו 
לא הייתה תשובה ברורה. המשיך הגרי"ש ושאל, מה תהא תשובתו לא הייתה תשובה ברורה. המשיך הגרי"ש ושאל, מה תהא תשובתו 
גם   – יודע'  'אינני  איש:  החזון  לו  השיב  זו.  שאלה  אותו  גם לשואלים   – יודע'  'אינני  איש:  החזון  לו  השיב  זו.  שאלה  אותו  לשואלים 

היא תשובה!היא תשובה!
•   שמעתי מפי מרן פוה"ד בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, שסיפר שפעם •   שמעתי מפי מרן פוה"ד בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, שסיפר שפעם 
גופו  כל  מכוסה  יושב,  ראהו  איש,  החזון  מרן  של  לביתו  גופו כשנכנס  כל  מכוסה  יושב,  ראהו  איש,  החזון  מרן  של  לביתו  כשנכנס 
תחת שמיכה, וכך כתב שם חידושיו. והיה הדבר פלא בעיניו, ושאל תחת שמיכה, וכך כתב שם חידושיו. והיה הדבר פלא בעיניו, ושאל 
רוצה  הוא  שכאשר  איש,  החזון  לו  אמר  כך.  על  איש  החזון  רוצה את  הוא  שכאשר  איש,  החזון  לו  אמר  כך.  על  איש  החזון  את 
ולכן  ממש,  קטן  דבר  אפילו  לו  מפריע  בתורה,  ולהתדבק  ולכן להתרכז  ממש,  קטן  דבר  אפילו  לו  מפריע  בתורה,  ולהתדבק  להתרכז 

מתכסה הוא לגמרי כדי להתבודד, ושתהא לו דביקות בתורה.מתכסה הוא לגמרי כדי להתבודד, ושתהא לו דביקות בתורה.
•   פעם נכנס אצל רבינו ילד חלש ומסכן, עמד רבינו לכבודו מלוא •   פעם נכנס אצל רבינו ילד חלש ומסכן, עמד רבינו לכבודו מלוא 
קומתו, שאלו אותו מדוע, אמר להם, כי הוא סובל, ולכן הוא נמצא קומתו, שאלו אותו מדוע, אמר להם, כי הוא סובל, ולכן הוא נמצא 

במדריגה גבוהה.במדריגה גבוהה.
•   הגה"ק רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל סיפר לי בשם אחד מחדרה, •   הגה"ק רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל סיפר לי בשם אחד מחדרה, 
שיסע  כדי  כמשכורת  כסף  סכום  חודש  כל  לו  שלח  איש  שיסע שהחזון  כדי  כמשכורת  כסף  סכום  חודש  כל  לו  שלח  איש  שהחזון 
כל יום לצפת ללמוד עם ילדים, היות ולא היה שם חיידר והגמרא כל יום לצפת ללמוד עם ילדים, היות ולא היה שם חיידר והגמרא 
איש  והחזון  להיחרב,  סופה  תורה  תלמוד  שם  שאין  שעיר  איש אומרת  והחזון  להיחרב,  סופה  תורה  תלמוד  שם  שאין  שעיר  אומרת 
כדי  במיוחד  כסף  סכום  שיגר  לכן  תחרב,  שלא  צפת  לעיר  כדי דאג  במיוחד  כסף  סכום  שיגר  לכן  תחרב,  שלא  צפת  לעיר  דאג 

להציל את העיר שישמע שם קול התורה.להציל את העיר שישמע שם קול התורה.
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סיפור ל˘ב˙

פ˜י„˙ ע˜רו˙
זצוק"ל,  מאפטא  הרה"ק  כתב  ישראל  זצוק"ל, אוהב  מאפטא  הרה"ק  כתב  ישראל  אוהב  בסה"ק 
וזל"ק: "בפסוק (תהלים קיא, ד) 'זכר עשה לנפלאותיו, חנון 
כשהיו  ע"ה,  הק'  והנביאים  הק'  אבותינו  כי  ה''.  ורחום 
צריכין לאיזה נס ופלא אשר הוא איננו על דרך הטבע, 
והתדבקותם  וקדושתם  טהרתם  ידי  על  בידם  כח  היה 
מהעולמות  אלהות  שפע  נביעו  להמשיך  בהשי"ת 
ומקורין עילאין קדישין וכו'. ועל ידי זה היה יכולת בידם 
לשנות דרכי הטבע, ולהיעשות להם פלא ונס מפורסם, 
כפי המצטרך להם לשעתם, לפקוד עקרות או להחיות 

