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ויהי הגשםויהי הגשם
לא מכבר סיימנו את תקופת חגי תשרי, שבהם היו לא מכבר סיימנו את תקופת חגי תשרי, שבהם היו 
כמה ימים שנקראים 'ימי החתימה', ויש ששואלים, כמה ימים שנקראים 'ימי החתימה', ויש ששואלים, 
הדין,  יום  הוא  השנה  שראש  לנו  אומרים  הדין, היתכן?  יום  הוא  השנה  שראש  לנו  אומרים  היתכן? 
אח"כ  ושוב  הדין?  יום  הוא  כיפור  יום  כעת  איך  אח"כ אז  ושוב  הדין?  יום  הוא  כיפור  יום  כעת  איך  אז 
שואלים, הרי ביום הכיפורים היה יום החתימה ואיך שואלים, הרי ביום הכיפורים היה יום החתימה ואיך 
אכן  החתימה?  יום  זהו  רבה  שבהושענא  אכן אומרים  החתימה?  יום  זהו  רבה  שבהושענא  אומרים 
וביום  כותב  השי"ת  השנה  בראש  כי  הוא  וביום ההסבר  כותב  השי"ת  השנה  בראש  כי  הוא  ההסבר 
כיפור הוא חותם ואילו בהו"ר מיטיב את החתימה, כיפור הוא חותם ואילו בהו"ר מיטיב את החתימה, 
אבל מעיון בפרשתנו נוכל אולי להבין טוב יותר את אבל מעיון בפרשתנו נוכל אולי להבין טוב יותר את 

זה הענין.זה הענין.
כשהחל המבול לרדת, כתוב בתורה 'ויהי הגשם על כשהחל המבול לרדת, כתוב בתורה 'ויהי הגשם על 
הארץ' ורש"י הק' מסביר 'ויהי הגשם – ולהלן הוא הארץ' ורש"י הק' מסביר 'ויהי הגשם – ולהלן הוא 
אומר ויהי המבול, אלא כשהורידן, הורידן ברחמים אומר ויהי המבול, אלא כשהורידן, הורידן ברחמים 
היו  חזרו  וכשלא  ברכה,  גשמי  יהיו  יחזרו  היו שאם  חזרו  וכשלא  ברכה,  גשמי  יהיו  יחזרו  שאם 
כבר  שהרי  נורא,  דבר  רואים  רש"י  מדברי  כבר למבול',  שהרי  נורא,  דבר  רואים  רש"י  מדברי  למבול', 
נגזרה גזירה, והקב"ה המתין מאה ועשרים שנה עד נגזרה גזירה, והקב"ה המתין מאה ועשרים שנה עד 
עוד  המתין  הזמן  וכשהגיע  המבול,  את  נח  עוד שבנה  המתין  הזמן  וכשהגיע  המבול,  את  נח  שבנה 
שבעה ימים כיון שמת מתושלח, ולבסוף כשהחלו שבעה ימים כיון שמת מתושלח, ולבסוף כשהחלו 
כי  ברכה,  כגשמי  ברחמים  ירדו  יורדים,  כי הגשמים  ברכה,  כגשמי  ברחמים  ירדו  יורדים,  הגשמים 
רק  לא  ואז,  בתשובה,  האנשים  ישובו  ושמא  רק אולי  לא  ואז,  בתשובה,  האנשים  ישובו  ושמא  אולי 

שלא יהיה זה מבול, אלא שיהיו גשמי ברכה!שלא יהיה זה מבול, אלא שיהיו גשמי ברכה!
לפי ההסבר הזה מובן היטב איך יתכן שישנם כמה לפי ההסבר הזה מובן היטב איך יתכן שישנם כמה 
נותן  רחמיו  ברוב  הקב"ה  כי  חתימה,  וימי  דין  נותן ימי  רחמיו  ברוב  הקב"ה  כי  חתימה,  וימי  דין  ימי 
בתשובה,  לשוב  הזדמנות  ועוד  הזדמנות  עוד  בתשובה, לנו  לשוב  הזדמנות  ועוד  הזדמנות  עוד  לנו 
אחד  וכל  ננעלו,  לא  דמעות  שערי  כעת  גם  אחד ועדיין,  וכל  ננעלו,  לא  דמעות  שערי  כעת  גם  ועדיין, 
שער  'הפותח  הוא  הקב"ה  כי  בתשובה  לשוב  שער יכול  'הפותח  הוא  הקב"ה  כי  בתשובה  לשוב  יכול 

לדופקי בתשובה'.לדופקי בתשובה'.
כי  צדיקים  בשם  לומר  נוהג  שליט"א  הרב  כי מורנו  צדיקים  בשם  לומר  נוהג  שליט"א  הרב  מורנו 
וקריאות  רמזים  אלפי  יום  בכל  לנו  שולח  וקריאות הקב"ה  רמזים  אלפי  יום  בכל  לנו  שולח  הקב"ה 
צריכים  רק  אנחנו  בתשובה,  לשוב  לנו  צריכים הקוראות  רק  אנחנו  בתשובה,  לשוב  לנו  הקוראות 
את  לפתוח  העיניים,  את  לפתוח  קשובים,  את להיות  לפתוח  העיניים,  את  לפתוח  קשובים,  להיות 
האזניים, ולהקשיב לקולות, כל פעם שאתה רואה האזניים, ולהקשיב לקולות, כל פעם שאתה רואה 
שמישהו  המכריז  הכרוז  קול  את  שומע  או  שמישהו מודעה  המכריז  הכרוז  קול  את  שומע  או  מודעה 
נפטר, זהו איתות משמים המזכיר לנו שלא נשארים נפטר, זהו איתות משמים המזכיר לנו שלא נשארים 
כאן לנצח, וכן הלאה, בואו לא נהיה טיפשים כדור כאן לנצח, וכן הלאה, בואו לא נהיה טיפשים כדור 
אמנם  ולרמזים,  לאזהרות  הקשיבו  שלא  אמנם המבול  ולרמזים,  לאזהרות  הקשיבו  שלא  המבול 
ימים אלו אינם מוגדרים כ'ימי תשובה', אבל על כך ימים אלו אינם מוגדרים כ'ימי תשובה', אבל על כך 
ישוב  שחטא  ומי  חטא,  שלא  מי  'אשרי  אמרו  ישוב כבר  שחטא  ומי  חטא,  שלא  מי  'אשרי  אמרו  כבר 

וימחול לו'.וימחול לו'.
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י˙  ƒַרּנ כּו ֲ‡ח… ל¿ ם ַוּי≈ י‰∆ נ≈ ¿ ׁ̆ ם  כ∆ ¿ ׁ̆ Œימּו ַעל ƒׂ̆ ָל‰ ַוּיָ מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַŒ˙ ∆‡ ˙ פ∆ ם ָוי∆ ≈ ׁ̆ ח  ַּ̃ ƒי˙ ַוּי ƒַרּנ כּו ֲ‡ח… ל¿ ם ַוּי≈ י‰∆ נ≈ ¿ ׁ̆ ם  כ∆ ¿ ׁ̆ Œימּו ַעל ƒׂ̆ ָל‰ ַוּיָ מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַŒ˙ ∆‡ ˙ פ∆ ם ָוי∆ ≈ ׁ̆ ח  ַּ̃ ƒַוּי
ם ל…‡ ָר‡ּו: (ט, כג)(ט, כג) י‰∆ ƒַו˙ ֲ‡ב ר¿ ע∆ י˙ ו¿ ƒַרּנ ם ֲ‡ח… י‰∆ נ≈ ם ּופ¿ י‰∆ ƒַו˙ ֲ‡ב ר¿ ˙ ע∆ ַכּסּו ‡≈ ם ל…‡ ָר‡ּו:ַוי¿ י‰∆ ƒַו˙ ֲ‡ב ר¿ ע∆ י˙ ו¿ ƒַרּנ ם ֲ‡ח… י‰∆ נ≈ ם ּופ¿ י‰∆ ƒַו˙ ֲ‡ב ר¿ ˙ ע∆ ַכּסּו ‡≈ ַוי¿

שם  על  לימד  ויקח,  אלא  ויקחו  כאן  כתיב  אין   - ויפת  שם  ויקח  שם ופרש"י:  על  לימד  ויקח,  אלא  ויקחו  כאן  כתיב  אין   - ויפת  שם  ויקח  ופרש"י: 
שנתאמץ במצוה יותר מיפת, לכך זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה שנתאמץ במצוה יותר מיפת, לכך זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה 
לבניו, שנאמר לבניו, שנאמר (יחזקאל לט יא)(יחזקאל לט יא) אתן לגוג מקום שם קבר. וחם שבזה את אביו נאמר  אתן לגוג מקום שם קבר. וחם שבזה את אביו נאמר 
בזרעובזרעו (ישעיה כ ד)  (ישעיה כ ד) כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים 

ערום ויחף וחשופי שת וגו':ערום ויחף וחשופי שת וגו':
האיכות  במידת  תלויה  העבודה  במעלת  המודד  עיקר  כי  אנו  למדים  האיכות מכאן  במידת  תלויה  העבודה  במעלת  המודד  עיקר  כי  אנו  למדים  מכאן 
שם  נח  בני  שני  קיימו  בפועל  כי  מעידה  התורה  שהרי  בקיומה,  שם וההתאמצות  נח  בני  שני  קיימו  בפועל  כי  מעידה  התורה  שהרי  בקיומה,  וההתאמצות 
נקראת  המצוה  עיקר  כי  התורה  לנו  רמזה  בבד  בד  אך  המצוה,  את  יחד  נקראת ויפת  המצוה  עיקר  כי  התורה  לנו  רמזה  בבד  בד  אך  המצוה,  את  יחד  ויפת 
על שמו של שם, וכל זה  מפני שהתאמץ יותר בקיומה. זאת אומרת, כי הגם על שמו של שם, וכל זה  מפני שהתאמץ יותר בקיומה. זאת אומרת, כי הגם 
שכדי  כיון  מקום  מכל  בשווה,  שווה  שותפים  שניהם  היו  המעשה  שכדי שבחלק  כיון  מקום  מכל  בשווה,  שווה  שותפים  שניהם  היו  המעשה  שבחלק 
פי  מעשיהו  התורה  החשיבה  לכך  ביותר  שם  התאמץ  הפעל  אל  פי להוציאה  מעשיהו  התורה  החשיבה  לכך  ביותר  שם  התאמץ  הפעל  אל  להוציאה 
זה  של  מעשיהו  מול  זה  של  מעשיהו  וכשמודדים  יפת,  של  ממעשיהו  זה כמה  של  מעשיהו  מול  זה  של  מעשיהו  וכשמודדים  יפת,  של  ממעשיהו  כמה 
נחשב מעשיהו של יפת כדבר מועט מול מעשיהו של שם,  ועל אף שהקב"ה נחשב מעשיהו של יפת כדבר מועט מול מעשיהו של שם,  ועל אף שהקב"ה 
מחשיב כל פעולה קטנה שהאדם עושה למענו, וכפי שרואים אנו שאין התורה מחשיב כל פעולה קטנה שהאדם עושה למענו, וכפי שרואים אנו שאין התורה 
של  מעשיהו  כשמעמידים  מקום  מכל  יפת,  של  ממעשיהו  לגמרי  של מתעלמת  מעשיהו  כשמעמידים  מקום  מכל  יפת,  של  ממעשיהו  לגמרי  מתעלמת 
זה מול מעשיהו של זה נחשב רק מעשיהו של שם כמעשה, ורק עליו אמרה זה מול מעשיהו של זה נחשב רק מעשיהו של שם כמעשה, ורק עליו אמרה 

