
מברכים ˙מו"ז   |  ר"ח יום רביעי וחמי˘י
‰מול„: ליל ˘לי˘י    |    ˘ע‰ 00:28, וחל˜ 1

מלאך ד' נצב בדרךמלאך ד' נצב בדרך
שלא  אשה  על  שנים  כמה  לפני  שהתפרסם  שלא סיפור  אשה  על  שנים  כמה  לפני  שהתפרסם  סיפור 
לבקש  הדור  מגדולי  לאחד  והלכה  בילדים  לבקש זכתה  הדור  מגדולי  לאחד  והלכה  בילדים  זכתה 
ברכה, אמר לה אותו גדול שתחפש מישהו שהעליבו ברכה, אמר לה אותו גדול שתחפש מישהו שהעליבו 
ברכה  תבקש  והיא  העלבתו,  על  ענה  ולא  ברכה אותו  תבקש  והיא  העלבתו,  על  ענה  ולא  אותו 
מחכה  אשה  אותה  היתה  הווה,  וכך  הנעלב,  מחכה מאותו  אשה  אותה  היתה  הווה,  וכך  הנעלב,  מאותו 
להזדמנות זו ויום אחד ראתה איך שמביישים אשה להזדמנות זו ויום אחד ראתה איך שמביישים אשה 
אחת בשוק, ואותה אשה רצתה לענות אך היא רצה אחת בשוק, ואותה אשה רצתה לענות אך היא רצה 
זאת  ובמקום  תענה  שלא  בפניה  והתחננה  זאת אליה  ובמקום  תענה  שלא  בפניה  והתחננה  אליה 
שהתחננה  לאחר  בטן,  בפרי  שתזכה  אותה  שהתחננה תברך  לאחר  בטן,  בפרי  שתזכה  אותה  תברך 
עלבונה  על  לשתוק  האשה  הסכימה  עלבונה והפצירה  על  לשתוק  האשה  הסכימה  והפצירה 
שתזכה  דליבא  מעומקא  אותה  ברכה  זאת  שתזכה ובמקום  דליבא  מעומקא  אותה  ברכה  זאת  ובמקום 
בן  לה  ונולד  זכתה  השנה  לפקודת  ואכן  בטן,  בן לפרי  לה  ונולד  זכתה  השנה  לפקודת  ואכן  בטן,  לפרי 

למזל טוב.למזל טוב.
כי  מיתה,  נתחייב  הרשע  בלעם  כי  אומרים  כי חכמינו  מיתה,  נתחייב  הרשע  בלעם  כי  אומרים  חכמינו 
הרי לא לחינם בא המלאך וחרבו שלופה בידו, ואולם הרי לא לחינם בא המלאך וחרבו שלופה בידו, ואולם 
מפני שנגרמו לו לבלעם בזיונות מפני תוכחת אתונו, מפני שנגרמו לו לבלעם בזיונות מפני תוכחת אתונו, 

ניצל ממוות לחיים.ניצל ממוות לחיים.
יודעים  העולם  היו  שאם  האריז"ל  מאת  יודעים מקובל  העולם  היו  שאם  האריז"ל  מאת  מקובל 
ברחובות  רצים  היו  לאדם,  הבזיונות  הם  טובים  ברחובות כמה  רצים  היו  לאדם,  הבזיונות  הם  טובים  כמה 
משום  כן  לעשות  שאסור  אלא  לחפשם,  משום ובשווקים  כן  לעשות  שאסור  אלא  לחפשם,  ובשווקים 
שמכשיל ועובר על לאו דלפני עוור לא תתן מכשול, שמכשיל ועובר על לאו דלפני עוור לא תתן מכשול, 
ולא  לשתוק  צריך  בזיונות  קיבל  שכבר  אדם  ולא אבל  לשתוק  צריך  בזיונות  קיבל  שכבר  אדם  אבל 
לענות ולקבל בזיונותיו באהבה, וכן כתב הבית אהרן לענות ולקבל בזיונותיו באהבה, וכן כתב הבית אהרן 
דמורי  בפומיה  'מרגלא  שכתב  הגאלאנטי  דמורי בשם  בפומיה  'מרגלא  שכתב  הגאלאנטי  בשם 
זלה"ה (הרמ"ק זיע"א) שהיה אומר, שבכל התשובות זלה"ה (הרמ"ק זיע"א) שהיה אומר, שבכל התשובות 
שבעולם, המעולה שבכולם למרק החטאות והזדונות שבעולם, המעולה שבכולם למרק החטאות והזדונות 
והחירופים  העלבונות  סבילת  היא  והחירופים והפשעים,  העלבונות  סבילת  היא  והפשעים, 
וסיגופי  מלקויות  מכל  יותר  מעולה  והיא  וסיגופי והגידופים,  מלקויות  מכל  יותר  מעולה  והיא  והגידופים, 
כתב  מוהר"ן  ובליקוטי  עכ"ד,  שבעולם'  כתב תעניות  מוהר"ן  ובליקוטי  עכ"ד,  שבעולם'  תעניות 

'ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק'.'ועיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק'.
רפואה,  לו  המה  בזיונותיו  כי  לנכון  אדם  ידע  רפואה, אם  לו  המה  בזיונותיו  כי  לנכון  אדם  ידע  אם 
אותם  'יחטוף'  ממש  הרי  בזיונות  עליו  כשבאים  אותם אזי  'יחטוף'  ממש  הרי  עליו בזיונות  אזי כשבאים 
ניצל  הרשע  בלעם  אפילו  שהרי  רב!  שלל  ניצל כמוצא  הרשע  בלעם  אפילו  שהרי  רב!  שלל  כמוצא 
שלא  ואפילו  מהאתון  בזיונות  שקיבל  בגלל  שלא ממוות  ואפילו  מהאתון  בזיונות  שקיבל  בגלל  ממוות 
בזיונות  מקבל  יהודי  אם  כ"ש  באהבה,  בזיונות קיבלם  מקבל  יהודי  אם  כ"ש  באהבה,  קיבלם 
באהבה, ובולם את פיו, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק באהבה, ובולם את פיו, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק 
שבולם  במי  תלוי  שהעולם  בלימה'  על  ארץ  שבולם 'תולה  במי  תלוי  שהעולם  בלימה'  על  ארץ  'תולה 
וכדברי  שכרו,  גדול  כמה  מריבה,  בשעת  פיו  וכדברי את  שכרו,  גדול  כמה  מריבה,  בשעת  פיו  את 
חרפתם  שומעים  עולבים,  ואינם  'הנעלבים  חרפתם הגמרא  שומעים  עולבים,  ואינם  'הנעלבים  הגמרא 
ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת 

השמש בגבורתו''.השמש בגבורתו''.
        (עפ"י  טיב התורה-בלק)(עפ"י  טיב התורה-בלק)
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טיב ‰מערכ˙

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

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

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

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

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

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

וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך: וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך: 
(כד, כא)(כד, כא)

ופירש רש"י: איתן מושבך - תמה אני מהיכן זכית לכך הלא אתה ופירש רש"י: איתן מושבך - תמה אני מהיכן זכית לכך הלא אתה 
ומעוז  באיתן  נתישבת  ועתה   , לו  נתחכמה  הבה  בעצת  היית  ומעוז עמי  באיתן  ועתה נתישבת   , לו  הבה נתחכמה  בעצת  היית  עמי 

של ישראל:של ישראל:
מקור דברי רש"י אלו הם בגמרא מקור דברי רש"י אלו הם בגמרא (סנהדרין קו.)(סנהדרין קו.) אמר לו בלעם ליתרו:  אמר לו בלעם ליתרו: 
קיני, לא היית עמנו באותה עצה? מי הושיבך אצל איתני עולם? קיני, לא היית עמנו באותה עצה? מי הושיבך אצל איתני עולם? 
והיינו דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי סימאי: שלשה היו באותה והיינו דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי סימאי: שלשה היו באותה 
עצה, אלו הן: בלעם איוב ויתרו. בלעם שיעץ - נהרג, איוב ששתק עצה, אלו הן: בלעם איוב ויתרו. בלעם שיעץ - נהרג, איוב ששתק 
הגזית  בלשכת  לישב  בניו  בני  זכו  שברח -  ויתרו  ביסורין,  נידון  הגזית -  בלשכת  לישב  בניו  בני  זכו  שברח -  ויתרו  ביסורין,  נידון   -

וכו'.וכו'.
הרשע  בלעם  של  מעשיו  בפרטי  וכן  המאמר,  בזה  הרשע כשמתבוננים  בלעם  של  מעשיו  בפרטי  וכן  המאמר,  בזה  כשמתבוננים 
המוזכרים בפרשתן, יכולים אנו לראות בבירור גמור איך נתקיים המוזכרים בפרשתן, יכולים אנו לראות בבירור גמור איך נתקיים 
צדיקים  ה'  דרכי  ישרים  צדיקים כי  ה'  דרכי  ישרים  כי  י)  יד,  י) (הושע  יד,  (הושע  הכתוב  מאמר  אלו  שתי  הכתוב בין  מאמר  אלו  שתי  בין 
ילכו בה ורשעים יכשלו בה, וכהקדמה לזה ראוי להביא את דברי ילכו בה ורשעים יכשלו בה, וכהקדמה לזה ראוי להביא את דברי 
מרן החזון איש זצ''ל שאמר לאחד מבאי ביתו, שכשאדם פותח מרן החזון איש זצ''ל שאמר לאחד מבאי ביתו, שכשאדם פותח 
ספר מתוך כוונה תחילה למצוא בו איזה קולא לדבר מסוים, יבוא ספר מתוך כוונה תחילה למצוא בו איזה קולא לדבר מסוים, יבוא 
הספר  יפתח  אם  וכן  בספר,  מבוקשו  את  וימצא  כך  לידי  הספר לבסוף  יפתח  אם  וכן  בספר,  מבוקשו  את  וימצא  כך  לידי  לבסוף 
לא  אם  ואף  לזה,  יזכה  כן  גם  חומרא  איזה  בו  למצוא  רצון  לא מתוך  אם  ואף  לזה,  יזכה  כן  גם  חומרא  איזה  בו  למצוא  רצון  מתוך 
כיוון המחבר לא לחומרא ולא לקולא, בכל זאת כיון שזאת היתה כיוון המחבר לא לחומרא ולא לקולא, בכל זאת כיון שזאת היתה 
בפנים  נפשו  שאהבה  את  לבסוף  ימצא  בעיונו,  המעיין  בפנים מטרת  נפשו  שאהבה  את  לבסוף  ימצא  בעיונו,  המעיין  מטרת 
הספר, ורק אם גישתו לעיונו תהיה מתוך כוונה לדעת את רצון ה' הספר, ורק אם גישתו לעיונו תהיה מתוך כוונה לדעת את רצון ה' 