מתים וכדומה".
ואין  מה,  עד  יודע  אתנו  אין  הללו,  בדורות  עתה  "אך 
רום  כזאת  גדולה  לבחינה  להגיע  והשגתינו  בכוחינו 
עליונים  מקורות  נביעו  ולפתוח  לחפור  המעלות, 
הקדושים. אמנם זהו מחסדי הקל ית' אשר עשה עמנו 
ברוב רחמיו והשאיר ברכה, שמאותן השערים ונביעות 
נשאר  הק',  אבותינו  ידי  על  אחת  פעם  נפתחו  אשר 
הרשימו מהנביעו ההוא לדורי דורות, בכל עת שיצטרך, 
עתה  גם  דוגמתו  להשפיע  הזה  והנביעו  השער  שיוכל 
בעת הזאת כפי המצטרך לבני ישראל עם ה', לחסד א'ל 

ית', להיעשות להם איזה דבר שלא בדרך טבעי".
"וכשאנו צריכין לפקוד עקרות, אז אנו קורים פרשת 'וה' "וכשאנו צריכין לפקוד עקרות, אז אנו קורים פרשת 'וה' 
פקד את שרה גו'', ובזה אנו מעוררים הנביעו שנפתח פקד את שרה גו'', ובזה אנו מעוררים הנביעו שנפתח 
על ידי קדושת אברהם אבינו ע"ה, והשי"ת ברוב רחמיו על ידי קדושת אברהם אבינו ע"ה, והשי"ת ברוב רחמיו 
וחסדיו משפיע עלינו אותו חסד ונביעו מעלמין עילאין וחסדיו משפיע עלינו אותו חסד ונביעו מעלמין עילאין 
קדישין כמו שעשה לאברהם אבינו ע"ה, וכן הוא בכל קדישין כמו שעשה לאברהם אבינו ע"ה, וכן הוא בכל 
הנסים והנפלאות. ועל פי זה אנו אומרים, מי שענה לכל הנסים והנפלאות. ועל פי זה אנו אומרים, מי שענה לכל 

אחד מאבותינו יענה גם אותנו וכו'".אחד מאבותינו יענה גם אותנו וכו'".
"ועל פי זה יבואר היטב הפסוק, 'זכר עשה לנפלאותיו',  'זכר עשה לנפלאותיו', 
זכר  בבחינת  לנפלאותיו  עשה  ית'  שהבורא  היינו 
ומשפיע, שיוכל להשפיע ממש אותן הנסים והנפלאות 
שנעשו כבר אחר כך בכל דור ודור בעת המצטרך להם. 
כי 'חנון ורחום ה'' 'חנון ורחום ה'', וצפה והביט שיבואו דורות שלא יהא 
בהם כח ויכולת בצדקתם וקדושתם לפתוח את הנביעו 
אבותינו  כמו  בעצמם  העליונים  עולמות  ממקורי  דחיי 
הק', ולזה ריחם השי"ת על בני ישראל עם קרובו ועשה 

זכר לנפלאותיו" עכל"ק.
• ~ • ~ •

שמעתי מפי כ"ק אדמו"ר מסטרופקוב זצוק"ל, כ"ק אדמו"ר מסטרופקוב זצוק"ל, עובדא 
מצאנז  חיים  מצאנזדברי  חיים  דברי  בעל  הקדוש  זקנו  על  מופלאה 

זצוק"ל.זצוק"ל.
לפעם  מפעם  לערוך  רב,  הצאנזער  של  דרכו  ידועה 
ההם  בימים  הצדיקים  כמנהג  שבועות,  לכמה  'נסיעה' 
להגיע  פזוריהם  בעיירות  לחסידים  קשה  היה  כאשר 

כסדר אל רבותיהם. 
לדרכו,  הרבי  יצא  בטרם  הללו,  הנסיעות  מן  באחת 
לקראת  עתה  שעומדים  שבהיות  הגבאים  ביקשוהו 
מעות  ונצרכים  הקדושים,  מבניו  אחד  נישואי  שמחת 
רבות בשביל הוצאות החתונה המרובות, לכן מבקשים 
עבור  מיועד  יהיה  זו  בנסיעה  שיצטבר  הממון  שהפעם 
הוצאות הנישואין. – ידעו הגבאים היטב, שבכל מקום 
בנתינות  בפרט  רב,  כסף  אליו  מביאים  הרבי  שמגיע 
אותה  של  'ההכנסות'  על  וסמכו  הגדולים,  העשירים 

נסיעה, בשביל החתונה הגדולה הקרבה ובאה.
אולם, בהיות שהכירו הגבאים וגם ידעו היטב את טיבו 
תמיד.  לצדקה  הגדול  פיזרונו  וטבע  הגדול,  רבם  של 
שהלך,  מקום  כל  אל  סביבותיו  הכן  נעמדו  לפיכך 
הצד,  מן  שניים  עמדו  ולברכה,  לעצה  קהל  וכשקיבל 
'תיבה'  תוך  אל  תחבום  הפדיונות  כשהגיעו  ותיכף 
כל  בתוכה  שיצטבר  כדי  מראש,  לכך  שהכינו  מיוחדת 