תורה 'ויקח'. תורה 'ויקח'. 
של  לשכרו  זה  של  שכרו  בין  ההבדל  כי  קיומה,  בשכר  ביותר  ניכרת  זו  של מעלה  לשכרו  זה  של  שכרו  בין  ההבדל  כי  קיומה,  בשכר  ביותר  ניכרת  זו  מעלה 
זה הוא כרחוק שמים מן הארץ, שם שבא לו המצוה מתוך התאמצות זכו זרעו זה הוא כרחוק שמים מן הארץ, שם שבא לו המצוה מתוך התאמצות זכו זרעו 
בעת  לקבורה  בזכותה  לזכות  צאצאיו  עתידים  יפת  ואילו  ציצית,  של  בעת לטלית  לקבורה  בזכותה  לזכות  צאצאיו  עתידים  יפת  ואילו  ציצית,  של  לטלית 
מלחמת גוג ומגוג. הבה ונתבונן, תחילה לכל רואים כי החיש הקב"ה את שכרו מלחמת גוג ומגוג. הבה ונתבונן, תחילה לכל רואים כי החיש הקב"ה את שכרו 
של שם, כי כבר זכו בה ישראל מעת מתן תורה, ואילו שכרו של יפת הוא עדיין של שם, כי כבר זכו בה ישראל מעת מתן תורה, ואילו שכרו של יפת הוא עדיין 
דבר שלא בא לעולם, גם איכות שכרו של שם היא לאין ערוך ואין איכות שכרו דבר שלא בא לעולם, גם איכות שכרו של שם היא לאין ערוך ואין איכות שכרו 
של יפת מגעת לקרסוליה, שם זכה שוב למעשה המביא קורת רוח למלכו של של יפת מגעת לקרסוליה, שם זכה שוב למעשה המביא קורת רוח למלכו של 
עולם, הוא זכה שוב למשאלת לבו, כי ללא ספק רצה בקיום זה המצוה לגרום עולם, הוא זכה שוב למשאלת לבו, כי ללא ספק רצה בקיום זה המצוה לגרום 
נחת רוח לבוראו, וזכה שיתקיים הדבר שוב על ידו, כי זרעו אחריו יגרמו נחת נחת רוח לבוראו, וזכה שיתקיים הדבר שוב על ידו, כי זרעו אחריו יגרמו נחת 
רוח ע"י מצות ציצית, ובנוסף לכל זה נחשב שכרו של שם לקרן המניב פירות, רוח ע"י מצות ציצית, ובנוסף לכל זה נחשב שכרו של שם לקרן המניב פירות, 
בשכרו  שאין  יפת  הוא  עלוב  אך  הבא.  לעולם  בשכר  צאצאיו  יזכו  בזכותה  בשכרו כי  שאין  יפת  הוא  עלוב  אך  הבא.  לעולם  בשכר  צאצאיו  יזכו  בזכותה  כי 
לא נחת רוח למלכו של עולם ולא קרן המביא פירות, מעולם לא ניתן לזרעו לא נחת רוח למלכו של עולם ולא קרן המביא פירות, מעולם לא ניתן לזרעו 
אמצעי לגרום בו נחת רוח לעילא, ומובן ממילא כי גם עולם נצחי אינו מובטח אמצעי לגרום בו נחת רוח לעילא, ומובן ממילא כי גם עולם נצחי אינו מובטח 
יזכו  אז  העולם  מן  ונאבדים  כלים  בהיותם  כי  הקב"ה  הבטיחו  לזאת  רק  יזכו להם,  אז  העולם  מן  ונאבדים  כלים  כי בהיותם  הקב"ה  הבטיחו  לזאת  רק  להם, 
לקבורה ולא יהיו קלונם בפועל לעיני כל חי. הרי לנו כי מעשה הבא מתוך קושי לקבורה ולא יהיו קלונם בפועל לעיני כל חי. הרי לנו כי מעשה הבא מתוך קושי 

והתאמצות היא מעשה אחרת ממעשה שזוכה האדם לקיימו בנקל. והתאמצות היא מעשה אחרת ממעשה שזוכה האדם לקיימו בנקל. 

טעם  "מה  טעם וז"ל:  "מה  וז"ל:  י')  סימן  ח'  פרשה  רבה  השירים  י') (שיר  סימן  ח'  פרשה  רבה  השירים  (שיר  ז"ל  חכמינו  שאמרו  מה  לך  ז"ל והא  חכמינו  שאמרו  מה  לך  והא 
האלף לך שלמה, ר' חייא בריה דרבי אבא דיפו אמר הלומד תורה בצער נוטל האלף לך שלמה, ר' חייא בריה דרבי אבא דיפו אמר הלומד תורה בצער נוטל 
יששכר  של  משבטו  למד  את  ממי  בשכרו,  נוטל  מאתים  בצער  שלא  יששכר אלף,  של  משבטו  למד  את  ממי  בשכרו,  נוטל  מאתים  בצער  שלא  אלף, 
תורה  ולומדים  עוסקים  שהיו  ידי  על  נפתלי  של  שבטו  נפתלי,  של  תורה ומשבטו  ולומדים  עוסקים  שהיו  ידי  על  נפתלי  של  שבטו  נפתלי,  של  ומשבטו 
אבל  אלף,  שרים  ומנפתלי  אבל   אלף,  שרים  ומנפתלי  ל"ה)  י"ב,  א',  הימים  (דברי  ל"ה)  י"ב,  א',  הימים  (דברי  הה"ד  אלף,  שכר  נטלו  הה"דבצער  אלף,  שכר  נטלו  בצער 
מאתים,  שכר  נטלו  בצער  שלא  תורה  למדין  שהיו  ידי  על  יששכר  של  מאתים, שבטו  שכר  נטלו  בצער  שלא  תורה  למדין  שהיו  ידי  על  יששכר  של  שבטו 

שנאמרשנאמר (שם פסוק ל"ג) (שם פסוק ל"ג) ראשיהם מאתים, וכל אחיהם על פיהם", עכ"ל. ראשיהם מאתים, וכל אחיהם על פיהם", עכ"ל.
על פי אלו הדברים מובנים מה שדרשו חכמינו ז"ל על פי אלו הדברים מובנים מה שדרשו חכמינו ז"ל (חגיגה ט:)(חגיגה ט:) על מאמר הכתוב  על מאמר הכתוב 
(מלאכי ג, יח)(מלאכי ג, יח) ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו,  ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, 

עכ"ל.  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  דומה  עכ"ל. אינו  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  דומה  אינו 
מדובר  כי  ניווכח  אז  פעמים,  מאה  פרקו  ששנה  האדם  בזה  כשנתבונן  מדובר הנה,  כי  ניווכח  אז  פעמים,  מאה  פרקו  ששנה  האדם  בזה  כשנתבונן  הנה, 
אחר  ושוב  שוב  תלמודו  על  לעמול  זו  היא  זוטרתא  מלתא  וכי  נשגב,  אחר בצדיק  ושוב  שוב  תלמודו  על  לעמול  זו  היא  זוטרתא  מלתא  וכי  נשגב,  בצדיק 
כשמעמידים  אך  זו,  היא  גדולה  יגיעה  והרי  בדעתו?  היטב  היא  סדורה  כשמעמידים שכבר  אך  זו,  היא  גדולה  יגיעה  והרי  בדעתו?  היטב  היא  סדורה  שכבר 
'לא  כאילו  האדם  זה  נחשב  ואחד  פעמים  מאה  פרקו  ששנה  אחד  מול  'לא אותו  כאילו  האדם  זה  נחשב  ואחד  פעמים  מאה  פרקו  ששנה  אחד  מול  אותו 
עבדו', ומהו ההבדל בין זה לזה? אותה יגיעה פורתא אשר הרבה זה יותר מזה, עבדו', ומהו ההבדל בין זה לזה? אותה יגיעה פורתא אשר הרבה זה יותר מזה, 
זה ששנה מאה פעמים אכן יגע יגיעה גדולה מאוד, ואין ספק שאין ערוך לגודל זה ששנה מאה פעמים אכן יגע יגיעה גדולה מאוד, ואין ספק שאין ערוך לגודל 
שכרו, אך זה שהוסיף עוד פעם אחת הרבה עליו מעט ביגיעה, ואותה פורתא שכרו, אך זה שהוסיף עוד פעם אחת הרבה עליו מעט ביגיעה, ואותה פורתא 
חשובה היא לעין ערוך ומעלה היא את מעשיו מאוד מאוד, ועד כדי כך מגיעים חשובה היא לעין ערוך ומעלה היא את מעשיו מאוד מאוד, ועד כדי כך מגיעים 
נחשב  תלמודו  על  פעמים  מאה  ועמל  שיגע  צדיק  שאותו  עד  הדברים  נחשב פני  תלמודו  על  פעמים  מאה  ועמל  שיגע  צדיק  שאותו  עד  הדברים  פני 
וההתאמצות  היגיעה  במידת  תלוי  מעשה  כל  כי  ללמדיך  לעומתו,  עבדו  וההתאמצות כלא  היגיעה  במידת  תלוי  מעשה  כל  כי  ללמדיך  לעומתו,  עבדו  כלא 
מעשיו  את  ומעלה  האדם  את  מזכה  התאמצות  של  זעירא  מידה  וכל  מעשיו שבה,  את  ומעלה  האדם  את  מזכה  התאמצות  של  זעירא  מידה  וכל  שבה, 
במידה מרובה, וחשובה היא פי כמה מאותה מעשה הנעשית ללא אותה יגיעה במידה מרובה, וחשובה היא פי כמה מאותה מעשה הנעשית ללא אותה יגיעה 