אז יזכה לכוון לאמיתה של תורה כמטרתו הכנה. אז יזכה לכוון לאמיתה של תורה כמטרתו הכנה. 
בלעם  הדרך,  זה  על  היה  ליתרו  בלעם  בין  שהיה  ההבדל  בלעם והנה,  הדרך,  זה  על  היה  ליתרו  בלעם  בין  שהיה  ההבדל  והנה, 
שכל מהותו היה הליכה בשרירות הלב, וכל תשוקתו היה לממון שכל מהותו היה הליכה בשרירות הלב, וכל תשוקתו היה לממון 
היה  דבר  ובכל  לאמיתה,  האמת  את  לראות  רצה  לא  היה ולכבוד,  דבר  ובכל  לאמיתה,  האמת  את  לראות  רצה  לא  ולכבוד, 
רואה רק את הדברים אשר לדעתו יביאוהו אל מאוויו, וכבר מעת רואה רק את הדברים אשר לדעתו יביאוהו אל מאוויו, וכבר מעת 
פרעה  כשהתיעץ  אז  דרכו,  זה  היה  כבר  במצרים  ישראל  פרעה שהיו  כשהתיעץ  אז  דרכו,  זה  היה  כבר  במצרים  ישראל  שהיו 
עמו כדת מה לעשות עם בני ישראל ידעו שניהם את האמת, כי עמו כדת מה לעשות עם בני ישראל ידעו שניהם את האמת, כי 
אין עצתם הגונה כלל וכלל, ידעו הם כי לאמיתו של דבר עליהם אין עצתם הגונה כלל וכלל, ידעו הם כי לאמיתו של דבר עליהם 
להכיר טובה לישראל, על זה שיוסף הצילם בשנות הרעב, ועל זה להכיר טובה לישראל, על זה שיוסף הצילם בשנות הרעב, ועל זה 
שיעקב בבואו לשם המשיך ברכה עליהם והעלה הנילוס, ומאידך שיעקב בבואו לשם המשיך ברכה עליהם והעלה הנילוס, ומאידך 
סיבה  שום  ואין  ישראל,  ע"י  למצרים  שנעשה  עוול  שום  היה  סיבה לא  שום  ואין  ישראל,  ע"י  למצרים  שנעשה  עוול  שום  היה  לא 
לענותם, כל זה ידעו היטב. אך כיון שחששו שמא יתרבו עליהם לענותם, כל זה ידעו היטב. אך כיון שחששו שמא יתרבו עליהם 
ישראל, רצו בכל מאודם להכניעם ולשעבדם תחת ידם, אך מאחר ישראל, רצו בכל מאודם להכניעם ולשעבדם תחת ידם, אך מאחר 
שצפונות הלב הוכיחם על מעשיהם שאין היושר נר לרגלם, ניסו שצפונות הלב הוכיחם על מעשיהם שאין היושר נר לרגלם, ניסו 
סיבות  הדברים  אלו  שאין  דרכים  מיני  בכל  עצמם  את  סיבות לפתות  הדברים  אלו  שאין  דרכים  מיני  בכל  עצמם  את  לפתות 
לבטל זממם, והוא אשר כיוון הכתוב באמרו לבטל זממם, והוא אשר כיוון הכתוב באמרו (שמות א, ח)(שמות א, ח) ויקם מלך  ויקם מלך 
חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, וכאחד הפירושים שמביא חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, וכאחד הפירושים שמביא 

שם רש"י שעשה עצמו כאילו לא ידע, והיינו שאף שידע את יוסף שם רש"י שעשה עצמו כאילו לא ידע, והיינו שאף שידע את יוסף 
המציא לעצמו כל מיני הסברים למה בכל זאת אין זה סיבה לעכב המציא לעצמו כל מיני הסברים למה בכל זאת אין זה סיבה לעכב 
ההסברים  כל  כי  ידע  לבו  שבסתר  ואף  מישראל,  הפורעניות  ההסברים את  כל  כי  ידע  לבו  שבסתר  ואף  מישראל,  הפורעניות  את 
אינם אמיתיים, ואינם אלא דרך לבטל רגשי הלב בכל זאת לא שת אינם אמיתיים, ואינם אלא דרך לבטל רגשי הלב בכל זאת לא שת 

לבו לכך כדי שיהיה ביכולתו לבצע זממו. לבו לכך כדי שיהיה ביכולתו לבצע זממו. 
יתרו לעומתו, גם הוא היה אחד מיועצי המלוכה, וללא ספק שגם יתרו לעומתו, גם הוא היה אחד מיועצי המלוכה, וללא ספק שגם 
הוא רצה לראות בהצלחתה, אך בכל זאת כשראה שאין עצה הגונה הוא רצה לראות בהצלחתה, אך בכל זאת כשראה שאין עצה הגונה 
ידע  הוא  גם  הגונה,  שאינה  בעצה  חלק  מליטול  עצמו  מנע  ידע לכך,  הוא  גם  הגונה,  שאינה  בעצה  חלק  מליטול  עצמו  מנע  לכך, 
את הסבריו של אותו רשע, אך האמת היה נר לרגלו, ולא סבל את את הסבריו של אותו רשע, אך האמת היה נר לרגלו, ולא סבל את 
שקריו, והוכרח מחמתה לעזוב את מעמדו הנכבד ולברוח מפרעה.שקריו, והוכרח מחמתה לעזוב את מעמדו הנכבד ולברוח מפרעה.
ענין זה רואים אנו גם בפרשתן, אותו רשע עז היה רצונו לקלל את ענין זה רואים אנו גם בפרשתן, אותו רשע עז היה רצונו לקלל את 
ישראל, וכיון שכן התעלם מהאמת כאילו לא ראה ולא שמע כלום, ישראל, וכיון שכן התעלם מהאמת כאילו לא ראה ולא שמע כלום, 
ואף שהקב''ה עיכב בעדו, ואמר לו ואף שהקב''ה עיכב בעדו, ואמר לו (כב, יב)(כב, יב) 'לא תלך עמהם לא תאור  'לא תלך עמהם לא תאור 
את העם כי ברוך הוא', פירש הוא את הדברים כפי שהוא רצה ולא את העם כי ברוך הוא', פירש הוא את הדברים כפי שהוא רצה ולא 
כפי שבאמת שמעם, הלוא הקב''ה אמר לו בפירוש כי אין רצונו כפי שבאמת שמעם, הלוא הקב''ה אמר לו בפירוש כי אין רצונו 
שילך כי אין העם הזה ראי לקללה, אך משום מה לא שת לבו לכך, שילך כי אין העם הזה ראי לקללה, אך משום מה לא שת לבו לכך, 
עמכם,  להלוך  לתתי  ה'  מֵאן  עמכם,   להלוך  לתתי  ה'  מֵאן  יג)  יג)(שם  (שם  היתה  מואב  לשרי  היתה ותשובתו  מואב  לשרי  ותשובתו 
וכפירושו של רש"י שעמכם אין הוא רוצה שאלך אלא עם שרים וכפירושו של רש"י שעמכם אין הוא רוצה שאלך אלא עם שרים 
לו  שאמר  'עמהם'  תיבת  את  מה  משום  מכם,  ונכבדים  לו גדולים  שאמר  'עמהם'  תיבת  את  מה  משום  מכם,  ונכבדים  גדולים 
הקב''ה שמע היטב, אך את ההמשך הברור לא ראה לנכון להבין. הקב''ה שמע היטב, אך את ההמשך הברור לא ראה לנכון להבין. 
רשע  שאותו  אך  הפרשה,  בהמשך  גם  אנו  מוצאים  וכהנה  רשע וכהנה  שאותו  אך  הפרשה,  בהמשך  גם  אנו  מוצאים  וכהנה  וכהנה 
התעלם מהרמזים שנשלחו לו מן השמים ובלבד שיהיה ביכולתו התעלם מהרמזים שנשלחו לו מן השמים ובלבד שיהיה ביכולתו 