הממון הנאסף, ולא יחולק לנזקקים...
התיבה הלכה והתמלאה בכל יום במצלצלים רבים, אך 
שכל  אחד  יום  ראו  כאשר  הגבאים  נדהמו  מאוד  מה 
לא  אף  בה  נשארה  ולא  מתוכנה,  התרוקנה  התיבה 
כאן  הגיע  שכנראה  היטב  הבינו  הם  שחוקה...  פרוטה 
איזה עני בן טובים בעת שלא עמדו שם, ונתן לו הרבי 

את כל תכולת הקופה לצדקה.
שבצורה  כך  על  ובכו  פנימה,  בקודש  המקורבים  נכנסו 
הוצאות  את  אופן  בשום  לכסות  יוכלו  לא  שכזו 

הנישואין הבעל"ט.
אמר להם הדברי חיים, אספר לכם איזי גופא דעובדא 

"וה' פקד את שרה כאשר אמר, ויעש ה' לשרה כאשר דיבר" "וה' פקד את שרה כאשר אמר, ויעש ה' לשרה כאשר דיבר" (כא, א).(כא, א).
'שריד ופליט''שריד ופליט'

בורופארק  בעיר  הבוקר  באשמורת  פרצה  ענק  בורופארק שריפת  בעיר  הבוקר  באשמורת  פרצה  ענק  שריפת 
האש  מלשונות  לברוח  נאלצו  משפחות  עשר  שישה  האש כאשר  מלשונות  לברוח  נאלצו  משפחות  עשר  שישה  כאשר 
המאיימים אל רחובה של עיר בעודם בכסות לילה, השריפה המאיימים אל רחובה של עיר בעודם בכסות לילה, השריפה 

כילתה שלושה דירות על תכולתם.כילתה שלושה דירות על תכולתם.
אחרי תפילת שחרית שחתי לידידי סופר סת"ם את שאירע אחרי תפילת שחרית שחתי לידידי סופר סת"ם את שאירע 
סת"ם  סוחר  של  אלמנה  בשלום  התעניין  הוא  סת"ם בשכונתי,  סוחר  של  אלמנה  בשלום  התעניין  הוא  בשכונתי, 
נשרפה  דירתה  כי  לו  להשיב  ונאלצתי  בניין  באותו  נשרפה שדרה  דירתה  כי  לו  להשיב  ונאלצתי  בניין  באותו  שדרה 

כליל על כל תכולתה...כליל על כל תכולתה...
הוא התעצב אל ליבו אך באותה נשימה סיפר לי בהשתאות הוא התעצב אל ליבו אך באותה נשימה סיפר לי בהשתאות 
עד כמה מופלאים דרכי ההשגחה וכך סיפר: "לפני חודשים עד כמה מופלאים דרכי ההשגחה וכך סיפר: "לפני חודשים 
מספר התקשר אלי ידיד סופר מומחה ושאל אם יש לי קשר מספר התקשר אלי ידיד סופר מומחה ושאל אם יש לי קשר 
מספר  המנוח  בבית  להיות  שאמור  כיוון  הסוחר  מספר לאלמנת  המנוח  בבית  להיות  שאמור  כיוון  הסוחר  לאלמנת 
יריעות של ספר תורה שלו שהוא תיכף מסיים לכתוב והוא יריעות של ספר תורה שלו שהוא תיכף מסיים לכתוב והוא 

לא יודע כיצד להשיגם אחרי פטירתו... לא יודע כיצד להשיגם אחרי פטירתו... 
העניין.   את  לבדוק  ואנסה  קשר  לי  יש  כי  השבתי  העניין.  תיכף  את  לבדוק  ואנסה  קשר  לי  יש  כי  השבתי  תיכף 
מידידי  הבקשה  את  ושטחתי  האלמנה  בבית  ביקור  מידידי תאמתי  הבקשה  את  ושטחתי  האלמנה  בבית  ביקור  תאמתי 
למצוא את יריעות הספר תורה, היא הפנתה אותי לארון גדול למצוא את יריעות הספר תורה, היא הפנתה אותי לארון גדול 
ואמרה כי כל מה שקשור לעבודת הסת''ם של בעלה המנוח ואמרה כי כל מה שקשור לעבודת הסת''ם של בעלה המנוח 