מועטת. מועטת. 
על פי אלו הדברים יכולים גם להבין טעמו של רבי יהושע בן לוי שאמרעל פי אלו הדברים יכולים גם להבין טעמו של רבי יהושע בן לוי שאמר (ברכות  (ברכות 
מז:)מז:) לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים,  לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, 

שאפילו מאה באים אחריו נותנין לו שכר כנגד כולם. כי זה שהשכים והקדים שאפילו מאה באים אחריו נותנין לו שכר כנגד כולם. כי זה שהשכים והקדים 
שאיחרו  מאלו  יותר  מה  במידת  התאמץ  הלוא  להתפלל  הכנסת  לבית  שאיחרו לבוא  מאלו  יותר  מה  במידת  התאמץ  הלוא  להתפלל  הכנסת  לבית  לבוא 
לבוא אחריו, וכפי האמור כל מידת מה של התאמצות מגדיל את המצוה לאין לבוא אחריו, וכפי האמור כל מידת מה של התאמצות מגדיל את המצוה לאין 

ערוך פעמים יותר מבלעדיה, ולכך בדין הוא שיטול שכרו כנגד כולם. ערוך פעמים יותר מבלעדיה, ולכך בדין הוא שיטול שכרו כנגד כולם. 
לפניהם  ומעמיד  בעדם,  מעכב  היצר  אשר  לאלו  גדול  חיזוק  הם  הדברים  לפניהם אלו  ומעמיד  בעדם,  מעכב  היצר  אשר  לאלו  גדול  חיזוק  הם  הדברים  אלו 
מניעות שונות לבטלם ממצוות התורה, שעליהם לדעת כי לא ניתן לו רשות מניעות שונות לבטלם ממצוות התורה, שעליהם לדעת כי לא ניתן לו רשות 
להיצר המשחית להשביתם מעבודת הבורא, ואלו המניעות אינם כי אם סיבה להיצר המשחית להשביתם מעבודת הבורא, ואלו המניעות אינם כי אם סיבה 
כי  האדם  בראות  ואדרבא  שכרם,  ולהרבות  עבודתם  מעלת  להגדיל  כי ועילה  האדם  בראות  ואדרבא  שכרם,  ולהרבות  עבודתם  מעלת  להגדיל  ועילה 
המניעות מתגברים עליו יבין כי הזדמנות פז לפניו להתגבר על אלו הקשיים המניעות מתגברים עליו יבין כי הזדמנות פז לפניו להתגבר על אלו הקשיים 

ולהתרצות על ידם מאוד אל בוראו. ולהתרצות על ידם מאוד אל בוראו. 

אגרא צערא  אגראלפום  צערא  לפום 

א

פר˘˙ נח
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מי שמסופק אם הזכיר מוריד  מי שמסופק אם הזכיר מוריד    א.  א.    
בימות  טל  מזכירין  שאין  בימות (במקום  טל  מזכירין  שאין  (במקום  בתפילתו,  בתפילתו, הגשם  הגשם 
בחזקת  הוא  הרי  יום  שלשים  עד  בחזקת ,  הוא  הרי  יום  שלשים  עד  החמה)החמה), 

הקיץ  בימות  עתה  עד  כהרגלו  הקיץ שהתפלל  בימות  עתה  עד  כהרגלו  שהתפלל 
לאחר  לחזור,  וצריך  גשמים,  הזכיר  לאחר ולא  לחזור,  וצריך  גשמים,  הזכיר  ולא 
שלשים יום אינו צריך לחזור, שכבר נתרגל שלשים יום אינו צריך לחזור, שכבר נתרגל 
אמר  הסתם  ומן  כהלכה,  לומר  אמר לשונו  הסתם  ומן  כהלכה,  לומר  לשונו 

כהרגל לשונו כהרגל לשונו (סי' קי"ד ס"ח ושו"ע הרב ס"י).(סי' קי"ד ס"ח ושו"ע הרב ס"י).
בדעתו  שהיה  לו  ברור  אם  בדעתו   שהיה  לו  ברור  אם  ב.ב. 
התפלה,  בתוך  המאורע  מעין  התפלה, להזכיר  בתוך  המאורע  מעין  להזכיר 
אם  בלבו  ספק  נפל  מופלג  זמן  אם ולאחר  בלבו  ספק  נפל  מופלג  זמן  ולאחר 
הזכיר בתפלה או לא, אין צריך לחזור, אבל הזכיר בתפלה או לא, אין צריך לחזור, אבל 
הרי  התפלה  אחר  מיד  הספק  נתעורר  הרי אם  התפלה  אחר  מיד  הספק  נתעורר  אם 

זה צריך לחזור זה צריך לחזור (מ"ב סקל"ח).(מ"ב סקל"ח).
הסידור  מתוך  מתפלל  אם  הסידור   מתוך  מתפלל  אם  ג.ג. 
וקיפל שם הדף שלא ישכח להזכירו, הרי וקיפל שם הדף שלא ישכח להזכירו, הרי 

זה זריז ונשכר ומועיל זה זריז ונשכר ומועיל (כה"ח סקנ"ד).(כה"ח סקנ"ד).
פעמים  תשעים  אמר  אם  פעמים   תשעים  אמר  אם  ד.ד. 
משיב  להושיע  רב  אתה  מתים  משיב 'מחיה  להושיע  רב  אתה  מתים  'מחיה 
הרוח ומוריד הגשם', הרוח ומוריד הגשם', (ולא יתחיל מאתה גבור כדי (ולא יתחיל מאתה גבור כדי 
שלא יאמר השם לבטלה),שלא יאמר השם לבטלה), שוב אינו צריך לחזור,  שוב אינו צריך לחזור, 

ואפילו אם נפל ספק בליבו הרי זה בחזקת ואפילו אם נפל ספק בליבו הרי זה בחזקת 
שהזכירו שהזכירו (ס"ט מ"ב סקל"ט).(ס"ט מ"ב סקל"ט).

וכן הדין לענין שאלת 'ותן טל  וכן הדין לענין שאלת 'ותן טל   ה.ה. 

כל  'ואת  פעמים  תשעים  אמר  אם  כל ומטר',  'ואת  פעמים  תשעים  אמר  אם  ומטר', 
(ולא (ולא  ומטר',  טל  ותן  לטובה  תבואתה  ומטר', מיני  טל  ותן  לטובה  תבואתה  מיני 
יזכיר מתחילת הברכה כדי שלא יאמר השם לבטלה) יזכיר מתחילת הברכה כדי שלא יאמר השם לבטלה) הרי הרי 

זה בחזקת שהזכירו זה בחזקת שהזכירו (מ"ב סק"מ).(מ"ב סק"מ).
אמר  אם  ספק  לו  יש  אם  אמר   אם  ספק  לו  יש  אם  ו.ו. 
ולכן  החזקה,  נעקר  לא  פעמים,  ולכן תשעים  החזקה,  נעקר  לא  פעמים,  תשעים 
צריך  זה  הרי  ספק  לו  יש  אם  כזה  צריך באופן  זה  הרי  ספק  לו  יש  אם  כזה  באופן 

לחזורלחזור (הליכות אבן ישראל). (הליכות אבן ישראל).
לאמרו  שיש  שכתב  מי  יש  לאמרו   שיש  שכתב  מי  יש  ז.ז. 
סקמ"א  סקמ"א (מ"ב  (מ"ב  ואחד  פעמים  מאה  ואחד לכתחילה  פעמים  מאה  לכתחילה 
אם  בדיעבד  מקום  ומכל  אם ,  בדיעבד  מקום  ומכל  החת"ס),  החת"ס)בשם  בשם 

חוזר  אינו  פעמים  תשעים  רק  אמר  חוזר לא  אינו  פעמים  תשעים  רק  אמר  לא 
ומתפללומתפלל (מ"ב שם). (מ"ב שם).

פעמים  מ"ה  עצמו  הרגיל  אם  פעמים   מ"ה  עצמו  הרגיל  אם  ח.ח. 
משעברו  יום,  עשר  חמשה  כנגד  משעברו שהם  יום,  עשר  חמשה  כנגד  שהם 
אח"כ עוד חמישה עשר ימים, יש לו חזקה אח"כ עוד חמישה עשר ימים, יש לו חזקה 

שאמר כהוגן שאמר כהוגן (מ"ב סקמ"ב).(מ"ב סקמ"ב).
שיהיו  צריך  אין  זה  ולפי  שיהיו   צריך  אין  זה  ולפי  ט.ט. 
שהשלים  כיון  אלא  שלימים,  יום  שהשלים שלשים  כיון  אלא  שלימים,  יום  שלשים 
לשונו  הורגל  ממילא  תפילות  לשונו תשעים  הורגל  ממילא  תפילות  תשעים 

לומר כהלכהלומר כהלכה (מ"ב סקל"ז). (מ"ב סקל"ז).
התפילה  וחזר  ש"ץ  היה  ואם  התפילה   וחזר  ש"ץ  היה  ואם  י.י. 
יום  עשר  בשמונה  לו  די  ומנחה,  יום בשחרית  עשר  בשמונה  לו  די  ומנחה,  בשחרית 
חיסר  ואם  תפילות,  התשעים  חיסר להשלים  ואם  תפילות,  התשעים  להשלים 

כמה תפילות מוסיף עוד יום או יומיים כפי כמה תפילות מוסיף עוד יום או יומיים כפי 
מה שחסר לו מה שחסר לו (כה"ח סקנ"א).(כה"ח סקנ"א).

ומטר,  טל  שאלת  לענין  והנה  ומטר,   טל  שאלת  לענין  והנה  יא.יא. 
לו  אין  עדיין  יום  שלשים  שבגמר  לו אע"פ  אין  עדיין  יום  שלשים  שבגמר  אע"פ 
הפוסקים  דנחלקו  אף  תפילות,  הפוסקים תשעים  דנחלקו  אף  תפילות,  תשעים 
בזה, מכל מקום נקטינן לקולא דשוב אינו בזה, מכל מקום נקטינן לקולא דשוב אינו 
(מ"ב (מ"ב  להקל  ברכות  דספק  ומתפלל,  להקל חוזר  ברכות  דספק  ומתפלל,  חוזר 

סקל"ז).סקל"ז).