לבצע זממו.לבצע זממו.
זהו ההבדל בין זה הנמשך אחר נגיעותיו ופניותיו, לבין זה החפץ זהו ההבדל בין זה הנמשך אחר נגיעותיו ופניותיו, לבין זה החפץ 
ללכת בדרכי ישרים, כי איתא בספרים הקדושים שכל אדם ואדם ללכת בדרכי ישרים, כי איתא בספרים הקדושים שכל אדם ואדם 
מקבל בכל יום אלפי אלפים וריבי רבבות רמזים איך להתנהג בכל מקבל בכל יום אלפי אלפים וריבי רבבות רמזים איך להתנהג בכל 
העניינים ובכל המצבים, ואם רוצה האדם לדעת מה רוצה הבורא העניינים ובכל המצבים, ואם רוצה האדם לדעת מה רוצה הבורא 
ממנו, עליו להתבונן ולהבחין ברמזים הנשלחים לו מן השמים. אך ממנו, עליו להתבונן ולהבחין ברמזים הנשלחים לו מן השמים. אך 
לבטל  הוא  ומוכן  האמת,  את  להכיר  החפץ  לזה  עצה  היא  זה  לבטל כל  הוא  ומוכן  האמת,  את  להכיר  החפץ  לזה  עצה  היא  זה  כל 
את רצונותיו לרצון בוראו, כי אז אכן יכיר על ידי כל אלו הרמזים את רצונותיו לרצון בוראו, כי אז אכן יכיר על ידי כל אלו הרמזים 
את אשר חפץ ממנו בוראו, אך זה שאינו מוכן לבטל את רצונותיו את אשר חפץ ממנו בוראו, אך זה שאינו מוכן לבטל את רצונותיו 
ומאוויו, זה לא יראה ולא יבין שאלו הרמזים באים לעוררו לכוון ומאוויו, זה לא יראה ולא יבין שאלו הרמזים באים לעוררו לכוון 
כלבבו  יפרש  הרמזים  אלו  כל  את  ולהיפך  תורה,  של  כלבבו לאמיתה  יפרש  הרמזים  אלו  כל  את  ולהיפך  תורה,  של  לאמיתה 

שעליו לעשות את אשר תאוה נפשו. שעליו לעשות את אשר תאוה נפשו. 
מכאן אתה למד, 'עול מלכות שמים' מהי, שאין המכוון רק קבלת מכאן אתה למד, 'עול מלכות שמים' מהי, שאין המכוון רק קבלת 
רצון העליון עליו, אלא בנוסף עליו לבטל את רצונותיו, כי בלא זה רצון העליון עליו, אלא בנוסף עליו לבטל את רצונותיו, כי בלא זה 
יכול הוא לבוא לידי טעות, ולדמות רצון העליון לרצונו העצמי, על יכול הוא לבוא לידי טעות, ולדמות רצון העליון לרצונו העצמי, על 
רצונותיו  כל  ומיד  תיכף  האדם  יבטל  מלכות  עול  קבלת  בעת  רצונותיו כן  כל  ומיד  תיכף  האדם  יבטל  מלכות  עול  קבלת  בעת  כן 

לבוראו, ואז יזכה לקיים את חובתו בעולמו בתכלית השלימות. לבוראו, ואז יזכה לקיים את חובתו בעולמו בתכלית השלימות. 

צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם

א
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חיוב לחם משנהחיוב לחם משנה
א. א. בסעודה שלישית צריך לבצוע על שתי 
ככרות, וכן אם סועד הרבה פעמים בשבת 
שכל  כיון  ככרות,  שתי  סעודה  לכל  צריך 
הסעודות שאדם סועד ביום השבת שוות 

(סי' רצ"א שו"ע ורמ"א ס"ד, ומ"ב סקי"ח).

אחד  לכל  משנה  לחם  לו  אין  אם  ב.ב. 
יכוין  שהבוצע  לנהוג  נכון  מהמסובין, 
המסובין,  כל  את  המוציא  בברכת  לפטור 
לצאת  שיכוונו  להמסובין  יאמר  וגם 
משנה  בלחם  יצאו  שכולם  כדי  בברכתו 

(מ"ב סקכ"א).

משנה  לחם  במצות  חייבות  גם  נשים  ג.ג. 
בסעודה שלישית (ביה"ל ד"ה נשים).

זמן הסעודהזמן הסעודה
ד. ד. זמנה של סעודה שלישית הוא משיגיע 
ומחצה  שעות  משש  דהיינו  המנחה,  זמן 
ולמעלה, ואם עשאה קודם לכן, לא קיים 

מצות סעודה שלישית (שו"ע ס"ב).
שלישית  הסעודה  לאכול  התחיל  אם  ה.ה. 
אחר  עד  הסעודה  ונמשכה  חצות,  קודם 
על  שהרי  יצא,  גדולה,  מנחה  זמן  שהגיע 
בזה  הולכים  ולא  בזמנה,  אכלה  פנים  כל 

אחר ההתחלה (מ"ב סק"ז).
ו. ו. יש אומרים שיותר טוב להתפלל מנחה 

תחילה, וכן נוהגים (רמ"א ס"ב).
שהסעודה  כתבו,  הקבלה  חכמי  ז.ז. 
שכל  מנחה,  אחר  דוקא  יהיה  שלישית 
לזו  השייך  תפילה  אחר  נתקנה  סעודה 

הסעודה (ערוה"ש ס"ד).
הסעודה  לקיים  לו  שקשה  במקום  ח. ח. 
לאחר מנחה, יוכל אפילו לכתחילה לקיים 
הסעודה קודם מנחה, אם הוא קודם זמן 

מנחה קטנה (מ"ב סקי"א).

אם נמשכה סעודת הבוקר לאחר חצותאם נמשכה סעודת הבוקר לאחר חצות
ט. ט. אם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע 
זמן המנחה, יפסיק הסעודה ויברך ברכת 
ברכת  ויברך  ידיו  ויטול  ויחזור  המזון, 
לא  שאם  הדבר,  ונכון  ויסעוד,  המוציא 
סעודת  שנמשכה  מאחר  כן,  עושה  היה 
יכול  היה  לא  שעה,  אותה  עד  הבוקר 
לאכול אחר כך אלא אכילה גסה (שו"ע ס"ג).
י.י. כי כל זמן האכילה האיצטומכא פתוחה 
לקבל עוד מאכל, ולכן יוכל עכשיו לאכול 
הפסק  עשה  עם  כן  שאין  מה  לתיאבון, 
שגורם  חיישינן  ולא  הסעודה.  אחר  גדול 
ברכה שאינה צריכה כיון שמוכרח לעשות 
כדין  שתהיה  שלישית  סעודה  משום  כן 

(מ"ב סקט"ו).

יא. יא. וכתבו האחרונים, שאחר שיברך, יקום 
במקומן  והנשארים  בינתיים,  מעט  וילך 
אחת  כסעודה  דהוי  חובתן,  ידי  יצאו  לא 

(מ"ב סקי"ד).

יב. יב. וכתב הבית יוסף, שלא ידרוש ברבים 
לעשות כן להפסיק סעודתו, כיון שקודם 
הכל  ואין  להפסיק,  רשאין  אין  חצות 

בקיאין בזה (שם).
לאכול  לו  שאפשר  שיודע  מי  אבל  יג.יג. 
והיינו  הציבור,  עם  מנחה  שיתפלל  אחר 
אכילתו  אז  תהיה  שלא  בנפשו  שמשער 
שלישית  סעודה  יעשה  לא  גסה,  אכילה 
סעודת  יחלק  שלא  דהיינו  מנחה,  קודם 
ברכה  חשש  משום  לשתים,  שחרית 
הסעודה  תדחה  וממילא  צריכה,  שאינה 
טוב  דיותר  וכנ"ל  המנחה,  אחר  עד 
להתפלל מנחה תחילה. אמנם אם עשאה 
סקט"ז,  ומ"ב  ס"ג,  ורמ"א  (שו"ע  יצא  מנחה,  לפני 

וביה"ל ד"ה לא).

יד.יד. אפילו אם חל יום טוב במוצאי שבת, 
שלישית  סעודה  לאכול  לו  אפשר  שאי 
להמנע  לו  ראוי  שהרי  כנהוג,  היום  בסוף 
כמו  טוב  יום  בערב  סעודה  אז  מלקבוע 
שיוכל  יודע  אם  מקום  מכל  שבת,  בערב 
ביצה  כשיעור  פנים  כל  על  לאכול  אז 
לשתים,  שחרית  סעודת  יחלק  לא  ויותר, 
דהרי יש אומרים דאסור לעשות כן משום 

ברכה שאינה צריכה (מ"ב סקי"ז).
סעודת  נמשכה  אם  מקום  ומכל  טו.טו. 
לשנים,  יחלקנה  חצות,  אחר  עד  הבוקר 
פעם  כשאוכל  ישבע  מקום  מכל  שהרי 
עד  להמתין  אין  לכתחילה  אבל  שנית, 
דמבטל  כיון  זה,  משום  חצות  אחר 

במקצת עונג שבת (שם).

במה יכול לקיים מצות סעודה שלישיתבמה יכול לקיים מצות סעודה שלישית
לקיימה  צריך  שלישית  סעודה  טז. טז. 
כיון  ס"ה),  (שו"ע  פת  באכילת  ולעשותה 
בשבת  סעודות  שלוש  קיום  שמצות 
'היום'  פעמים  שלוש  שכתוב  ממה  נלמד 
בפת  לעשותה  צריך  ולכן  המן,  בפרשת 

(מ"ב סקכ"ב).

יז. יז. גם מצוה לכתחילה להרבות במעדנים 
כפי יכלתו (שם).

תבשיל  לאכול  שצריך  אומרים  ויש  יח.יח. 
עם הפת, כגון דגים או ביצים, או תבשיל 
אחר אם אי אפשר לו בדגים וביצים (כה"ח 

סקל"ב).