מונח בארון...מונח בארון...
בשעת  המבוקשות,  היריעות  את  וחפשתי  לארון  בשעת ניגשתי  המבוקשות,  היריעות  את  וחפשתי  לארון  ניגשתי 
כאשר  סת''ם  חפצי  ועוד  מגילות  מזוזות,  מצאתי  כאשר החיפוש  סת''ם  חפצי  ועוד  מגילות  מזוזות,  מצאתי  החיפוש 
של  שמות  חלקם  ועל  הבעלים  שמות  רשומים  חלקם  של על  שמות  חלקם  ועל  הבעלים  שמות  רשומים  חלקם  על 
עבורם,  מוכנים  או  להם  שייכים  שהחפצים  שונים  עבורם, סופרים  מוכנים  או  להם  שייכים  שהחפצים  שונים  סופרים 
תפורים  תורה  ספרי  של  רבות  יריעות  גם  היו  הדברים  תפורים בין  תורה  ספרי  של  רבות  יריעות  גם  היו  הדברים  בין 
כל  ללא  במדבר  ספר  באמצע  וכלה  צו  מפרשת  החל  לזו  כל זו  ללא  במדבר  ספר  באמצע  וכלה  צו  מפרשת  החל  לזו  זו 
בידי  עלה  לא  החיפוש  בגמר  שייכים.   הם  למי  רמז  או  בידי שם  עלה  לא  החיפוש  בגמר  שייכים.   הם  למי  רמז  או  שם 
מכיוון  כי  לאלמנה  הצעתי  אך  למצוא  שבאתי  את  מכיוון למצוא  כי  לאלמנה  הצעתי  אך  למצוא  שבאתי  את  למצוא 
שאקח  כדאי  אולי  וסוחרים  סופרים  הרבה  עם  בקשר  שאקח שאני  כדאי  אולי  וסוחרים  סופרים  הרבה  עם  בקשר  שאני 
את כל הסחורה ואשיבם לבעליהם במשך הזמן, דבר שיהיה את כל הסחורה ואשיבם לבעליהם במשך הזמן, דבר שיהיה 

גם תועלת לנשמת בעלה המנוח. גם תועלת לנשמת בעלה המנוח. 
בעלה,  עם  מאד  קרובים  ידידות  בקשרי  שהייתי  בעלה, מכיוון  עם  מאד  קרובים  ידידות  בקשרי  שהייתי  מכיוון 

שמחה על ההצעה ואישרה כי אקח הכל. שמחה על ההצעה ואישרה כי אקח הכל. 
להשיבם  מנת  על  הארון  תכולת  כל  את  אספתי  אתר  להשיבם על  מנת  על  הארון  תכולת  כל  את  אספתי  אתר  על 

לבעליהם."  לבעליהם."  
דמעות  כאשר  סיפורו  את  צער  בנימת  ידידי  סיים  דמעות "ועתה"  כאשר  סיפורו  את  צער  בנימת  ידידי  סיים  "ועתה" 
ניגרות מעיניו על מצבה העגום של האלמנה ואמר: "תראה ניגרות מעיניו על מצבה העגום של האלמנה ואמר: "תראה 
תכולת  כל  את  מועד  מבעוד  הציל  הקב"ה  השגחה!  תכולת איזה  כל  את  מועד  מבעוד  הציל  הקב"ה  השגחה!  איזה 

הארון שבעיקר שייך לאנשים אחרים..."הארון שבעיקר שייך לאנשים אחרים..."
ואמר:  בהתרגשות  הסופר  אלי  התקשר  הערב  באותו  ואמר: עוד  בהתרגשות  הסופר  אלי  התקשר  הערב  באותו  עוד 
סיימתי   עכשיו  ממש  אוזניך!!!   למשמע  תאמין  לא  סיימתי  "אתה  עכשיו  ממש  אוזניך!!!   למשמע  תאמין  לא  "אתה 
אליו  שהתגלגלה  ואמר  כלל  מכירו  שאיני  יהודי  עם  אליו שיחה  שהתגלגלה  ואמר  כלל  מכירו  שאיני  יהודי  עם  שיחה 
השמועה שהייתי בקשר טוב עם המנוח, היהודי מאחורי הקו השמועה שהייתי בקשר טוב עם המנוח, היהודי מאחורי הקו 
להכנסת  ואולם  תאריך  קבע  וכבר  תורה  ספר  כתיבת  להכנסת סיים  ואולם  תאריך  קבע  וכבר  תורה  ספר  כתיבת  סיים 
שחסרים  לב  שמו  ופתאום  והדר,  פאר  ברוב  החדש  שחסרים הספר  לב  שמו  ופתאום  והדר,  פאר  ברוב  החדש  הספר 