אם שגג או פשע יום או יומיים  אם שגג או פשע יום או יומיים   יב.יב. 
ולא התפלל כלל, אעפ"כ לא הורע חזקתו ולא התפלל כלל, אעפ"כ לא הורע חזקתו 
בזה, אלא כל שהוחזק ברוב אלו הימים דיו בזה, אלא כל שהוחזק ברוב אלו הימים דיו 
יום  איזה  הזכיר  שלא  שלאחר  דכיון  יום בכך,  איזה  הזכיר  שלא  שלאחר  דכיון  בכך, 
חזר אח"כ והזכיר עד תום שלשים יום, הרי חזר אח"כ והזכיר עד תום שלשים יום, הרי 
זה בחזקה של שלשים יום, וכ"ש אם שאל זה בחזקה של שלשים יום, וכ"ש אם שאל 
דודאי  וכדומה  תפילה  בשומע  ומטר  דודאי טל  וכדומה  תפילה  בשומע  ומטר  טל 

עולה לו עולה לו (מ"ב סקל"ז).(מ"ב סקל"ז).
החג  אחר  ומטר  טל  שאל  החג   אחר  ומטר  טל  שאל  יג.יג. 
(הלי"ש (הלי"ש  התפילה  חוזר  אינו  בחשון,  ז'  התפילה קודם  חוזר  אינו  בחשון,  ז'  קודם 
וי"א וי"א  לוי),  לוי), (מבית  (מבית  דחוזר  וי"א  דחוזר ,  וי"א  סי"ח),  פ"ח  סי"ח)תפילה  פ"ח  תפילה 

צריך  אינו  שאם  ויתנה  ויתפלל  צריך שיחזור  אינו  שאם  ויתנה  ויתפלל  שיחזור 
(מרא  (מרא   נדבה  בתורת  תפילתו  תהא  נדבהלחזור  בתורת  תפילתו  תהא  לחזור 

דשמעתתא).דשמעתתא).

מעין  הזכיר  אם  המסופק  מעין   הזכיר  אם  המסופק  יד.יד. 
כהלכה,  שהזכיר  לו  אומר  וקטן  כהלכה, המאורע,  שהזכיר  לו  אומר  וקטן  המאורע, 

לעדות,  כשר  שאינו  אע"פ  נאמן,  זה  לעדות, הרי  כשר  שאינו  אע"פ  נאמן,  זה  הרי 
מפני שאין כאן אלא גילוי מילתא בעלמא, מפני שאין כאן אלא גילוי מילתא בעלמא, 
אמר  שמסתמא  חזקה  כאן  שיש  אמר ומה  שמסתמא  חזקה  כאן  שיש  ומה 
כהרגלו לא הוי חזקה גמורה כהרגלו לא הוי חזקה גמורה (הלי"ש שם סכ"ג).(הלי"ש שם סכ"ג).
תשעים  שאמר  לאחר  אם  תשעים   שאמר  לאחר  אם  טו.טו. 
פעמים רצופים, הרגיש שוב בלשונו שהוא פעמים רצופים, הרגיש שוב בלשונו שהוא 
טועה, אעפ"כ לא נשתנה ההלכה הקבועה טועה, אעפ"כ לא נשתנה ההלכה הקבועה 
בשו"ע שיכול לסמוך על הרגל לשונו, ומכל בשו"ע שיכול לסמוך על הרגל לשונו, ומכל 
ברציפות  פעמים  ג'  כך  הרגיש  אם  ברציפות מקום  פעמים  ג'  כך  הרגיש  אם  מקום 
שהוא טועה בלשונו, אפשר שאינו מועיל שהוא טועה בלשונו, אפשר שאינו מועיל 
רצופים,  פעמים  תשעים  שאמר  מה  רצופים, לו  פעמים  תשעים  שאמר  מה  לו 
לאחר  גם  לחוש  יש  כזה  שבאופן  לאחר ואפשר  גם  לחוש  יש  כזה  שבאופן  ואפשר 
תוך  נזכר  אם  ומ"מ  יום,  שלושים  תוך שעברו  נזכר  אם  ומ"מ  יום,  שלושים  שעברו 
כדי דיבור שטעה י"ל דדינו כמי שלא טעה כדי דיבור שטעה י"ל דדינו כמי שלא טעה 
אברהם  (אשל  אברהם   (אשל  לשונו  הרגל  על  לסמוך  לשונוויכול  הרגל  על  לסמוך  ויכול 

תנינא קי"ד ס"ח).תנינא קי"ד ס"ח).

שיודע  דמי  שכתב  מי  יש  שיודע   דמי  שכתב  מי  יש  טז.טז. 
להרגיל  כדי  יום  בעשרים  לו  שדי  להרגיל בבירור  כדי  יום  בעשרים  לו  שדי  בבירור 
לשונו, אינו צריך שלשים יום, שלא אמרו לשונו, אינו צריך שלשים יום, שלא אמרו 
חז"ל  שיערו  שכן  מפני  אלא  יום  חז"ל שלשים  שיערו  שכן  מפני  אלא  יום  שלשים 
אם  ודאי  אבל  בכך,  די  אדם  בני  אם דלסתם  ודאי  אבל  בכך,  די  אדם  בני  דלסתם 
הסברא  הכלל,  מן  יוצא  שהוא  מי  הסברא ימצא  הכלל,  מן  יוצא  שהוא  מי  ימצא 
אות  ה'  סי'  הד"ט  (עיקרי  אות   ה'  סי'  הד"ט  (עיקרי  בשלו  דמודדין  בשלונותנת  דמודדין  נותנת 

נ"ב).נ"ב).

רחו˘י מרח˘ן ˘פוו˙י‰רחו˘י מרח˘ן ˘פוו˙י‰
‡נו יו„עים ˘יע˘‰ עמנו נס‡נו יו„עים ˘יע˘‰ עמנו נס

נמצאים  וכבר  הנוראים,  הימים  אחרי  הלום  נמצאים בעמדנו  וכבר  הנוראים,  הימים  אחרי  הלום  בעמדנו 
את  מעייננו  בראש  נעלה  מר-חשון,  חודש  בראש  את אנו  מעייננו  בראש  נעלה  מר-חשון,  חודש  בראש  אנו 
בונם  ר'  הרבי  הרה"ק  של  משמו  המובא  הידוע  בונם הביטוי  ר'  הרבי  הרה"ק  של  משמו  המובא  הידוע  הביטוי 
שבשם  חשון):  מר   - קודש  שרפי  (שיח  זי"ע  שבשם מפרשיסחא  חשון):  מר   - קודש  שרפי  (שיח  זי"ע  מפרשיסחא 
החודש 'מרחשון' נרמז הביטוי 'מרחשין שפוותיה', כלומר החודש 'מרחשון' נרמז הביטוי 'מרחשין שפוותיה', כלומר 
שהתפללנו  התפילות  מרוב  מרחשות  עדיין  שהתפללנו שהשפתיים  התפילות  מרוב  מרחשות  עדיין  שהשפתיים 
ומשך  והסליחות,  הרחמים  מימי  החל  הנוראים,  ומשך בימים  והסליחות,  הרחמים  מימי  החל  הנוראים,  בימים 
מרן  זה  על  הוסיף  תשרי.  חודש  וזמני  ומועדי  הדין  ימי  מרן כל  זה  על  הוסיף  תשרי.  חודש  וזמני  ומועדי  הדין  ימי  כל 
לבי  'רחש  מלשון  'מרחשון'  ואמר:  זי"ע  הרי"ם  לבי החידושי  'רחש  מלשון  'מרחשון'  ואמר:  זי"ע  הרי"ם  החידושי 
אויף  'טוהט  הזה  שהחודש  ב).  מה,  (תהלים  טוב'  אויף דבר  'טוהט  הזה  שהחודש  ב).  מה,  (תהלים  טוב'  דבר 
רידערין אין הארץ' [מעורר את הלב] (כדפירש שם רש"י: רידערין אין הארץ' [מעורר את הלב] (כדפירש שם רש"י: 

'רחש' לשון נענוע).'רחש' לשון נענוע).
בחו„˘ ח˘ון מ˙‚ל‰ טיב עבו„˙ ‰‡„ם בחו„˘ ˙˘ריבחו„˘ ח˘ון מ˙‚ל‰ טיב עבו„˙ ‰‡„ם בחו„˘ ˙˘רי

חודש  אחר  הראשון  החודש  שהוא  חשון  שחודש  לנו  חודש הרי  אחר  הראשון  החודש  שהוא  חשון  שחודש  לנו  הרי 
תשרי בו התעלינו מעל פני האדמה והארציות כל אחד לפי תשרי בו התעלינו מעל פני האדמה והארציות כל אחד לפי 
דרגא דיליה, וכעת הוא הזמן המוכשר ביותר להמשיך את דרגא דיליה, וכעת הוא הזמן המוכשר ביותר להמשיך את 
העבודה של תשרי אל תוך שאר חודשי השנה לעלות בהר העבודה של תשרי אל תוך שאר חודשי השנה לעלות בהר 
ה' ולקום במקום קדשו. וכבר המליצו הצדיקים [מתאמרא ה' ולקום במקום קדשו. וכבר המליצו הצדיקים [מתאמרא 
הבית  לפרש  ועוד]  זי"ע  מסטאלין  אשר  רבי  הרה"ק  הבית בשם  לפרש  ועוד]  זי"ע  מסטאלין  אשר  רבי  הרה"ק  בשם 
בפיוט 'אזמר בשבחין' שנתחבר על ידי האר"י הק' בו נאמר: בפיוט 'אזמר בשבחין' שנתחבר על ידי האר"י הק' בו נאמר: 
'יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה', ואמרו שבבקשה זו אנו 'יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה', ואמרו שבבקשה זו אנו 
להמשיך  השי"ת  שיזכנו  להמשיך מתפללים  השי"ת  שיזכנו  מתפללים 
את ההתעוררות וההשגות של את ההתעוררות וההשגות של 

עלינו  תשרה  שתמיד  השנה,  כל  למשך  תשרי  חודש 
קדושת חודש תשרי.