סעודה  לקיים  יכול  שבע  הוא  אם  יט.יט. 
מכביצה,  יותר  מעט  באכילת  שלישית 
דבזה חשוב סעודה, ויש אומרים שאפילו 
להחמיר  ונכון  הסעודה,  ידי  יוצא  בכזית 
לכתחילה אם אפשר לו (שו"ע ס"א, ומ"ב סק"ב).
סעודה  לעשות  שיכול  אומרים  ויש  כ.כ. 

מאחד  העשוי  מאכל  בכל  שלישית 
מחמשת מיני דגן שמברכין עליהם בורא 
זו,  דעה  וטעם  ס"ה).  (שו"ע  מזונות  מיני 
שלישית  סעודה  לאכול  דרך  שאין  כיון 
שאר  טעם  כן  גם  [וזהו  בזה.  די  ולכן  לתיאבון, 

הדיעות שמקילין בזה] (מ"ב סקכ"ד).

סעודה  לעשות  שיכול  אומרים  ויש  כא.כא. 
הפת  בהם  שמלפתים  בדברים  שלישית 
ויש  בפירות.  לא  אבל  ודגים,  כבשר 
בפירות  אפילו  לעשותה  שיכול  אומרים 

(שו"ע שם).

הוא  הראשונה  הדיעה  ולמעשה,  כב.כב. 
אם  אלא  בפת,  לעשותה  שצריך  עיקר, 
כן הוא שבע ביותר ואי אפשר לו לאכול 
פת, אז יכול לסמוך על שאר הדיעות (שם). 
המובחר  מן  מצוה  עלמא  דלכולי  והיינו 
אלא  לחמים,  ובשני  בפת,  לעשותה 
ידי  בזה  יצא  אם  דיעבד  לענין  שנחלקו 

חובת סעודה (מ"ב סקכ"ג).

כג.כג. במקום שאי אפשר לו לאכול פת, כגון 
שאסור  בשבת,  להיות  שחל  פסח  בערב 
אותה  יקיים  מנחה,  לאחר  פת  לאכול  לו 
או  כתושה,  ממצה  שעושין  טיגון  במיני 
ומ"ב  ס"ה,  (רמ"א  בפירות  או  ודגים,  בבשר 

סקכ"ה).

סעודה  לאכול  כלל  לו  אפשר  אי  אם  כד.כד. 
עצמו,  את  לצער  חייב  אינו  שלישית, 
שהסעודה לעונג ניתנה ולא לצער, והחכם 
בסעודת  בטנו  ימלא  שלא  בראשו  עיניו 
הבוקר, כדי ליתן מקום לסעודה שלישית, 
גסה  אכילה  היא  לפעמים  כן  לא  שאם 
ואינה חשובה אכילה (שו"ע ס"א, ומ"ב ס"ק ג-ד).

קללת חנם לא תבוא
הנה רבים המה האנשים שיש להם פחד לפעמים מאלות הנה רבים המה האנשים שיש להם פחד לפעמים מאלות 
הם  ועסוקים  הדברים,  באלו  וכיוצא  עיה"ר  או  הם וקללות  ועסוקים  הדברים,  באלו  וכיוצא  עיה"ר  או  וקללות 
יוזקו  שלא  הקללות  מהם  להסיר  שונות  בסגולות  יוזקו רבות  שלא  הקללות  מהם  להסיר  שונות  בסגולות  רבות 

הם ובני ביתם.הם ובני ביתם.
גדול  לימוד  רואים  אנו  זו  בפרשה  קצת  גדול ולכשנתבונן  לימוד  רואים  אנו  זו  בפרשה  קצת  ולכשנתבונן 
להזיק  הרע  בכוחו  ידוע  היה  הרשע  בלעם  הנה  זה.  להזיק בענין  הרע  בכוחו  ידוע  היה  הרשע  בלעם  הנה  זה.  בענין 
ידעתי  "כי  בשליחותו:  בלק  אליו  שאמר  כמו  ידעתי בקללותיו,  "כי  בשליחותו:  בלק  אליו  שאמר  כמו  בקללותיו, 
שלא  ובודאי  יואר".  תאור  ואשר  מבורך  תברך  אשר  שלא את  ובודאי  יואר".  תאור  ואשר  מבורך  תברך  אשר  את 
נאמרו הדברים בדרך גוזמא, כי עד אז היה ידוע לכל אשר נאמרו הדברים בדרך גוזמא, כי עד אז היה ידוע לכל אשר 

כל קללה היוצאת מפיו אינה חוזרת ריקם.כל קללה היוצאת מפיו אינה חוזרת ריקם.
ועם כל זה אנו רואים בפרשה זו עד כמה היו כל כוחותיו ועם כל זה אנו רואים בפרשה זו עד כמה היו כל כוחותיו 
רצון  היה  שלא  שבזמן  השי"ת,  של  רצונו  תחת  רצון כפופים  היה  שלא  שבזמן  השי"ת,  של  רצונו  תחת  כפופים 
וכמה  דבר,  שום  הועיל  לא  הקללה  שתחול  וכמה מלמעלה  דבר,  שום  הועיל  לא  הקללה  שתחול  מלמעלה 
ישראל  את  לקלל  מאודם  בכל  הללו  רשעים  ישראל שביקשו  את  לקלל  מאודם  בכל  הללו  רשעים  שביקשו 
אלא  עוד  ולא  בידם,  חרס  העלו  כן  פי  על  אף  אלא ולכלותם,  עוד  ולא  בידם,  חרס  העלו  כן  פי  על  אף  ולכלותם, 
שאין  אומר  הוי  לרצונו.  בניגוד  לברכם  מוכרח  היה  שאין שאף  אומר  הוי  לרצונו.  בניגוד  לברכם  מוכרח  היה  שאף 
הקללות  מן  לפחד  סיבה  הקללות שום  מן  לפחד  סיבה  שום 

כל עוד והאדם מצד עצמו אינו פוגם במעשיו ומתנהג 
לכך  הגורם  להיות  יכול  בעצמו  האדם  רק  כי  כשורה, 
שיהא מקום לקללה שתחול עליו. כמו שאמר שלמה 

המלך ע"ה בספר משלי המלך ע"ה בספר משלי (כ"ו ב') (כ"ו ב') "קללת חנם לא תבוא"."קללת חנם לא תבוא".
שלמה  ר'  הרה"ק  אל  אחד  איש  בא  שפעם  שלמה ומסופר  ר'  הרה"ק  אל  אחד  איש  בא  שפעם  ומסופר 
מזוויעהל זי"ע והתאונן לפניו על אחד שמקלל אותו ללא מזוויעהל זי"ע והתאונן לפניו על אחד שמקלל אותו ללא 
הרף, וכמובן שאיננו מוצא מנוח לנפשו מרוב הפחד שיש הרף, וכמובן שאיננו מוצא מנוח לנפשו מרוב הפחד שיש 
אליו  נענה  כסדרן,  תמידין  אליו  המכוונים  הקללות  מן  אליו לו  נענה  כסדרן,  תמידין  אליו  המכוונים  הקללות  מן  לו 
הרה"ק ואמר לו: בני יקירי, דע לך! שכל עוד ואתה מצידך הרה"ק ואמר לו: בני יקירי, דע לך! שכל עוד ואתה מצידך 
תהא זהיר שלא לפגוע בו בשום פנים, תוכל להיות סמוך תהא זהיר שלא לפגוע בו בשום פנים, תוכל להיות סמוך 
ולא  מקללותיו,  כתוצאה  נזק  שום  לך  יארע  שלא  ולא ובטוח  מקללותיו,  כתוצאה  נזק  שום  לך  יארע  שלא  ובטוח 

עוד אלא שהשי"ת יהפוך את הקללות לברכות.עוד אלא שהשי"ת יהפוך את הקללות לברכות.
שום  שאין  לדעת  האמונה  בעבודת  גדולה  נקודה  שום וזהו  שאין  לדעת  האמונה  בעבודת  גדולה  נקודה  וזהו 
כוחות שבעולם עליונים או תחתונים שיהא בכוחם להרע כוחות שבעולם עליונים או תחתונים שיהא בכוחם להרע 
או להזיק, כי הכל בא מאתו יתברך ברצותו מברך וברצותו או להזיק, כי הכל בא מאתו יתברך ברצותו מברך וברצותו 

מקלל.מקלל.
שזה  החטא  מן  בעיקר  הוא  לפחד  צריך  שכן  מה  שזה אמנם  החטא  מן  בעיקר  הוא  לפחד  צריך  שכן  מה  אמנם 
ישראל.  של  ראשם  על  שיחולו  הפורענויות  לכל  ישראל. הגורם  של  ראשם  על  שיחולו  הפורענויות  לכל  הגורם 
את  לקלל  בלעם  כשבא  זו,  בפרשה  רואים  שאנו  את כמו  לקלל  בלעם  כשבא  זו,  בפרשה  רואים  שאנו  כמו 
ישראל ובראותו שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, פתח ישראל ובראותו שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, פתח 
ואמר: מה טובו אהליך יעקב וגו', וכמבואר כל זה ברש"יואמר: מה טובו אהליך יעקב וגו', וכמבואר כל זה ברש"י 

(כ"ד ב').(כ"ד ב'). ובפשטות הדבר משמע שלולי זה הזכות של מידת  ובפשטות הדבר משמע שלולי זה הזכות של מידת 

הצניעות שהיתה טבועה בקרבם הרי היו ראויים שתחול הצניעות שהיתה טבועה בקרבם הרי היו ראויים שתחול 
הקדושה  במידת  זהירותם  שבזכות  אלא  הקללה,  הקדושה עליהם  במידת  זהירותם  שבזכות  אלא  הקללה,  עליהם 
לכלותם  שרצה  רשע  אותו  של  מקללתו  ניצלו  לכלותם והצניעות  שרצה  רשע  אותו  של  מקללתו  ניצלו  והצניעות 