להם פרשות שלימות מפרשת צו עד אמצע ספר במדבר...להם פרשות שלימות מפרשת צו עד אמצע ספר במדבר...
כוונה  מתוך  כליל  נשרפה  הדירה  שכל  לו  לספר  כוונה התחלתי  מתוך  כליל  נשרפה  הדירה  שכל  לו  לספר  התחלתי 
על  בבכי  אותי  קטע  והוא  ההשגחה  גודל  את  על להראות  בבכי  אותי  קטע  והוא  ההשגחה  גודל  את  להראות 
לכאורה...  האבודות  הפרשות  כל  ללא  שנותר  העגום  לכאורה... מצבו  האבודות  הפרשות  כל  ללא  שנותר  העגום  מצבו 
כאשר נרגע מעט מצערו ונתן לי להשחיל מילה הבהרתי לו כאשר נרגע מעט מצערו ונתן לי להשחיל מילה הבהרתי לו 
לו  לקח  מועד...  מבעוד  הצילם  ה'  וכי  אצלי  שלו  לו שהגווילים  לקח  ה' הצילם מבעוד מועד...  וכי  אצלי  שלו  שהגווילים 
מספדי  "הפכת  הפסוק  בו  התקיים  ואז  להבין  רגעים  מספדי כמה  "הפכת  הפסוק  בו  התקיים  ואז  להבין  רגעים  כמה 
למחול לי"  וברגשי תודה לה' לא פסק מלהודות לה' על הנס למחול לי"  וברגשי תודה לה' לא פסק מלהודות לה' על הנס 

והחסד שגמל לו..."והחסד שגמל לו..."
בעל המעשה: א. צ. ט.בעל המעשה: א. צ. ט.
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

 - שליט"א  וואזנער  מאיר  חיים  רבי  הגדול  הגאון  כשהגיע     • - שליט"א  וואזנער  מאיר  חיים  רבי  הגדול  הגאון  כשהגיע     •
את  הכינו  ומצוות,  תורה  לעול  להיכנס   - מאיר'  'זכרון  את גאב"ד  הכינו  ומצוות,  תורה  לעול  להיכנס   - מאיר'  'זכרון  גאב"ד 
הציבור  לצורך  אולם  זה,  נשגב  ליום  כראוי  מצוה  הבר  הציבור סעודת  לצורך  אולם  זה,  נשגב  ליום  כראוי  מצוה  הבר  סעודת 
שהיה אמור להגיע ולהשתתף בשמחה חסרו שני ספסלים כדי שהיה אמור להגיע ולהשתתף בשמחה חסרו שני ספסלים כדי 
שיהיה די מקום להושיבם, אי לכך ציווה אבי חתן ה'בר מצוה', שיהיה די מקום להושיבם, אי לכך ציווה אבי חתן ה'בר מצוה', 
שיפנה  החתן  לבנו  זצוק"ל,  הלוי'  'שבט  בעל  מרן  כקש"ת  שיפנה ה"ה  החתן  לבנו  זצוק"ל,  הלוי'  'שבט  בעל  מרן  כקש"ת  ה"ה 
הליכה  במרחק  שדר  איש',  ה'חזון  בעל  רבינו  מרן  של  הליכה לביתו  במרחק  שדר  איש',  ה'חזון  בעל  רבינו  מרן  של  לביתו 
רשותו  את  ויבקש  מאיר',  'זכרון  שכונת  של  האחר  רשותו בקצהו  את  ויבקש  מאיר',  'זכרון  שכונת  של  האחר  בקצהו 
השים  הנער  בביתו.  ששכן  מדרשו  מבית  ספסלים  שני  השים ליטול  הנער  בביתו.  ששכן  מדרשו  מבית  ספסלים  שני  ליטול 
לקחת  רשות  ממנו  ונטל  רבינו  של  ביתו  לעבר  פעמיו  את  לקחת אכן  רשות  ממנו  ונטל  רבינו  של  ביתו  לעבר  פעמיו  את  אכן 
אך  למבוקשו,  בשמחה  הסכים  רבינו  המדרש,  מבית  אך ספסלים  למבוקשו,  בשמחה  הסכים  רבינו  המדרש,  מבית  ספסלים 
ייקח  שהוא  הנער  לו  ענה  אותם?  לסחוב  בדעתו  הכיצד  ייקח שאלו  שהוא  הנער  לו  ענה  אותם?  לסחוב  בדעתו  הכיצד  שאלו 
אחד ולאחר מכן ישוב לקחת את השני, אולם רבינו לא הסכים אחד ולאחר מכן ישוב לקחת את השני, אולם רבינו לא הסכים 
למקום  עד  לשאתם  לך  ואעזור  עמי  בא  לו:  אמר  אלא  למקום עמו  עד  לשאתם  לך  ואעזור  עמי  בא  לו:  אמר  אלא  עמו 
הנער  עם  יחד  ישראל  של  רבן  מרן  להם  צעדו  כך  הנער מבוקשך.  עם  יחד  ישראל  של  רבן  מרן  להם  צעדו  כך  מבוקשך. 
הצעיר כשהספסלים נישאים בידיהם עדי הגיעם למחוז חפצם!הצעיר כשהספסלים נישאים בידיהם עדי הגיעם למחוז חפצם!
מרן  כ"ק  עם  רבינו  נפגש  שפעם  מספרים  מרן •  כ"ק  עם  רבינו  נפגש  שפעם  מספרים   •
אחרי  זה  והיה  זצוק"ל,  מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי  בעל  אחרי האדמו"ר  זה  והיה  זצוק"ל,  מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי  בעל  האדמו"ר 