ואכן, בחודש זה נבחן האדם הלכה למעשה, מה נשאר 
מה  תשרי,  חודש  של  והקבלות  ההבטחות  מכל  אצלו 
באמת השתנה אצלו, ובמה התעלה במדרגתו הרוחנית 
זצ"ל  הרש"ש  מרן  דברי  וכפי  שעברה.  השנה  זצ"ל לעומת  הרש"ש  מרן  דברי  וכפי  שעברה.  השנה  לעומת 
(בדרשה שלפני התקיעות), כי צריך האדם להתוודות בזמן (בדרשה שלפני התקיעות), כי צריך האדם להתוודות בזמן 
מאד  וקשה  היות  אך  באמת.  חטאיו  על  ולשוב  מאד התקיעות  וקשה  היות  אך  באמת.  חטאיו  על  ולשוב  התקיעות 
לשוב על כל עוונותיו בפעם אחת, לכן העניק לנו הרש"ש לשוב על כל עוונותיו בפעם אחת, לכן העניק לנו הרש"ש 
ויודע  רפיון  בזה  לו  שיש  אחד  דבר  לקחת  נפלאה:  ויודע עצה  רפיון  בזה  לו  שיש  אחד  דבר  לקחת  נפלאה:  עצה 
שיוכל לתקנה באופן שיוכל לעמוד בזה כל השנה, ועל דבר שיוכל לתקנה באופן שיוכל לעמוד בזה כל השנה, ועל דבר 
יגיע  הבאה  שלשנה  כדי  הלב,  מכל  ולשוב  להתוודות  יגיע הזה  הבאה  שלשנה  כדי  הלב,  מכל  ולשוב  להתוודות  הזה 
עם התקדמות של דבר אחד לפחות. אשר על כן יקבל כל עם התקדמות של דבר אחד לפחות. אשר על כן יקבל כל 
אחד על עצמו קבלה טובה אחת אותה ישמור מכל משמר אחד על עצמו קבלה טובה אחת אותה ישמור מכל משמר 
ועל ידי זה ישמור לעצמו את קדושת חודש תשרי למשך ועל ידי זה ישמור לעצמו את קדושת חודש תשרי למשך 

כל השנה כולה.כל השנה כולה.
ל‰מ˘יך ‡˙ עבו„˙ ‰˙פל‰ לכל ‰˘נ‰ל‰מ˘יך ‡˙ עבו„˙ ‰˙פל‰ לכל ‰˘נ‰

דוגמא לקבלה טובה הוא עבודת התפלה, עבודה שחודש דוגמא לקבלה טובה הוא עבודת התפלה, עבודה שחודש 
תשרי התברכה בה בשופי, אותה ניתן להמשיך לכל השנה תשרי התברכה בה בשופי, אותה ניתן להמשיך לכל השנה 
הזה  שהחודש  לעיל  המובא  הצדיקים  וכמאמר  הזה כולה,  שהחודש  לעיל  המובא  הצדיקים  וכמאמר  כולה, 
נא  וייזכר  מאליהם,  בתפלה  השפתיים  מרחשים  נא עדיין  וייזכר  מאליהם,  בתפלה  השפתיים  מרחשים  עדיין 
עתה בתפלת הנעילה של יום הכיפורים בה נמצאים כולם עתה בתפלת הנעילה של יום הכיפורים בה נמצאים כולם 
כאחד במעמד נשגב ונורא ולא יימצא שום אחד מישראל כאחד במעמד נשגב ונורא ולא יימצא שום אחד מישראל 
הכיפורים  ביום  נעילה  תפילת  באמצע  פיו  לפצות  הכיפורים שיעיז  ביום  נעילה  תפילת  באמצע  פיו  לפצות  שיעיז 
אין  כזה  קדוש  שביום  מחמת  ומדוע,  הבל,  דברי  אין ולדבר  כזה  קדוש  שביום  מחמת  ומדוע,  הבל,  דברי  ולדבר 
איש מישראל שלא ירגיש במקצת את קרבתו אל השי"ת איש מישראל שלא ירגיש במקצת את קרבתו אל השי"ת 
ופחד מהדר גאונו, כל אחד יודע אז שהקב"ה נמצא לידו, ופחד מהדר גאונו, כל אחד יודע אז שהקב"ה נמצא לידו, 
גם  אלא  הכיפורים,  ביום  רק  שלא  יודע  הנלבב  האיש  גם אך  אלא  הכיפורים,  ביום  רק  שלא  יודע  הנלבב  האיש  אך 
עם  מדברים  אנו  ותפלה  תפלה  בכל  השנה,  ימות  עם בשאר  מדברים  אנו  ותפלה  תפלה  בכל  השנה,  ימות  בשאר 
הקב"ה, ומה לי חילוק בין תפלת נעילה של יום הכיפורים הקב"ה, ומה לי חילוק בין תפלת נעילה של יום הכיפורים 

לתפלה אחרת של אמצע השנה, הרי זה אותו הקב"ה שאנו לתפלה אחרת של אמצע השנה, הרי זה אותו הקב"ה שאנו 
מדברים עמו ביום הכיפורים והוא עומד לנגדנו תמיד.מדברים עמו ביום הכיפורים והוא עומד לנגדנו תמיד.

בעוונותינו  כי  בזמנינו,  זה  בדבר  להתחזק  עלינו  בעוונותינו במיוחד  כי  בזמנינו,  זה  בדבר  להתחזק  עלינו  במיוחד 
הרבים נמצאים אנו במצב של הסתר פנים, שמחמתה אין הרבים נמצאים אנו במצב של הסתר פנים, שמחמתה אין 
אנו זוכים לראות עין בעין  שתפילתינו מתקבלים, וממילא אנו זוכים לראות עין בעין  שתפילתינו מתקבלים, וממילא 
מתקיים בנו ביתר שאת דרשת חז''ל (ברכות ו:) על מאמר מתקיים בנו ביתר שאת דרשת חז''ל (ברכות ו:) על מאמר 
הכתוב (תהלים יב, ט): 'כרום זולות לבני אדם', אלו דברים הכתוב (תהלים יב, ט): 'כרום זולות לבני אדם', אלו דברים 
שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן. וכדפירש שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן. וכדפירש 
רש"י: שכוונתם היא לתפילה שעולה למעלה. על כן עלינו רש"י: שכוונתם היא לתפילה שעולה למעלה. על כן עלינו 
כי  ולדעת  ז''ל  חכמינו  במאמר  שלימה  באמונה  כי להתחזק  ולדעת  ז''ל  חכמינו  במאמר  שלימה  באמונה  להתחזק 
של  ברומו  עומדת  והיא  למאוד,  גדול  התפילה  כוח  של אכן  ברומו  עומדת  והיא  למאוד,  גדול  התפילה  כוח  אכן 

עולם.עולם.
העצום  הכח  על  נפלא  חידוש  הספורנו  בדברי  העצום וראה  הכח  על  נפלא  חידוש  הספורנו  בדברי  וראה 
(בראשית  הכתוב  מאמר  על  בפירושו  להשי"ת,  (בראשית שבתפלה  הכתוב  מאמר  על  בפירושו  להשי"ת,  שבתפלה 
היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה   שרה  'ותצחק  יב)  היתה יח,  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה   שרה  'ותצחק  יב)  יח, 
שחשבה   - שרה   ותצחק  לשונו:  וזה  זקן',  ואדוני  עדנה  שחשבה לי   - שרה   ותצחק  לשונו:  וזה  זקן',  ואדוני  עדנה  לי 
לא  אלישע,  כעניין  בלבד,  נביא  ברכת  המלאך  דבר  לא שהיה  אלישע,  כעניין  בלבד,  נביא  ברכת  המלאך  דבר  שהיה 
נבואה ושליחות האל יתברך, וחשבה שלא יושג זה בזקנים נבואה ושליחות האל יתברך, וחשבה שלא יושג זה בזקנים 
הזקנה  אחרי  הבחרות  להשיב  אמנם  כי  נביא,  שום  הזקנה ברכת  אחרי  הבחרות  להשיב  אמנם  כי  נביא,  שום  ברכת 
הרי הוא כתחיית המתים, שלא תהיה זולתי במצוות האל הרי הוא כתחיית המתים, שלא תהיה זולתי במצוות האל 

פרטית, או בתפלה משגת חן מאתו. ע"כ.פרטית, או בתפלה משגת חן מאתו. ע"כ.
לא  ממש  הטבע  דשינוי  נפלא,  דבר  מדבריו  אנו  לא רואים  ממש  הטבע  דשינוי  נפלא,  דבר  מדבריו  אנו  רואים 
יושג אפילו על ידי ברכה מנביא, ואילו על ידי כח התפילה יושג אפילו על ידי ברכה מנביא, ואילו על ידי כח התפילה 
אדם  בני  דרך  ואם  הטבע.  שינוי  להשיג  שייך  כן  אדם להשי"ת  בני  דרך  ואם  הטבע.  שינוי  להשיג  שייך  כן  להשי"ת 
גוזר  דצדיק  הטבע,  לשנות  יכולה  צדיק  שברכת  גוזר להאמין  דצדיק  הטבע,  לשנות  יכולה  צדיק  שברכת  להאמין 
והקדוש ברוך הוא מקיים, כל שכן שעליהם להאמין בכוח והקדוש ברוך הוא מקיים, כל שכן שעליהם להאמין בכוח 
כוחות  יתברך  השם  בו  וטמן  מזה,  גדול  שהיא  כוחות התפילה  יתברך  השם  בו  וטמן  מזה,  גדול  שהיא  התפילה 

עצומים ונפלאים עד מאוד.עצומים ונפלאים עד מאוד.
י˘ר‡ל ‡ין כוחם ‡ל‡ בפ‰י˘ר‡ל ‡ין כוחם ‡ל‡ בפ‰
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טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

|  המשך בעמוד ג'  |
ב

הלכות הזכרת ושאלת גשמים ב'הלכות הזכרת ושאלת גשמים ב'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

"˙יב˙ נח" בזמן ‰ז‰
עה"ת  (בעש"ט  זי"ע  הקדוש  טוב  שם  הבעל  זי"ע מרן  הקדוש  טוב  שם  הבעל  מרן  יסוד  ידוע 
ופרט  פרט  וכל  היא,  נצחית  הקדושה  שהתורה  חוקת),  ר"פ 

בישראל  איש  לכל  אופן,  באיזה  ונוגע  שייך  בה  האמור 
בכל עת שהיא, ובכל מקום שהוא.