בהבל פיו.בהבל פיו.
להרע  ביכלתו  שאין  הזה  הסוד  מן  ידע  הרשע  בלעם  להרע וגם  ביכלתו  שאין  הזה  הסוד  מן  ידע  הרשע  בלעם  וגם 
לישראל כל עוד הם שרויים בקדושתם וטהרתם, וכי כל לישראל כל עוד הם שרויים בקדושתם וטהרתם, וכי כל 
עם  אשר  כזה  במצב  השום  כקליפת  שוה  שבפיו  עם כוחו  אשר  כזה  במצב  השום  כקליפת  שוה  שבפיו  כוחו 
בעצתו  התחכם  ולזאת  מקום,  של  רצונו  עושים  בעצתו ישראל  התחכם  ולזאת  מקום,  של  רצונו  עושים  ישראל 
לבלק  עצה  שנתן  הפרשה  בהמשך  כמבואר  לבלק המרושעת  עצה  שנתן  הפרשה  בהמשך  כמבואר  המרושעת 

להחטיא את ישראל בבנות מואב.להחטיא את ישראל בבנות מואב.
בידם  ועלתה  עצתו  שנתקיימה  הצליח  שטן  בידם ומעשה  ועלתה  עצתו  שנתקיימה  הצליח  שטן  ומעשה 
להחטיא רבבות רבבות מישראל, עד שכלל ישראל שילמו להחטיא רבבות רבבות מישראל, עד שכלל ישראל שילמו 
והמתבונן  רח"ל.  למאד  רב  עם  בכליון  כך  על  כבד  והמתבונן מחיר  רח"ל.  למאד  רב  עם  בכליון  כך  על  כבד  מחיר 
היא  גדולה  כמה  הרעיון  על  מבהיל  ממש  ה"ז  זה  היא בדבר  גדולה  כמה  הרעיון  על  מבהיל  ממש  ה"ז  זה  בדבר 
כוחה של חטא לעומת הקללה שאין לה שום תוקף בזמן כוחה של חטא לעומת הקללה שאין לה שום תוקף בזמן 

שישראל עושין רצונו של מקום.שישראל עושין רצונו של מקום.
יה"ר שנזכה לקיים את התורה כולה מתוך נחת והרחבת יה"ר שנזכה לקיים את התורה כולה מתוך נחת והרחבת 
תורת  בספר  הכתובות  הברכות  כל  עלינו  ויחולו  תורת הדעת,  בספר  הכתובות  הברכות  כל  עלינו  ויחולו  הדעת, 

משה רבינו עליו השלום אכי"ר.משה רבינו עליו השלום אכי"ר.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‡ין מ˜ר‰ בעולם!
מוהרצ"ה  מוהרצ"ה להרה"ק  להרה"ק  נד)  אות  נד)(ח"ב  אות  (ח"ב  המנחה  המנחהקומץ  קומץ  בספר בספר 
מקרה  מלשון  "ויקר"  ענין  פירש  מקרה ,  מלשון  "ויקר"  ענין  פירש  זצוק"ל,  זצוק"למלובלין  מלובלין 
בלעם  שהיה  ללמדך  א].  א,  ויקרא  רש"י  בלעם [עי'  שהיה  ללמדך  א].  א,  ויקרא  רש"י  [עי' 
בכפירתו תולה הכל בדרך בכפירתו תולה הכל בדרך "מקרה""מקרה", ומכחיש אמונת , ומכחיש אמונת 
אלקי עולם עפ"ל, והיה הולך תמיד לקראת נחשים, אלקי עולם עפ"ל, והיה הולך תמיד לקראת נחשים, 

לומר שהכל תלוי במקרה הטבע. לומר שהכל תלוי במקרה הטבע. 

ולכן העידו חכמינו ז"ל ולכן העידו חכמינו ז"ל (ויקרא רבה א, יג)(ויקרא רבה א, יג) בלשון "ויקר",  בלשון "ויקר", 
מצד  באה  הטהרה  כי  ומקרה.  טומאה  לשון  מצד שהוא  באה  הטהרה  כי  ומקרה.  טומאה  לשון  שהוא 
מקרה  הטומאה  אבל  והשגחתו,  יתברך  השם  מקרה סיוע  הטומאה  אבל  והשגחתו,  יתברך  השם  סיוע 
מצד העדר ההשגחה כביכול, אחר שפותחין לו לילך מצד העדר ההשגחה כביכול, אחר שפותחין לו לילך 

כמה שירצה בלא סיוע, כלשון חז"ל כמה שירצה בלא סיוע, כלשון חז"ל (יומא לח:)(יומא לח:).

קרךקרך  "אשר  "אשר :  יח):  כה,  יח)(דברים  כה,  (דברים  עמלק  אצל  אומר  הוא  עמלק וכן  אצל  אומר  הוא  וכן 
בדרך", שצינן וקירר את להט האמונה, שיהיו תולים בדרך", שצינן וקירר את להט האמונה, שיהיו תולים 
הכל הכל במקרהבמקרה שקרך בדרך. ועל ידי זה "ויזנב בך כל  שקרך בדרך. ועל ידי זה "ויזנב בך כל 
הנחשלים אחריך, ואתה עיף ויגע, ולא ירא אלקים". הנחשלים אחריך, ואתה עיף ויגע, ולא ירא אלקים". 
מחמת העדר האמונה בהשגחה הפרטית בכל מקרה מחמת העדר האמונה בהשגחה הפרטית בכל מקרה 

ומקרה שבעולם.ומקרה שבעולם.

• ~ • ~ •

הרבנים  מגדולי  הרבנים אחד  מגדולי  אחד  של  קודש  נאווה  של בביתו  קודש  נאווה  בביתו 
שליט"א שליט"א הסתובב לו בחור יתום, שלאחר שהתייתם הסתובב לו בחור יתום, שלאחר שהתייתם 
משען  ללא  האלמנה  אמו  עם  נשאר  ל"ע  משען מאביו  ללא  האלמנה  אמו  עם  נשאר  ל"ע  מאביו 

ומשענה. ומשענה. 

העוני  מחמת  גם  ביתמותו,  גדול  מסכן  היה  העוני הוא  מחמת  גם  ביתמותו,  גדול  מסכן  היה  הוא 
בביתם.  מצוי  המזון  היה  לא  שכמעט  שבבית,  בביתם. הרב  מצוי  המזון  היה  לא  שכמעט  שבבית,  הרב 
שבת  קבלת  לאחר  בשבתו  שבת  מדי  מגיע  שבת והיה  קבלת  לאחר  בשבתו  שבת  מדי  מגיע  והיה 
להתברך מפי הרב, כאשר היה אביו נוהג לברכו מדי להתברך מפי הרב, כאשר היה אביו נוהג לברכו מדי 
בני  אצל  להתארח  לשבת  נוסעים  וכשהיו  בני שבת.  אצל  להתארח  לשבת  נוסעים  וכשהיו  שבת. 
כדי  שבת,  בערב  הרב  לבית  מגיע  היה  כדי משפחתם,  שבת,  בערב  הרב  לבית  מגיע  היה  משפחתם, 
עליו  מרעיף  הרב  והיה  ברכה,  אותה  להפסיד  עליו שלא  מרעיף  הרב  והיה  ברכה,  אותה  להפסיד  שלא 

טללי אהבה ונוחם לנפשו הכואבת המיותמת.טללי אהבה ונוחם לנפשו הכואבת המיותמת.

באחת התקופות חש הרב שנפשו של הבחור עגומה באחת התקופות חש הרב שנפשו של הבחור עגומה 
ובקושי  פניו,  על  רבצה  כבדה  עננה  ביותר,  ובקושי עליו  פניו,  על  רבצה  כבדה  עננה  ביותר,  עליו 
לנפש  קרוב  הרב  בהיות  שפתיו.  על  דל  חיוך  לנפש העלה  קרוב  הרב  בהיות  שפתיו.  על  דל  חיוך  העלה 
הבחור, ניסה לגלות פשר דבר, מדוע זה נפלו פניו, הבחור, ניסה לגלות פשר דבר, מדוע זה נפלו פניו, 

ועל מה עגומה נפשו. ועל מה עגומה נפשו. 

פעמים,  כמה  בחכמה  לדובבו  הרב  שניסה  פעמים, לאחר  כמה  בחכמה  לדובבו  הרב  שניסה  לאחר 
שאין  תקופה  שזה  הרב,  אוזן  את  הבחור  שאין גילה  תקופה  שזה  הרב,  אוזן  את  הבחור  גילה 
בביתם כלום, ועתה אמו האלמנה זקוקה בדחיפות בביתם כלום, ועתה אמו האלמנה זקוקה בדחיפות 
 ,($  ,($  25,00025,000) דולר  אלף  וחמש  (עשרים  דולר  אלף  וחמש  עשרים  של  של לסכום  לסכום 
ואינם מוצאים מנוחה לנפשם מרוב דאגה ומרירות ואינם מוצאים מנוחה לנפשם מרוב דאגה ומרירות 
החיים. הבחור התעצב מאוד, ולקח את הקושי הזה החיים. הבחור התעצב מאוד, ולקח את הקושי הזה 

לנפשו, עד שהחל ליפול בדיכאון רח"ל.לנפשו, עד שהחל ליפול בדיכאון רח"ל.