לו  ואמר  ברק,  בבני  ויז'ניץ  ישיבת  את  חיים'  ה'אמרי  לו שפתח  ואמר  ברק,  בבני  ויז'ניץ  ישיבת  את  חיים'  ה'אמרי  שפתח 
הכשרונות,  בעלי  הבחורים  על  לשמור  לראות  שצריכים  הכשרונות, רבינו,  בעלי  הבחורים  על  לשמור  לראות  שצריכים  רבינו, 
ולדעת שהם רכוש גדול. והוסיף ואמר, כי מהכשרונות הגדולים ולדעת שהם רכוש גדול. והוסיף ואמר, כי מהכשרונות הגדולים 
הגאון  כדוגמת  עולם  גדולי  ולצאת  לגדול  יכולים  בתוכנו  הגאון שיש  כדוגמת  עולם  גדולי  ולצאת  לגדול  יכולים  בתוכנו  שיש 
מוילנא זי"ע, ומישיבותיכם יכולים לצאת מהם גדולים כדוגמת מוילנא זי"ע, ומישיבותיכם יכולים לצאת מהם גדולים כדוגמת 

הבעל שם טוב זי"ע.הבעל שם טוב זי"ע.
ראשי  מחשובי  אחד  זצ"ל  לרבינו  נכנס  פעם  ראשי •  מחשובי  אחד  זצ"ל  לרבינו  נכנס  פעם   •
החזון  להבחן,  שרצה  מצוה  בר  בחור  נכנס  עמו  יחד  החזון הישיבות,  להבחן,  שרצה  מצוה  בר  בחור  נכנס  עמו  יחד  הישיבות, 
הבחור  עם  כל  קודם  רבינו  דיבר  עת,  באותה  במטה  שכב  הבחור איש  עם  כל  קודם  רבינו  דיבר  עת,  באותה  במטה  שכב  איש 
אני  שמע,  הישיבה,  לראש  אמר  כך  אחר  שרצה,  מה  על  אני ובחנו  שמע,  הישיבה,  לראש  אמר  כך  אחר  שרצה,  מה  על  ובחנו 
כעת חולה שיש בו סכנה ואין לי כח לדבר, אנא הואיל בטובך כעת חולה שיש בו סכנה ואין לי כח לדבר, אנא הואיל בטובך 
בחור  לחזק  כי  הבחור,  עם  שדברתי  ומה  אחר,  ביום  בחור להיכנס  לחזק  כי  הבחור,  עם  שדברתי  ומה  אחר,  ביום  להיכנס 
בלימוד זה פיקוח נפש והייתי חייב לעשות את זה, אבל אתה בלימוד זה פיקוח נפש והייתי חייב לעשות את זה, אבל אתה 

יכול לבא גם ביום אחר.יכול לבא גם ביום אחר.
מבריסק  הרב  מרן  אמר   – רבינו  כשנפטר  מבריסק •  הרב  מרן  אמר   – רבינו  כשנפטר   •
זצוק"ל, אתמול היה לנו עולם עם החזון איש והיום יש זצוק"ל, אתמול היה לנו עולם עם החזון איש והיום יש 

לנו עולם בלי החזון איש, זה עולם אחר לגמרי!לנו עולם בלי החזון איש, זה עולם אחר לגמרי!



שתבינו  ואקווה  הכסף,  עם  כאן  שקרה  מה 
אותי, ותדוני לכף זכות. 