דור  בכל  עניינה  ונוהג  היא,  נצחית  דידן  נח"  "תיבת  נח"  "תיבת  אף 
ודור ובכל עת ומקום. שהרי שנו רבותינו ז"ל בריש פרק 
הזהב (בבא מציעא מד.): "מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור 
בדבורו".  עומד  שאינו  ממי  להיפרע  עתיד  הוא  הפלגה, 
רמזו בכך, שבכל דור ודור ישנה מאותה השפעה של דור 
המבול ודור הפלגה, ולכן מי שפרע מהם הוא ייפרע מכל 

אותם ממשיכי דרכם העושים כמעשיהם. 
אותה  כענין  רח"ל,  רבה  השחתה  בו  יש  אנו  דורנו  אף 
אף  כן  ואם   – המבול.  בדור  בשר  כל  שהשחית  השחתה 
היטב  להסתגר  שנוכל  נח",  נח""תיבת  "תיבת  בזמנינו  צריכים  אנו 
המבול  מי  שטף  מפני  ובעדנו  עלינו  שתגן  כדי  בתוכה, 

הזידונים השוטפים כל העולם, רחמנא ליצלן.
ונודע מאמר צדיקי הדורות, שתיבת נח שבזמן הזה הלא 
הם היכלי הישיבות הקדושות, ובתי המדרשות לפריחת 
התורה. ויש לשנן זאת היטב, כי אין לנו שיור רק התורה 
הזאת, וכאשר מסביבותינו יהום הסער, במבול אדיר של 
והפקרות  מתירנות  של  בדור  קשות,  ותאוות  כפירה  גלי 
עצמנו  להטמין  אם  כי  תבונה,  ואין  עצה  אין   – נוראה. 
ועיניים  לב  המשמחת  הקדושה,  הגמרא  דפי  בתוככי 

מאירה, אמן.
[מתוך שיחה בנסיעה לקבר חזקיהו ראש הגולה, פרשת נח תשע"ב]

• ~ • ~ •
זונדל  רבי  זונדל הגה"צ  רבי  הגה"צ  מחו'  מורנו ורבינו  של  התמדת התורה 
הוא  דבר.  לשם  היתה  החמה',  'אור  החמה'  'אור  בעל  זצוק"ל,  זצוק"לקרוזר  קרוזר 
חטא  ירא  והיה  התורה,  ללימוד  פנוי  רגע  כל  מנצל  היה 
מאוד מעוון ביטול תורה, וממש ברח לתוך הגמרא, כמי 

שבורח מן המבול אל תוך התיבה...
סיפר לי בן אחיו יבלחט"אבן אחיו יבלחט"א, שפעם בעת ששכב ר' זונדל 
השכים  צדק',  'שערי  צדק'  'שערי  החולים  בבית  הקשה  בחוליו  ע"ה 
שבע  בשעה  בערך  בשלומו  ולשאול  לבקרו  ונכנס  קום, 

בבוקר.
בשלומו,  ששאל  ולאחר  לקראתו,  שמח  זונדל  רבי 
ותרופותיו,  מחלתו  אודות  מילים  כמה  ביניהם  והחליפו 
ועל טיב הרופא המטפל בו. הביט לרגע ר' זונדל בשעונו, 
בחרדה:  אחיו  בן  את  ושאל  מאוד,  פניו  הרצינו  ופתאום 
דפים  כמה  בבוקר!  ורבע'  ורבע' 'שבע  'שבע  כבר  עתה  השעה  הנה 
כבר הספקת ללמוד היום? הרי זה כבר כמה שעות מאז 

תחילת היום!...
טובות  שנים  כמה  כבר  חלפו  כי  שאף  בפני,  הלה  והעיד 
מהדהדת  שאלה  אותה  הרי  שגרתי,  ביקור  אותו  מאז 
עדיין וצועקת באוזניו! כמה כבר הספקת היום? כמה כבר הספקת היום? ולא ניתן 

בשאלת  זונדל  ר'  בו  שהחדיר  התורה  חשקת  את  לשער 
חקירתו הנוקבת, ויורדת חדרי בטן!

[קונטרס טיב תולדות רבי זונדל ע"ה, שקידתו]

• ~ • ~ •
'תיקון חצות''תיקון חצות', כשהיה  בכל יום היה רבי זונדל ע"הרבי זונדל ע"ה עורך 
מתיישב על 'שרפרף' נמוך פחות מג' טפחים, כדרכם של 

יראים ושלמים בדורות הקודמים.
השלמת  עם  מסוימים  לימודים  של  מיוחד  סדר  לו  היה 
בהם  הוגה  שהיה  מוסר  ספרי  בכמה  חצות,  התיקון 
ומסודרים  קבועים  לימודיו  סדרי  היו  וכך  בקביעות. 
דקות  כמה  של  סדרים  גם  היו  מהם  ובחלק  להפליא, 

בלבד, בכל דבר לפי עניינו.
אחר  לבו  את  סועד  כשהיה  הבוקר  ארוחת  בעת  למשל 
ספר ספר  שולחנו  על  מונח  היה  וותיקין,  מתפילת  חזרתו 
השבוע.  פרשת  של  בזוהר  הוגה  והיה  הקדוש,  הקדושהזוהר  הזוהר 
לצידו היה מונח גם 'עיפרון', והיה מציין בספר כל קטע 
שיהיו  כדי  לדורות,  מוסר  לימוד  ממנו  ללמוד  שניתן 

הדברים מצויים כשיחפשו אחריהם.
של  מסוים  סדר  לו  היה  הערב,  ארוחת  בסעודת  ואילו 
לימוד משניותלימוד משניות, לא היה זה כמובן לימוד ארוך, כאשר כל 
סעודתו לא נמשכה יותר ממספר דקות... אבל גם אותם 
התורה  ללימוד  תום  עד  ומנצלם  ללבו,  היו  יקרות  דקות 

הקדושה. 
בקדושה  ומשומר  שמור  תמיד  שהיה  אפוא,  פלא  בקדושה אין  ומשומר  שמור  תמיד  שהיה  אפוא,  פלא  אין 
עילאה, כאשר כל פגעי הזמן ותנודותיו הקשות לא נגעו עילאה, כאשר כל פגעי הזמן ותנודותיו הקשות לא נגעו 
תיבת  בתוככי  היטב  מוגן  תמיד  היה  הוא  הרי  כלל,  תיבת בו  בתוככי  היטב  מוגן  תמיד  היה  הוא  הרי  כלל,  בו 

נח!...נח!...
[שם]

• ~ • ~ •
זצ"ל,  וויגדער  שבתי  זצ"ל, מוהר"ר  וויגדער  שבתי  מוהר"ר  המפורסם  הצדיק  הגאון 
לעדרים,  תורה  הרביץ  שם  יצ"ו,  שמש  שמשבית  בית  העיר  מרבני 
הרבים,  לתלמידיו  וקדושה  שמים  יראת  הרבה  והשפיע 

חברי קהילתנו בבית שמש יחיו.
זאת  ובכל  ערב,  עד  מבוקר  מלאים  היו  לימודיו  סדרי 
אפשרות  מצא  יומו,  סדר  חשבון  את  פעם  כשערך 
'לדחוף' עוד סדר לימוד קצר נוסף בין הסדרים... וביקש 
זמן  לאותו  חברותא  עמו  לקבוע  בעיר  האברכים  מאחד 
לימוד  ואכן  בשמחה,  נענה  האברך  יום,  מדי  מקוצר 

החברותא יצא לדרך.
שזהו  האברך  הבחין  ללימודם,  הראשונים  בימים  תיכף 
'סדר' הנדחף בכוח... כאשר ר' שבתי כבר עייף ויגע לאחר 
בלימודיו  ומפרך,  קשה  התורה  עמל  של  מרובות  שעות 
התורה.  בהרבצת  שימש  בהם  השונות  במסגרות  הרבים 
אך על אף היותו חלוש ומותש [היה זה כבר בימי זקנותו, 
רק  מעט,  לנוח  עצמו  להניח  אבה  לא  עמו],  בל  כשכוחו 

'צו עיכוב יציאה''צו עיכוב יציאה'"ַוָּיבֹוא ֹנַח ּוָבָניו כו' ֶאל ַהֵּתָבה, ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול" "ַוָּיבֹוא ֹנַח ּוָבָניו כו' ֶאל ַהֵּתָבה, ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול" (ז, ב)(ז, ב)
מינקות,  גלגלים  לכסא  המרותק  צדיק  משי  באברך  מינקות, מדובר  גלגלים  לכסא  המרותק  צדיק  משי  באברך  מדובר 
רגע  אף  מבטל  ולא  הקדושה  בתורה  וליל  יומם  הוגה  רגע הוא  אף  מבטל  ולא  הקדושה  בתורה  וליל  יומם  הוגה  הוא 

לבטלה.לבטלה.
בארץ  נעזר  הוא  כאשר  לביקור  ישראל  לארץ  הגיע  בארץ הוא  נעזר  הוא  כאשר  לביקור  ישראל  לארץ  הגיע  הוא 

במלווה צמוד העוזר לו בכל המצריך סיוע.במלווה צמוד העוזר לו בכל המצריך סיוע.
כדי  הביקור  לתקופת  השכורה  מדירתו  אותו  לאסוף  כדי נסעתי  הביקור  לתקופת  השכורה  מדירתו  אותו  לאסוף  נסעתי 

להסיעו לשדה התעופה משם יטוס חזרה לארה''ב. להסיעו לשדה התעופה משם יטוס חזרה לארה''ב. 
הגלגלים  וכסא  המזוודות  עם  לרכב  אותו  שהכנסנו  הגלגלים לאחר  וכסא  המזוודות  עם  לרכב  אותו  שהכנסנו  לאחר 
לאסוף  הדירה  בעל  שיגיע  עד  קמעא  אמתין  כי  ביקש  לאסוף הוא  הדירה  בעל  שיגיע  עד  קמעא  אמתין  כי  ביקש  הוא 
את המפתח לדירה, המתנתי כעשר דקות ובעל הדירה טרם את המפתח לדירה, המתנתי כעשר דקות ובעל הדירה טרם 
לירושלים  בשובי  כי  לו  אמרתי  דחק  שהזמן  מכיוון  לירושלים הגיע,  בשובי  כי  לו  אמרתי  דחק  שהזמן  מכיוון  הגיע, 
בעל  כי  לי  הסביר  הוא  המפתח,  את  הדירה  לבעל  בעל אשיב  כי  לי  הסביר  הוא  המפתח,  את  הדירה  לבעל  אשיב 
יגיע  שהמפתח  לדאוג  התחייבתי  אחרת,  בעיר  גר  יגיע הדירה  שהמפתח  לדאוג  התחייבתי  אחרת,  בעיר  גר  הדירה 
ופתחתי  שליח  ידי  על  או  אני  אם  יהיה  שרק  היכן  ופתחתי לידיו  שליח  ידי  על  או  אני  אם  יהיה  שרק  היכן  לידיו 
בנסיעה, לאחר נסיעה קצרה התקשר בעל הדירה שהוא כבר בנסיעה, לאחר נסיעה קצרה התקשר בעל הדירה שהוא כבר 

מגיע אך סירבתי להסתובב כדי שלא יפסיד את הטיסה.מגיע אך סירבתי להסתובב כדי שלא יפסיד את הטיסה.
כעבור עשרים דקות נסיעה שאלתי אם יש להם את הדרכונים כעבור עשרים דקות נסיעה שאלתי אם יש להם את הדרכונים 
וכל מה שהם צריכים לטיסה, הוא הביט על המטפל והמטפל וכל מה שהם צריכים לטיסה, הוא הביט על המטפל והמטפל 
עליו, כעבור דקותיים של שקט מתוח התברר כי הם שכחו עליו, כעבור דקותיים של שקט מתוח התברר כי הם שכחו 