לעזור  הוא  יכול  ובמה  כיצד  בנפשו  ידע  לא  לעזור הרב  הוא  יכול  ובמה  כיצד  בנפשו  ידע  לא  הרב 
את  משך  מעולם  כי  האלמנה,  ולאמו  בחור  את לאותו  משך  מעולם  כי  האלמנה,  ולאמו  בחור  לאותו 
אף  הסכים  ולא  וממונות,  כספים  מעסקנות  אף ידו  הסכים  ולא  וממונות,  כספים  מעסקנות  ידו 

פעם לקבל כל מיני כספים שתחבו לו. הגם שאמרו פעם לקבל כל מיני כספים שתחבו לו. הגם שאמרו 
חכמינו ז"ל חכמינו ז"ל (ב"ב ט.)(ב"ב ט.) "גדול המעשה יותר מן העושה",  "גדול המעשה יותר מן העושה", 
ושכרם גדול מאוד. מכל מקום מטעם הכמוס עמו, ושכרם גדול מאוד. מכל מקום מטעם הכמוס עמו, 
מנתק  היה  ישראל,  גדולי  עם  בו  שהתייעץ  מנתק ולאחר  היה  ישראל,  גדולי  עם  בו  שהתייעץ  ולאחר 
אחרים,  בשביל  לא  אף  המתן  ומן  המוהר  מן  אחרים, עצמו  בשביל  לא  אף  המתן  ומן  המוהר  מן  עצמו 
לוחצים  כשהיו  ואף  כלל.  לזה  להתקרב  שלא  לוחצים כדי  כשהיו  ואף  כלל.  לזה  להתקרב  שלא  כדי 
עליו מכמה צדדים להכניס עצמו בעסקנות המצאת עליו מכמה צדדים להכניס עצמו בעסקנות המצאת 
ממון לצרכים דחופים ביותר היה מחזיר פני הפונים ממון לצרכים דחופים ביותר היה מחזיר פני הפונים 
בעיסוקי  לעסקנות  להיכנס  אבה  ולא  ריקם,  בעיסוקי אליו  לעסקנות  להיכנס  אבה  ולא  ריקם,  אליו 

הממון.הממון.

והנה באותו שבוע שהיה כאבו וצערו של אותו יתום והנה באותו שבוע שהיה כאבו וצערו של אותו יתום 
מונח על לבו של הרב מאוד, הגיע אליו מן השמים מונח על לבו של הרב מאוד, הגיע אליו מן השמים 
איש עשיר אחד ממדינת הים לבקשת ברכה ועצה. איש עשיר אחד ממדינת הים לבקשת ברכה ועצה. 
כשם  בדיוק  היה  עשיר  אותו  של  משפחתו  כשם שם  בדיוק  היה  עשיר  אותו  של  משפחתו  שם 
ביניהם  היה  לא  כי  אף  בחור,  אותו  של  ביניהם משפחתו  היה  לא  כי  אף  בחור,  אותו  של  משפחתו 
שום קשר, ומעולם לא הכירו זה את זה כלל, גם לא שום קשר, ומעולם לא הכירו זה את זה כלל, גם לא 
רק  אחר,  קשר  או  משפחה  קשרי  שום  ביניהם  רק היו  אחר,  קשר  או  משפחה  קשרי  שום  ביניהם  היו 

בשם משפחה זהה.בשם משפחה זהה.

הרב  עם  ומתייעץ  מבקש  שהעשיר  כדי  תוך  הרב והנה  עם  ומתייעץ  מבקש  שהעשיר  כדי  תוך  והנה 
על הישועה הנצרכת לו בדחיפות, הגיע שם בדיוק על הישועה הנצרכת לו בדחיפות, הגיע שם בדיוק 
עלה  ובפתאום  יתום.  בחור  אותו  גם  מעשה  עלה בשעת  ובפתאום  יתום.  בחור  אותו  גם  מעשה  בשעת 
שמות  כאשר  היקש,  כאן  יש  שמא  הרב  שמות במחשבת  כאשר  היקש,  כאן  יש  שמא  הרב  במחשבת 
שלא  כמעט  הרב  מפי  ונזרק  זהים.  שלא המשפחות  כמעט  הרב  מפי  ונזרק  זהים.  המשפחות 
מדוכדך  יתום  בחור  כאן  אצלי  יש  הנה  מדוכדך בכוונה,  יתום  בחור  כאן  אצלי  יש  הנה  בכוונה, 
האלמנה  ואמו  הוא  כשלך,  משפחה  בשם  גם  האלמנה מאד  ואמו  הוא  כשלך,  משפחה  בשם  גם  מאד 
המסכנה זקוקים עתה בדחיפות לסכום של המסכנה זקוקים עתה בדחיפות לסכום של 25,00025,000 
אליך  תבוא  ובזה  הסכום  לסלק  תרצה  שמא  אליך   תבוא  ובזה  הסכום  לסלק  תרצה  שמא   $
ישועתך. [וחרג בזה הרב ממנהגו, שלא לבקש ממון ישועתך. [וחרג בזה הרב ממנהגו, שלא לבקש ממון 

כלל]. כלל]. 

אתר  ועל  בשמחה,  האיש  נענה  ומיד  תיכף  אתר והנה,  ועל  בשמחה,  האיש  נענה  ומיד  תיכף  והנה, 
הוציא סכום של הוציא סכום של 10,00010,000 $ $ ופרע מיד, ושאר הסכום  ופרע מיד, ושאר הסכום 
לשמחתם  ימים,  כמה  לאחר  השלים  לשמחתם   ימים,  כמה  לאחר  השלים   $  $  15,00015,000 של של 
על  מאוד  ושמחו  שהודו  ואמו,  היתום  של  על הגדולה  מאוד  ושמחו  שהודו  ואמו,  היתום  של  הגדולה 
ישועת נפשם, ותיכף ומיד זכה אותו העשיר לראות ישועת נפשם, ותיכף ומיד זכה אותו העשיר לראות 

בישועתו.בישועתו.

ובכל  מקרה  שבכל  הפרטית  ההשגחה  טיב  ללמדך 
להשיח  בחור  אותו  יתברך  השם  סיבב  כאשר  דבר, 
אותו  והביא  הרב,  לב  אל  אמו  וצרכי  וצרכיו  נפשו 
הרב.  אותו  אל  כן  גם  זהה  משפחתו  ששם  עשיר 
ישועתם  שניהם  לקבל  אחד,  לפונדק  הזמינם  וכך 

במהרה.במהרה.

[קונטרס "טיב המעשה" ח"ב עמ' כג][קונטרס "טיב המעשה" ח"ב עמ' כג]

• ~ • ~ •

זצוק"ל  מבערשיד  רפאל  רבי  זצוק"ל הרה"ק  מבערשיד  רפאל  רבי  הרה"ק  על  על מסופר  מסופר 
מקאריץ  פנחס  ר'  הרבי  מקאריץ הרה"ק  פנחס  ר'  הרבי  הרה"ק  של  הנאמן  של תלמידו  הנאמן  תלמידו 
למד  כאשר  למאד,  עד  אמת  איש  שהיה  למד ,  כאשר  למאד,  עד  אמת  איש  שהיה  זצוק"לזצוק"ל, 

"ויקר אלקים אל בלעם ויאמר אליו וגוק" "ויקר אלקים אל בלעם ויאמר אליו וגוק" (כג, ד)(כג, ד)

'חסד של אמת''חסד של אמת'
כה  אשר  במירון  התעלות  לשבת  להגיע  זכיתי  סוף  כה סוף  אשר  במירון  התעלות  לשבת  להגיע  זכיתי  סוף  סוף 
ללמוד  השכינה  זיו  על  להתענג  הזה,  לרגע  להגיע  ללמוד כספתי  השכינה  זיו  על  להתענג  הזה,  לרגע  להגיע  כספתי 
בשלוה בציון התנא הקדוש. אלא שכבר בערב שבת מצאני בשלוה בציון התנא הקדוש. אלא שכבר בערב שבת מצאני 
נוכל  אם  ושאל  במירון  אותי  לראות  ששמח  מסכן  נוכל יהודי  אם  ושאל  במירון  אותי  לראות  ששמח  מסכן  יהודי 
לו  עניתי  ה'  בעזרת  השבת.  במהלך  בצוותא  מעט  לו לבלות  עניתי  ה'  בעזרת  השבת.  במהלך  בצוותא  מעט  לבלות 
שהאדם  אלא  מנוחתי.    את  יפריע  שלא  קיוויתי  שהאדם ובליבי  אלא  מנוחתי.    את  יפריע  שלא  קיוויתי  ובליבי 
מתכנן תוכניות ולה' תוכנית משלו. בשבת בצהריים עליתי מתכנן תוכניות ולה' תוכנית משלו. בשבת בצהריים עליתי 
לי  זימן  וה'  מתארחים,  באלפי  עמוס  שהיה  הקדוש  לי לציון  זימן  וה'  מתארחים,  באלפי  עמוס  שהיה  הקדוש  לציון 
מקום פינתי בודד לשבת בנוח וללמוד בנחת כפי שקיוויתי מקום פינתי בודד לשבת בנוח וללמוד בנחת כפי שקיוויתי 
אותו  את  ראיתי  ומרחוק  דקות  מספר  חלפו  לא  אותו לעשות,  את  ראיתי  ומרחוק  דקות  מספר  חלפו  לא  לעשות, 
מסכן מסתובב במרפסת בחוץ,  שמתי עיניי בספר, ומקווה מסכן מסתובב במרפסת בחוץ,  שמתי עיניי בספר, ומקווה 
מגיע  והוא  דקות  שלוש  חלפו  לא  אך  אותי,  יקלוט  מגיע שלא  והוא  דקות  שלוש  חלפו  לא  אך  אותי,  יקלוט  שלא 
והוא  לידי,  שישב  זה  קם  שהגיע  רגע  באותו  שלי,  והוא לאזור  לידי,  שישב  זה  קם  שהגיע  רגע  באותו  שלי,  לאזור 
ידו  את  מושיט  שהוא  תוך  בהתרגשות  מקומו  את  ידו תפס  את  מושיט  שהוא  תוך  בהתרגשות  מקומו  את  תפס 