ורבי  מורי  שלחני  רבות  שנים  לפני  הנה 
הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זצוק"ל,הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זצוק"ל, לאסוף 
ממון עבור מצוה גדולה ודחופה שבאה לידו.
הגעתי בדרך מסעותיי לביתו של איש נכבד 
מרובים,  ונכסים  גדול  עושר  בעל  ונגיד, 
הק'  הרבי  מן  שלוח  שליח  שהנני  לו  ושחתי 
הנצרך  הענין  לפניו  והסברתי  שברופשיץ, 

שלמענו שלחני הרבי לערוך המגבית.
גדול,  צדקה  כבעל  מפורסם  שהיה  היהודי 
וראה  המדובר,  כששמע  רחום,  לב  ובעל 
באותו  עצמו  את  הכניס  בעצמו  שהצדיק 
ענין, פתח בפני את בית אוצרו, ואמר: היכנס 
תהסס  אל  נפשך!  כאוות  וטול  פנימה,  נא 

כלום!
אותה  בצרכי  ששיערתי  מה  כפי  המעות  אפוא  לקחתי 
את  שאלתי  רבי,  אל  בחזרה  לדרכי  צאתי  ובטרם  המצוה, 
האיש אם רוצה הוא שאזכיר את שמו לטובה בפני הרבי 
בזכות  עבורו  שאבקש  לבו  משאלת  היא  ומה  הקדוש, 

המצוה הגדולה.
אך העשיר ענה, שברוך ה' יש לו את כל צרכיו, ואינו נצרך 

לאיזו בקשה מיוחדת.
ואולי אבקש בשביל ילדיך? – שאלתי ממנו.

רבות  שנים  כבר  זה  כלל,  ילדים  לי  אין  האיש,  נאנח  לא, 
שלצערנו אנחנו חשוכי בנים, רחמנא ליצלן.

אם כך, עניתי על אתר, זאת גופא אבקש עבורך שתיוושע 
בפרי בטן.

ושנים  זקנים,  אנשים  כבר  הם  שהרי  אמר,  האיש  אך 
מרובות ניסו אצל כל טובי הפרופסורים המומחים, וכנראה 

אפסה כל תקוה ואין עוד שום דרך שייוולדו להם ילדים!
בראותי את גודל ייאושם המר, קפצתי בעוז מתוך אמונה 
ואמרתי,  הצדיקים:  ובעבדיו  ב"ה  עולמים  בצור  וביטחון 

הנני מבטיחך, שלשנה הבאה תיפקד בזרע של קיימא!הנני מבטיחך, שלשנה הבאה תיפקד בזרע של קיימא!
שום  אלי  הגיעה  ולא  מעמד,  מאותו  חלפו  רבות  שנים 
ידיעה מן הנגיד, את דבר ההבטחה שיצאה מפי לישועתו 
אותה  נתקיימה  אכן  אם  ידעתי  לא  אבל  היטב,  זכרתי 

הבטחה.
והנה זה הים עם שחר, נכנס אצלי יהודי לא מוכר, שמתוך 
דבריו התברר לי שזהו בנו של אותו עשיר, והוא אכן נולד 
שהענקתי  הבטחה  ברכת  מאותה  חדשים  תשעה  כעבור 
להם, ושמחתי מאוד בדבר. והנה מספר לפני זה הבן שבא 
שהגיעו  בנות  שלש  בביתו  שיש  ברכתי,  מכוח  לעולם 

לפרקן ואין לו ממון בכדי להשיאן.
ותפילתי  מברכתי  נולד  זה  יהודי  הרי  ליבי,  אל  ואמרתי 

האחריות  מוטלת  ועלי  בדבר,  אני  מחויב  כן  אם  בעדו, 
להשיא את בנותיו... לכן לא היתה ברירה לפני, והוכרחתי 
את  להשיא  שיוכל  כדי  שהצטבר,  הכסף  כל  את  לו  לתת 

בנותיו בכבוד.
[מתוך שיחה אודות הצדקה של הרה"ק מצאנז זצוק"ל]

• ~ • ~ •
אחד ממכריו של הרב רבי יצחק דוד גוטפראב זצ"להרב רבי יצחק דוד גוטפראב זצ"ל, מזקני 
צדיקי ירושלים של מעלה, התאונן פעם בפניו, שהנה זה 
בזרע  נושעו  לא  ועדיין  חתונתו,  מיום  רבות  שנים  כבר  לו 
של קיימא. ובשפכו בפניו את מר שיחו, תיאר לו את גודל 

מרירות ליבם וצערם מחמת אותה צרה.
דוד  יצחק  רבי  פתאום  התרגש  שיחתם,  באמצע  לפתע 
ופרץ  היהודי,  של  ומועקתו  הגדולה  צרתו  נוכח  אל  מאוד 
בדמעות  דוד  יצחק  רבי  בכה  ארוכות  דקות  מר,  בבכי 
שליש ולא היה מסוגר להירגע, עד שאזר עזו בנפשו, וקם 