את הדרכונים בדירה...את הדרכונים בדירה...
ופניתי  הראשי  מהכביש  לרדת  מחלף  היה  בדיוק  ופניתי למזלי  הראשי  מהכביש  לרדת  מחלף  היה  בדיוק  למזלי 
נספיק  לא  כי  ברור  היה  כבר  שעתה  אלא  לירושלים,  נספיק חזרה  לא  כי  ברור  היה  כבר  שעתה  אלא  לירושלים,  חזרה 
את הטיסה והחזרתי אותו חזרה לדירה כאשר המפתח בידו את הטיסה והחזרתי אותו חזרה לדירה כאשר המפתח בידו 

והאפשרות להכנס אליו עד לטיסה למחרת היום. והאפשרות להכנס אליו עד לטיסה למחרת היום. 
להתאכסן  היכן  לו  היה  לא  המפתח  את  מחזירים  היינו  היכן להתאכסן אילו  לו  היה  לא  את המפתח  אילו היינו מחזירים 
מכיוון שמדובר באדם רתוק לכיסא גלגלים ולא כל דירה יש מכיוון שמדובר באדם רתוק לכיסא גלגלים ולא כל דירה יש 
בה נגישות לפי הצטרכויותיו...  מה גם שהדרכונים היו שם בה נגישות לפי הצטרכויותיו...  מה גם שהדרכונים היו שם 

בדירה כנזכר...בדירה כנזכר...
עכשיו שראה את גודל ההשגחה נרגע מכך שבעל הדירה לא עכשיו שראה את גודל ההשגחה נרגע מכך שבעל הדירה לא 

הספיק להגיע בזמן לקבל את המפתח...הספיק להגיע בזמן לקבל את המפתח...
המכשיר  את  האברך  שלף  לבירה  חזרה  נסיעתנו  כדי  המכשיר תוך  את  האברך  שלף  לבירה  חזרה  נסיעתנו  כדי  תוך 
הסלולרי ותיאם עם נהג מיוחד שיקח אותו בשעה אחד עשרה הסלולרי ותיאם עם נהג מיוחד שיקח אותו בשעה אחד עשרה 
מה  לשאלתי  הקדוש...  החיים  האור  של  לציונו  בלילה  מה וחצי  לשאלתי  הקדוש...  החיים  האור  של  לציונו  בלילה  וחצי 
קרה שכבר דאג לנסיעה לאור החיים הקדוש עוד בדרך חזרה קרה שכבר דאג לנסיעה לאור החיים הקדוש עוד בדרך חזרה 
לירושלים השיב: "התחייבתי קודם בואי לארץ לבקר בציונו לירושלים השיב: "התחייבתי קודם בואי לארץ לבקר בציונו 
שיעורים  מוסר  שאני  מכיוון  זאת  הקדוש,  החיים  האור  שיעורים של  מוסר  שאני  מכיוון  זאת  הקדוש,  החיים  האור  של 
בספרו מדי שבוע, ובאמת תאמתי עם נהג המונית שלי בארץ בספרו מדי שבוע, ובאמת תאמתי עם נהג המונית שלי בארץ 
האור  לציון  אותי  לאסוף  שיבוא  בוקר  לפנות  חמש  האור לשעה  לציון  אותי  לאסוף  שיבוא  בוקר  לפנות  חמש  לשעה 
ומכיוון  מאוחר  עד  התעורר  לא  שהוא  אלא  הקדוש  ומכיוון החיים  מאוחר  עד  התעורר  לא  שהוא  אלא  הקדוש  החיים 
שכך הפסדתי את הנסיעה המתוכננת, אני יודע שכל העיכוב שכך הפסדתי את הנסיעה המתוכננת, אני יודע שכל העיכוב 
שלי לצאת מהארץ זה בגלל שלא קיימתי את ההבטחה ועד שלי לצאת מהארץ זה בגלל שלא קיימתי את ההבטחה ועד 
שזו לא תקויים לא אוכל לעזוב את גבולות הארץ, אז עכשיו שזו לא תקויים לא אוכל לעזוב את גבולות הארץ, אז עכשיו 
את  בגללו  שהפסדתי  יודע  שהוא  ומכיוון  אליו  את התקשרתי  בגללו  שהפסדתי  יודע  שהוא  ומכיוון  אליו  התקשרתי 
הנסיעה , הוא בוודאי יבוא הלילה לקחת אותי ורק אז אוכל הנסיעה , הוא בוודאי יבוא הלילה לקחת אותי ורק אז אוכל 

לעזוב..."לעזוב..."
למחרת אכן עזב בשלום את הארץ לאחר שקיים הבטחתו...למחרת אכן עזב בשלום את הארץ לאחר שקיים הבטחתו...
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

מעמודי  אחת  היא  התפילה  כי  לדעת  עלינו  זאת  מעמודי גם  אחת  היא  התפילה  כי  לדעת  עלינו  זאת  גם 
דברים  שלשה  דברים על  שלשה  על  ב)  א,  (אבות  התנא  שאומר  כמו  התנא העולם  שאומר  כמו  העולם 
העולם  שנברא  ומאז  העבודה,  ועל  וכו'  עומד  העולם העולם  שנברא  ומאז  העבודה,  ועל  וכו'  עומד  העולם 
משך כל הדורות שמאדם הראשון עד ימינו, לא נתקיים משך כל הדורות שמאדם הראשון עד ימינו, לא נתקיים 
הקב"ה  שבחר  תורה  וממתן  תפילה,  ע"י  אלא  הקב"ה העולם  שבחר  תורה  וממתן  תפילה,  ע"י  אלא  העולם 
בעמו להיות לו לממלכת כהנים וגוי קדוש ניתנה מתנה בעמו להיות לו לממלכת כהנים וגוי קדוש ניתנה מתנה 
בכל  אשר  בפה,  אלא  כוחם  אין  והם  בלבד,  לישראל  בכל זו  אשר  בפה,  אלא  כוחם  אין  והם  בלבד,  לישראל  זו 
שיש  מה  ידי  על  אלא  נושעים  אינם  וצוקה  צרה  שיש עת  מה  ידי  על  אלא  נושעים  אינם  וצוקה  צרה  עת 
ולהתחנן  המלך  לפני  ולבוא  ולהריע  לזעוק  בפיהם  ולהתחנן כח  המלך  לפני  ולבוא  ולהריע  לזעוק  בפיהם  כח 

רעה,  וכל  גזירה  כל  להעביר  הלב,  מן  היוצאים  רעה, בדברים  וכל  גזירה  כל  להעביר  הלב,  מן  היוצאים  בדברים 
בכל  אלינו  הקב"ה  קרוב  כי  ועומדים  מובטחים  בכל ואנו  אלינו  הקב"ה  קרוב  כי  ועומדים  מובטחים  ואנו 
ישראל  בית  עמו  שוועת  שומע  הוא  וכי  אליו,  ישראל קראינו  בית  עמו  שוועת  שומע  הוא  וכי  אליו,  קראינו 

בכל עת ועונה.בכל עת ועונה.
יעזור השי"ת שבזכות הקבלה טובה שנקבל על עצמנו יעזור השי"ת שבזכות הקבלה טובה שנקבל על עצמנו 
בעת הזאת, נזכה להמשיך את קדושת ירח האיתנים - בעת הזאת, נזכה להמשיך את קדושת ירח האיתנים - 
הצדיקים:  וכמאמר  כולה,  השנה  למשך   - תשרי  הצדיקים: חודש  וכמאמר  כולה,  השנה  למשך   - תשרי  חודש 

'יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה'.'יהא רעוא קמיה דתשרי על עמיה'.



הכריח את עצמו להתחזק בעמלה של תורה.
ר'  מספר,  דקות  של  איחור  מעט,  האברך  איחר  אחד  יום 
עצמו,  את  החזיק  ובקושי  וחלוש,  מאוד  עייף  שהיה  שבתי 
ונרדם  ראשו  צנח  תיכף  אבל  לבדו,  ללמוד  להתחיל  ניסה 
על מקומו מרוב עייפות ולאות. כשנכנס האברך החברותא, 
וראה את המצב, ידע היטב כמה זקוק הרב למנוחה זו, ולכן 
רעש  שום  יישמע  שלא  מסביב,  השקט  על  מאוד  השגיח 

כלשהו בסביבה, שלא להפריע את מנוחתו של הצדיק.
דקות'  'עשר  כיסאו  על  לנמנם  שבתי  ר'  היה  יכול  כך 
שבתי,  ר'  לפתע  התעורר  דקות  עשר  אחר  והנה  תמימות... 
כל  יקר  זמן  הפסדתי  אוי!  אוי!  גדול:  בפחד  נחרד  כשכולו 
כך של לימוד! מה יהיה אתי? [וואס וועט זיין מיט מיר?...]. וכך ישב 
דקות  עשר  ישן  שהיה  ומצא  כך,  נמנם  זמן  כמה  וחישב 
שלמות... ושוב החל מייסר את עצמו: צען מינוט! [עשר דקות], 
שהלכו לאיבוד! אוי וויי, מה יהיה עמי? הרי אני עוד אצא עם 

הארץ חס ושלום! [איך וועל נאך ארויס קומען א' עם הארץ חלילה...].
ואמר:  מעט,  להרגיעו  ניסה  הגדול,  בצערו  שראה  האברך 

הלא זה רק ממש עכשיו הגעתי!... 
מתי  לגבי  משנה  זה  מה  וכי  מתי   לגבי  משנה  זה  מה  וכי  כלל,  נרגע  לא  שבתי  ר'  אך 
אתה הגעת?... הרי אני כשלעצמי הפסדתי כאן עשר דקות אתה הגעת?... הרי אני כשלעצמי הפסדתי כאן עשר דקות 
שכזו  בצורה  עמדי?  יהא  מה  התורה!  לימוד  של  שכזו תמימות  בצורה  עמדי?  יהא  מה  התורה!  לימוד  של  תמימות 

עלול אני עוד לגדול 'עם הארץ' חס ושלום!עלול אני עוד לגדול 'עם הארץ' חס ושלום!
מופלג,  גאון  היה  כשכבר  ימיו,  בערוב  כבר  זה  היה  וכאמור 
רבים  ספרים  חיבר  וכבר  שבדורו,  חכמים  התלמידי  מגדולי 

שהתקבלו בכל העולם כולו!
• ~ • ~ •

בתקופה מסוימת אסרו עליו הרופאים לאכול 'קמח''קמח', כי אם 
בכמות מזערית ממש.