בשלום עליכם.בשלום עליכם.
  בשלב הזה הבנתי כי משמיים לא כל כך מעוניינים בלימוד   בשלב הזה הבנתי כי משמיים לא כל כך מעוניינים בלימוד 
ולשמחו.   המסכן  זה  של  ליבו  את  להייטיב  אם  כי  ולשמחו.  שלי,  המסכן  זה  של  ליבו  את  להייטיב  אם  כי  שלי, 
לשוחח  וישבתי  שלי  והרצונות  הלימוד  מכל  עצמי  לשוחח פיניתי  וישבתי  שלי  והרצונות  הלימוד  מכל  עצמי  פיניתי 

איתו כאוות נפשו.איתו כאוות נפשו.
 אציין כי נדף ממנו צחנה איומה, ובאותו רגע נזכרתי בבלן  אציין כי נדף ממנו צחנה איומה, ובאותו רגע נזכרתי בבלן 
את  שהחליף  לפני  המצורעים  לכל  קורא  שהיה  את הירושלמי  שהחליף  לפני  המצורעים  לכל  קורא  שהיה  הירושלמי 
ידיו,  במו  אותם  ומנקה  אותם  מקרצף  והיה  המקווה,  ידיו, מי  במו  אותם  ומנקה  אותם  מקרצף  והיה  המקווה,  מי 
ולאחר מכן היה מחליף את המים ומחטא הייטב את הבור ולאחר מכן היה מחליף את המים ומחטא הייטב את הבור 
היה  הוא  אם  בליבי  חשבתי  רעננים,   במים  מילויו  היה טרם  הוא  אם  בליבי  חשבתי  רעננים,   במים  מילויו  טרם 
הריח  את  לסבול  יכול  שאני  בוודאי  אותם  לקרצף  הריח מסוגל  את  לסבול  יכול  שאני  בוודאי  אותם  לקרצף  מסוגל 

ולשמח יהודי.ולשמח יהודי.
בתפילה שנזכה לעשות רצונו יתברך תמיד בשמחה.בתפילה שנזכה לעשות רצונו יתברך תמיד בשמחה.

בעל המעשה: צ. י. ע. בעל המעשה: צ. י. ע. 

 

מכונת הכביסה מקרטעת וכסף לחדשה אין,  סימני הגסיסה מכונת הכביסה מקרטעת וכסף לחדשה אין,  סימני הגסיסה 
תפילה  לישא  זה  באמתחתי  שנותר  מה  וכל  תפילה מתחזקים  לישא  זה  באמתחתי  שנותר  מה  וכל  מתחזקים 

לבורא עולם כי יחוס וירחם וידאג לחלופה ראויה.לבורא עולם כי יחוס וירחם וידאג לחלופה ראויה.
החלו  הכביסה  וערימות  חיים  שבקה  שבועיים  החלו כעבור  הכביסה  וערימות  חיים  שבקה  שבועיים  כעבור 
מאיימות.  לא חלפו מספר שעות והסלולרי רטט. מאחורי מאיימות.  לא חלפו מספר שעות והסלולרי רטט. מאחורי 
מעוניין  אני  אם  בשואלו  מוכר  זקן  של  קולו  נשמע  מעוניין הקו  אני  אם  בשואלו  מוכר  זקן  של  קולו  נשמע  הקו 
במכונת כביסה במצב מעולה,  לא הבנתי את פשר השאלה במכונת כביסה במצב מעולה,  לא הבנתי את פשר השאלה 

והוא ביקש כי אסור לביתו.  והוא ביקש כי אסור לביתו.  
התברר כי הם  עוזבים את דירתם הגדולה לדיור מוגן וישנם התברר כי הם  עוזבים את דירתם הגדולה לדיור מוגן וישנם 
לשאלתי  ראשון,  לי  להציע  וחשבו  צריכים  שאינם  לשאלתי פריטים  ראשון,  לי  להציע  וחשבו  צריכים  שאינם  פריטים 
מדוע דווקא לי, השיבו: כי לפני שבועיים עת פרצה שריפה מדוע דווקא לי, השיבו: כי לפני שבועיים עת פרצה שריפה 
גדולה סמוך לדירתם הגעתי לביתם וניסיתי לשכנעם לעזוב גדולה סמוך לדירתם הגעתי לביתם וניסיתי לשכנעם לעזוב 
תחנוניי,   למרות  סרבו  הם  אך  הסכנה  מפני  דירתם  תחנוניי,  את  למרות  סרבו  הם  אך  הסכנה  מפני  דירתם  את 
האכפתיות שלי השכן רחוק ריגש אותם והחליטו להציע לי האכפתיות שלי השכן רחוק ריגש אותם והחליטו להציע לי 
את מרכולתם בטרם יציעו לאחרים.  קיבלתי מכונת כביסה את מרכולתם בטרם יציעו לאחרים.  קיבלתי מכונת כביסה 

כחדשה ועוד דברים הכרחיים עבורי, מתנת שמים...כחדשה ועוד דברים הכרחיים עבורי, מתנת שמים...

בעלת המעשה: י. א.בעלת המעשה: י. א.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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כל  באמיתת  מאד  עד  להיזהר  רבו  כל אצל  באמיתת  מאד  עד  להיזהר  רבו  אצל 
דבר. דבר. 

מילדיו  אחד  כשהחזיק  אחת  מילדיו פעם  אחד  כשהחזיק  אחת  פעם 
נשמטה  משקה,  ושתה  בכוס  נשמטה הקטנים  משקה,  ושתה  בכוס  הקטנים 
הכוס מידו ונשברה. נבהל הצדיק מאוד הכוס מידו ונשברה. נבהל הצדיק מאוד 
חוקר  והחל  בביתו,  כזאת  שקרה  חוקר על  והחל  בביתו,  כזאת  שקרה  על 
בידם  יש  אם  הבית,  בני  כל  את  בידם ודורש  יש  אם  הבית,  בני  כל  את  ודורש 
קבלו  זה  שבשביל  שעשו,  עוול  קבלו איזה  זה  שבשביל  שעשו,  עוול  איזה 
שנשתברה  מידה  כנגד  במידה  שנשתברה העונש  מידה  כנגד  במידה  העונש 

הכוס. הכוס. 

שורש  לו  שנודע  עד  רוחו  שקטה  שורש ולא  לו  שנודע  עד  רוחו  שקטה  ולא 
בבית  כעס  איזה  שארע  המקרה,  בבית סיבת  כעס  איזה  שארע  המקרה,  סיבת 

רח"ל, שמזה הסתובב המקרה.רח"ל, שמזה הסתובב המקרה.

כמה  עד  ללמוד,  נוכל  זה  מעשה  כמה מטיב  עד  ללמוד,  נוכל  זה  מעשה  מטיב 
ולבדוק  בדרכיו,  להתבונן  האדם  ולבדוק צריך  בדרכיו,  להתבונן  האדם  צריך 
קטן  מכשול  ומכל  תמיד,.  קטן פסיעותיו  מכשול  ומכל  תמיד,.  פסיעותיו 

צריך  אשר  את  לתקן  להתעורר  צריך  בדרכו  צריך הנקרה  אשר  את  לתקן  להתעורר  צריך  בדרכו  הנקרה 
של  רצון  ממנו  נתבע  כאשר  ולפעמים   – של תיקון.  רצון  ממנו  נתבע  כאשר  ולפעמים   – תיקון. 
המקרים  מן  חובתו  מבין  אינו  אם  חוזק,  ביתר  המקרים מעלה  מן  חובתו  מבין  אינו  אם  חוזק,  ביתר  מעלה 
הראשונים הזעירים, אזי מגיעים אחר כך מקרים יותר הראשונים הזעירים, אזי מגיעים אחר כך מקרים יותר 
לתשובה  ולעוררו  לזעזעו  כדי  לצלן,  רחמנא  לתשובה קשים  ולעוררו  לזעזעו  כדי  לצלן,  רחמנא  קשים 

כידוע.כידוע.

ולפיכך אם רואה אדם בביתו שאין העניינים מתנהלים ולפיכך אם רואה אדם בביתו שאין העניינים מתנהלים 
יבדוק  דמעיקין.  וחבילין  בבעיות  ומסובב  יבדוק כשורה,  דמעיקין.  וחבילין  בבעיות  ומסובב  כשורה, 
ויחפש ויערוך בדק ביתו, מה גרם והביא לכל בעיותיו ויחפש ויערוך בדק ביתו, מה גרם והביא לכל בעיותיו 
וחסרונותיו. ויבקש מהשם יתברך לתקנו בעצה טובה וחסרונותיו. ויבקש מהשם יתברך לתקנו בעצה טובה 
ונימה  בדבר  דבר  לקשור  שיוכל  ודעת,  בבינה  ונימה ולחוננו  בדבר  דבר  לקשור  שיוכל  ודעת,  בבינה  ולחוננו 
מידה"  כנגד  "מידה  הנהגת  חיפוש  ידי  על  מידה" בנימה,  כנגד  "מידה  הנהגת  חיפוש  ידי  על  בנימה, 
צריך  מה  אצלו  ויתאמת  שיתברר  עד  דבר,  צריך שבכל  מה  אצלו  ויתאמת  שיתברר  עד  דבר,  שבכל 

לתקן, ועל מה הוא נענש כאן.לתקן, ועל מה הוא נענש כאן.