ממקומו ואמר לאיש:
מכאן  וסע  עתה  קום  איעצך,  אישר  את  היטב  נא  שמע 
מאד  כמסוגל  הידוע  מקום  ע"ה,  אימנו  רחל  ע"הלקבר  אימנו  רחל  לקבר  תיכף 
לפקידת עקרות, שפוך שם את כל שיח לבך, כאשר ישוח 
ה'!  בעזרת  תיוושע  שמהרה  בך  ובטוחני  אימו,  בפני  הבן 
בריא  וקיים  חי  זכר  בן  להם  נולד  הימים  לתקופת  ואכן 

ושלם, ויהי לפלא!  
[פריטות קובץ 23]

• ~ • ~ •
מהמשפחות  הזוג,  בני  היו  נישואיהם  לאחר  רבות  שנים 
כל  ל"ע,  בנים  חשוכי  הברית,  הברית,ארצות  שבארצות  החשובות 
הרופאים והפרופסורים כמו כל הטיפולים והעצות שניסו, 
הועילו להם כקליפת השום, הם נותרו עשרות שנים חשוכי 
בנים. – עד שבפתע פתאום לאחר עשרות שנות עקרות, 
הגיעה ישועתם הגדולה, ונולד להם ילד אחד בלבד, עלם 

חמודות מוצלח מאוד בכל ענייניו. 
בהיותי קרוב אל לב האיש, הכניסני בסוד 
הנורא  המעשה  טיב  את  לי  וסיפר  הענין, 

דלהלן.
באמריקה  אחד  ליהודי  סיפר,  וכה 
די  היה  לא  בפרנסתו,  מאד  שהתקשה 
בשביל  לימוד  שכר  תשלום  עבור  ממון 
בסמינר  שלמדה  עשרה  החמש  בת  בתו 
הללו  לימודים  שהוצאות  כידוע  המקומי, 

מגיעים לסכומים גדולים ויקרים. 
כמה  הסמינר  הנהלת  ששלחה  לאחר 
התראות ואזהרות שלא נענו, נזרקה הבת 

בבושת פנים מן הסמינר. 
והבושה  הצער  גודל  את  לתאר  בנקל 
שהיו לאותה נערה ולהוריה מכל הסיפור 
החברות  בין  בקהילתם  שהתפרסם  הזה, 

והמשפחות, והיו להם ביזיונות גדולים.
מאד  הדבר  נגע  הסיפור,  מספר  הנ"ל  האיש  מיודענו 
אחת  בעצה  החליט  כלל,  עשיר  היה  שלא  אף  ועל  לליבו, 
עם אשתו לנסות לאמץ לעצמם את מצות תשלום שכר 
ניגש  הוא  למעשה,  וממחשבה  ריבה.  אותה  של  הלימוד 
אל מנהל הסמינר, ומיד מתחילה התנה עמו בתנאי כפול 
ומשולש, שיישאר הדבר בסוד כמוס ביניהם, ושום נברא 

שבעולם לא יידע מזה.
הסמינר,  במשרדי  השולחן  אל  יחדיו  השניים  אפוא  ישבו 
וערכו בדקדוק את חשבון עלות שכר לימוד אותה נערה 
לכדי  הסכום  הגיע  והנה  בסמינר,  לימודיה  שנות  בכל 

שבעת אלפים דולריםשבעת אלפים דולרים (7000 $!), טבין ותקילין.
לשלם  אפשרות  שום  איש  לאותו  היתה  לא  כאשר  ברם, 
רגיל  איש  היה  שכאמור  שכזה,  ענק  סכום  אחת  בבת 
וממוצע, ולא בעל אמצעים כלל. – לקח על עצמו לשלם 
התיישבו  לשבוע,   ($  25) דולרים  וחמשה  דולריםעשרים  וחמשה  עשרים  של  סך 
אפוא וכתבו הסכם וחתמו עם הנהלת הסמינר, שבכך תמו 
על  שסודר  מאחר  ולהבא,  למפרע  נערה  אותה  חובות  כל 

הצד היותר טוב כל התשלום כולו עד סוף הלימודים.
נערה,  אותה  משפחת  אל  מכתב  המנהל  שלח  אתר  על 
ספסל  אל  לחזור  היא  יכולה  התנאים  שהשתנו  שבהיות 
הלימודים מיידית. ולא נודע הדבר לאיש, לא לאותה נערה 

ולא להוריה, מה גרם למהפכה הגדולה...
המשלם  האיש  באו  נאצל,  מעשה  אותו  לאחר  תיכף 
שבעת  ויחיד,  אחד  זכר  בבן  ונושעו  שכרם,  על  ואשתו 
שסיפר לי זה המעשה היה הבחור בגיל שש עשרה, יאריך 

ה' ימיו בטוב ובנעימים.
[ספר 'טיב הקהילה' א ח"א פרשת תזריע]
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