חשוב  אברך  עם  סבוכה  לימודית  בשיחה  נכנס  הימים  באחד 
מחברי הכולל, השיחה נמשכה זמן רב, ור' שבתי שזה עידן לא 
בא אוכל אל פיו, החל לחוש ברעבונו, ותוך כדי שיחתם הוציא 
כמה 'עוגיות' מתוך חפיסת העוגיות המונחת לפניו על השולחן, 
להתעמק  המשיך  ותיכף  מזונות',  מיני  'בורא  רבה  בכוונה  בירך 

בלימודו עם בן שיחו, תוך כדי שהוא אוכל מאותם עוגיות.
אמנם, בהיותו נתון כל כולו בלהט עומק נבכי הסוגיא המסובכת, 
שכח לתת אל לב את כמות העוגיות שהוא אוכל... וכך כשסיים 
לדבר בלימוד עם האברך, נחו עיניו על חפיסת העוגיות, ואמר: 
נדמה לי שאכלתי כאן משהו בתוך כדי שיחתנו... אך לא שמתי נדמה לי שאכלתי כאן משהו בתוך כדי שיחתנו... אך לא שמתי 
לב אם יש כאן 'שיעור' לברכה אחרונה... האם יכול מישהו כאן לב אם יש כאן 'שיעור' לברכה אחרונה... האם יכול מישהו כאן 

להוציא אותי ידי חובתי בברכה אחרונה?...להוציא אותי ידי חובתי בברכה אחרונה?...
בכפלים,  זה  נפלא  ממעשה  מוסר  לקח  טיב  למדנו  בכפלים, ואנו  זה  נפלא  ממעשה  מוסר  לקח  טיב  למדנו  ואנו 
אל  שם  שלא  בתלמודו,  שקוע  הגאון  זה  היה  כמה  אל ראשית  שם  שלא  בתלמודו,  שקוע  הגאון  זה  היה  כמה  ראשית 
לבו כלל שהוא אוכל... ושנית, שלא התפחד והתיירא מחמת לבו כלל שהוא אוכל... ושנית, שלא התפחד והתיירא מחמת 
אם  כי  הרופא,  לו  שאישר  למה  מעבר  היתה  שמא  אם הכמות,  כי  הרופא,  לו  שאישר  למה  מעבר  היתה  שמא  הכמות, 

חשש לבו שמא יש כאן 'שיעור' המחייב בברכה אחרונה!!!חשש לבו שמא יש כאן 'שיעור' המחייב בברכה אחרונה!!!
  [מתוך שיחת הספד אחר מיטתו של הגה"צ זצ"ל]

• ~ • ~ •

הקדוש  הבעש"ט  תלמידי  של  בקודש  דרכם  ומפורסם  ידוע 
תמיד  בעצמם  וקיימו  גדולתם,  ואת  עצמם  את  להצניע  זי"ע, זי"ע, 
מאמר הכתוב (מיכה ו, ח) "והצנע לכת עם אלקיך". בפרט היו 
מצניעים ומסתירים גודל גדולתם העצומה בתורה, כדי שלא 
תהא תורתם להתגדל חלילה. אף כי היו גאונים מופלגים, בכל 
מקצועות התורה הקדושה, הסתירו והעלימו כל זאת, כמבואר 

באורך באיגרת הקודשבאיגרת הקודש, שבשלהי הסה"ק נועם אלימלךנועם אלימלך.
יוס'ל  רבי  יוס'ל הרה"ק  רבי  הרה"ק  היה  מופלאים,  צדיקים  מאותם  אחד 
מניישטאט זצוק"למניישטאט זצוק"ל, בנו של המאור ושמש זצוק"להמאור ושמש זצוק"ל, הנקרא: 'א'  'א' 
באיש,  סרה  דיבר  לא  מעולם  כי  הטוב,  היהודי   – יוד'  יוד' גוטער  גוטער 
ורבים מאוד נושעו על ידו. והיה תמיד יושב עם 'ספר תהלים' 

בידו, ונראה כמו 'א' תהלים זאגער'... [אומר התהילים...].
בין מנחה למעריב התקיים בבית מדרשו שיעור משניות לבעלי 
בתים, הצדיק היה יושב מן הצד על מקומו עם ספר התהלים 
הנלמדים...  המשניות  מבין  שאינו  כמי  עצמו  ועושה  שלו... 
לפעמים היה שואל איזו שאלה פשוטה למדי במהלך השיעור, 
שאינו  כמי  עצמו  עשה  תשובתו  את  ענה  שיעור  וכשהמגיד 

מבין כל צרכו, וביקש מן המגיד שיעור להסביר שוב...
יודע  אינו  הזה,  שהרבי  ומשוכנעים  סבורים  הכל  היו  וכך 

ללמוד... כולל הגבאים שלו בעצמו...
פעם נכנסה לחדרו אשה אחת, שהחלה לבכות במר נפשה, 
שבעלה שוכב על ערש דווי, ואין לה שום ממון לשלם עבור 
הרופאים והרפואות שהוצאותיהם משתרגים למעלה ראש.

שם  פלונית,  עיר  אל  נא  נצא  הבה  לגבאי,  ואמר  הרבי  פנה 
כל  את  שם  להמציא  ואקווה  ממכרי,  עשירים  כמה  ישנם 

הסכום הנדרש לרפואתו של החולה.
באותה שעה שרר בחוץ כפור מקפיא, החורף היה בעיצומו, 
שלג כבד ניתך ארצה, ולא היתה שום אפשרות לצאת לדרך. 
והנה פתאום נשמע קול שקשוק מרכבה מתקרבת, כשהביט 
המיוחד  גלשן  אל  רתומה  הדורה  מרכבה  ראה  בחלון  הגבאי 
אם  ושאלו  העגלון,  את  עצר  הוא  השלג.  פני  על  להחלקה 
יואיל בטובו לקחתם אל עיר פלונית, ויקבל את שכרו משלם. 
הבעל עגלה ענה, שאכן פניו מועדות בדיוק אל אותה העיר, 

והם הצטרפו אליו לנסיעה.
בהגיעם אל אותה עיר, עצר העגלון בפתח בית הכנסת הגדול 

של העיר, והרבי הקדוש עם הגבאי ירדו מן העגלה, ותוך שהם 
המדרש  בית  היכל  אל  פנימה  נכנסו  הגבוה  בשלג  מתבוססים 

הגדול.
שיעור  באמצע  עומד  העיר  רב  את  מצאו  פנימה  כשנכנסו 
עם  חריף  וויכוח  בלהט  נתון  והיה  בגפ"ת,  שמסר  וסבוך  קשה 
הלומדים המופלגים של העיר. תיכף כראות הרב רבי בעל צורה 
לקראתו,  ושמח  רץ  המדרש,  לבית  נכנס  מאירה  פנים  והדרת 
טוב  כמה  הנה  אמר:  ומיד  עליכם',  עליכם''שלום  'שלום  בברכת  ברכו  הוא 
שהגיע הרבי הנה בזמן הנכון! הנה נתונים אנו זה זמן רב בקושי 
מסובך מאוד בסוגייתנו הקשה, יש כאן בדף פלוני שבמכילתין 
תוספותתוספות מוקשה מאוד, ואין אנו מצליחים בשום אופן ליישבו, 
ועתה יואיל נא רבינו הקדוש להאיר את דברי התוספות בפנינו!
הגבאי שעמד מן הצד, אשר הכיר את הרבי בתור 'תהלים זאגער', 
שאפילו 'משניות' פשוטים מתקשה הוא להבין... התכרכמו פניו, 
החוצה,  לצעוד  החל  הוא  כאן?  עושים  מה  נפשו,  את  ידע  ולא 
מאוד  הם  שממהרים  בתואנה  מיד,  עמו  שיבוא  לרבי  וסימן 

לדרכם... כדי שלא לבייש כאן את הרבי ברבים חלילה...
נענה  לא  הוא  נוחות,  אי  סימני  כלל  הראה  לא  הרבי  אך 
הרב,  של  הסטנדר  אל  ניגש  אלא  הגבאי,  של  לבקשתו 
ולאחר  מוקשה,  תוספות  אותו  את  לפניו  להראות  וביקש 
שעיין מספר רגעים בדברי התוספות, החל להרצות בביאור 
ופותח  עיניהם  את  מאיר  שהוא  תוך  הקדושים,  דבריהם 
בפניהם 'שערי תוספות', כשמתוך דבריו כל הסוגיא מאירה 

וברורה באור מופלא רום מעלה!
נדהמים  הכל  עמדו  דבריו,  את  הקדוש  הרבי  משסיים 
הרב  בסוגיא.  הרבי  כאן  שגילה  העצומה,  הגאונות  לנוכח 
הגדול ניגש ונישק את ידי קדשו, ושאל למבוקשו בעיר זו. 
וכששמע על סיבת בואו הנה, אמר שאין זה נאה לרבי גאון 
עצום כזה לצאת ולבוסס בשלג, אנו נקרא הנה את כל אותם 
לצרכי  נדבתם  את  ויתרמו  הרבי  אל  הם  שיבואו  העשירים, 

הצדקה שהרבי הגיע עבורה.
ואכן תוך זמן קצר, היו כל העשירים מכונסים עם הרבי בבית 
הכנסת, ונענו לקריאתו בחפץ לב, ועל אתר היה כל הסכום 
משלם מונח בידו, ותיכף יצא הצדיק בדרכו חזרה לעירו, כדי 

לסייע ביד אותו חולה!
אפוף  וישב  והסתרו,  הצטנעותו  אל  הצדיק  שב  בדרך  בהיותם 
באדרתו עם הספר תהלים שלו... לאחר שנסעו כברת ארץ, פנה 
אל הגבאי המסור, וביקשו, אנא בא נא ללמוד אתי מעט משניות... 
והמחבואים...  ההסתרות  כל  כבר  נגמרו  רבי,  הגבאי,  אמר 
עתה  ראיתי  בעיני  הרי  להסתתר,  הרבי  יוכל  לא  כבר  ממני 

גודל גאונותו המופלגה!
אך הרבי הק' הסביר שלא היתה בפניו ברירה אחרת, מחמת 
מחשש  הסכום,  כל  את  ומיד  תיכף  להשיג  מוכרח  שהיה 
שיפרסם  זו  בדרך  שרק  וידע  המסוכן,  החולה  של  לשלומו 
לאותו  מאוד  וביקשו  הסכום,  את  להשיג  יוכל  מעט  עצמו 

גבאי שלא ידבר ולא יספר כלום ממה שראו עיניו!
[פרטיות קובץ 500019]
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