[קונטרס "טיב המעשה" ח"ג עמ' יד][קונטרס "טיב המעשה" ח"ג עמ' יד]
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סיפר לי סיפר לי איש נאמן מאנשי ירושליםאיש נאמן מאנשי ירושלים, שיש לו משפחה , שיש לו משפחה 
ה'בר ה'בר  עונת  הגיעה  כאשר  הרע.  עין  בלי  ילדים  עונת ברוכת  הגיעה  כאשר  הרע.  עין  בלי  ילדים  ברוכת 
אמא  לו  היתה  הראשונים,  ילדיו  ארבעת  של  אמא   לו  היתה  הראשונים,  ילדיו  ארבעת  של  מצוה'מצוה' 
אצל  אך  השמחה.  בהוצאות  כספית  לו  שעזרה  אצל זקנה  אך  השמחה.  בהוצאות  כספית  לו  שעזרה  זקנה 
ולא  מאמו,  העזרה  את  לו  היה  לא  כבר  החמישי  ולא בנו  מאמו,  העזרה  את  לו  היה  לא  כבר  החמישי  בנו 
של  רבתי  הוצאה  זו  שכידוע  ממון,  ימציא  מנין  של ידע  רבתי  הוצאה  זו  שכידוע  ממון,  ימציא  מנין  ידע 
ושאר  והאולם,  וביגוד,  התפילין,  עבור  אלפים,  ושאר כמה  והאולם,  וביגוד,  התפילין,  עבור  אלפים,  כמה 

הוצאות השמחה. הוצאות השמחה. 

הכנסת "זכרון  "זכרון  בבית  לתפילה  אחד  יום  בהיכנסו  הכנסתוהנה  בבית  לתפילה  אחד  יום  בהיכנסו  והנה 
מכר  כאשר  עזרה,  בבקשת  חברו  בו  פוגש  מכר ,  כאשר  עזרה,  בבקשת  חברו  בו  פוגש  משה"משה", 
שהבן  והגם  יחיד,  בן  אחריו  והשאיר  כעת  נפטר  שהבן שלו  והגם  יחיד,  בן  אחריו  והשאיר  כעת  נפטר  שלו 
בענין  עליו  רק  לסמוך  האב  חשש  מרבים  שמים  בענין ירא  עליו  רק  לסמוך  האב  חשש  מרבים  שמים  ירא 
ולכן  נשמתו.  לעילוי  שייאמרו  והקדיש  ולכן התפילות  נשמתו.  לעילוי  שייאמרו  והקדיש  התפילות 
השאיר סכום כסף נכבד של כמה אלפים, עבור אדם השאיר סכום כסף נכבד של כמה אלפים, עבור אדם 
נוסף שיתפלל ויאמר קדיש אחריו במשך י"ב חודש. – נוסף שיתפלל ויאמר קדיש אחריו במשך י"ב חודש. – 
ושאלו חברו אם ידוע לו אולי על אדם שיסכים לקחת ושאלו חברו אם ידוע לו אולי על אדם שיסכים לקחת 
הקצוב.  סכום  בעבור  תמימה  לשנה  זה  עול  עצמו  הקצוב. על  סכום  בעבור  תמימה  לשנה  זה  עול  עצמו  על 
– ביקש ממנו האיש, שיתן לו זמן מה להתבונן בדבר. – ביקש ממנו האיש, שיתן לו זמן מה להתבונן בדבר. 

לחשוב  התחיל  הדבר,  ושקל  עצמו  שהתיישב  לחשוב לאחר  התחיל  הדבר,  ושקל  עצמו  שהתיישב  לאחר 
עתה  נצרך  הוא  הרי  לעצמו,  הוא  ייקחנו  שלא  עתה מדוע  נצרך  הוא  הרי  לעצמו,  הוא  ייקחנו  שלא  מדוע 
ומי  בנו,  של  מצוה  הבר  שמחת  בשביל  הגון  ומי לסכום  בנו,  של  מצוה  הבר  שמחת  בשביל  הגון  לסכום 
לא  ובודאי  השמים.  מן  עבורו  נשלח  זה  אין  אם  לא יודע  ובודאי  השמים.  מן  עבורו  נשלח  זה  אין  אם  יודע 
להציע  בו  דוקא  חברו  פגש  בעלמא  להציע   בו  דוקא  חברו  פגש  בעלמא  'מקרה''מקרה'  בדרך בדרך 
עסקא זו, שהרי כל תזוזת נקיפת אצבע בעלמא באה עסקא זו, שהרי כל תזוזת נקיפת אצבע בעלמא באה 
כאשר  כאשר ,  ז:),  ז:)(חולין  (חולין  וגזירתו  יתברך  מהשגחתו  וגזירתו ישירות  יתברך  מהשגחתו  ישירות 

אומרים העולם:אומרים העולם: "מקרה" "מקרה" אותיות:  אותיות: "רק מה'!"רק מה'!. . 

לקבל  בעצמו  הוא  שמסכים  לחבירו  ואמר  אפוא  לקבל חזר  בעצמו  הוא  שמסכים  לחבירו  ואמר  אפוא  חזר 
אותו  שהקציב  הסכום  לידו  ושלשל  עצמו,  על  אותו זאת  שהקציב  הסכום  לידו  ושלשל  עצמו,  על  זאת 
נפטר לזה. והנה חישב ומצא שהיה זה הסכום בדיוק נפטר לזה. והנה חישב ומצא שהיה זה הסכום בדיוק 

כפי הנצרך לו בשביל הוצאות הבר מצוה! כפי הנצרך לו בשביל הוצאות הבר מצוה! 

הלקח המורם פשוט וברור, מה לו לאדם כי ידאג את הלקח המורם פשוט וברור, מה לו לאדם כי ידאג את 
דאגותיו של הקב"ה, איך וכיצד יעשה השם יתברך את דאגותיו של הקב"ה, איך וכיצד יעשה השם יתברך את 
הבר מצוה לבנו, הלא שלשה שותפים באדםהבר מצוה לבנו, הלא שלשה שותפים באדם (נדה לא.) (נדה לא.), , 
ובודאי ימציאו השם יתברך כל צרכיו משלם, אם רק ובודאי ימציאו השם יתברך כל צרכיו משלם, אם רק 

ישים בהשם מבטחו.ישים בהשם מבטחו.

[שם עמ' לח][שם עמ' לח]
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בביתו של בביתו של הרה"ק בעל השפת אמת מגור הרה"ק בעל השפת אמת מגור 
בקבוק  ומיוחד,  נאה  כלי  היה  בקבוק   ומיוחד,  נאה  כלי  היה  זצוק"לזצוק"ל 
היה  ביותר,  יקרה  קריסטל  מאבן  היה העשוי  ביותר,  יקרה  קריסטל  מאבן  העשוי 

זה כלי יקר ביותר בכל קנה מידה. זה כלי יקר ביותר בכל קנה מידה. 

מזנון  את  בתו  כשסידרה  הימים  מזנון באחד  את  בתו  כשסידרה  הימים  באחד 
זה  ידיה  מבין  חמק  היפים,  זה הכלים  ידיה  מבין  חמק  היפים,  הכלים 
התנפץ  הארץ  על  ובנפילתו  התנפץ הבקבוק  הארץ  על  ובנפילתו  הבקבוק 
בחלל  היטב  נשמע  הנפץ  קול  בחלל לרסיסים!  היטב  נשמע  הנפץ  קול  לרסיסים! 
לבדוק  מחדרו  יצא  אמת  והשפת  לבדוק הבית,  מחדרו  יצא  אמת  והשפת  הבית, 

מה קול רעש הנפץ.מה קול רעש הנפץ.

התעצב  מנופץ  היקר  הבקבוק  התעצב בראותו  מנופץ  היקר  הבקבוק  בראותו 
על  וכואב  מצטער  והיה  לבו,  אל  על מאד  וכואב  מצטער  והיה  לבו,  אל  מאד 
הכלי היקר שנשבר. באותה שעה עמד בחדר ההמתנה הכלי היקר שנשבר. באותה שעה עמד בחדר ההמתנה 
אחד מחסידי גור, איש נגיד מעשירי העיר לודז', שלא אחד מחסידי גור, איש נגיד מעשירי העיר לודז', שלא 
אפוא  ניגש  רבו.  של  הגדול  בצערו  לראות  יכול  אפוא היה  ניגש  רבו.  של  הגדול  בצערו  לראות  יכול  היה 
אני  הנה  כך,  כל  להצטער  למה  רבי,  ואמר:  הרבי  אני אל  הנה  כך,  כל  להצטער  למה  רבי,  ואמר:  הרבי  אל 
מזה  ונהדר  יקר  יותר  בקבוק  כאן  להמציא  מזה מתחייב  ונהדר  יקר  יותר  בקבוק  כאן  להמציא  מתחייב 
שנשבר! ברוך השם הנני בעל אמצעים, ויכולני לרכוש שנשבר! ברוך השם הנני בעל אמצעים, ויכולני לרכוש 

זאת עבור בית הרבי! זאת עבור בית הרבי! 

תהיה  אל  ואמר:  מר,  בחיוך  אמת  השפת  אליו  תהיה פנה  אל  ואמר:  מר,  בחיוך  אמת  השפת  אליו  פנה 
נער, וכי נדמה בעיניך שעל הפסד הכלי הנני מצטער, נער, וכי נדמה בעיניך שעל הפסד הכלי הנני מצטער, 
לא זה מה שכואב לי ומטרידני כלל. אלא שיודע אני לא זה מה שכואב לי ומטרידני כלל. אלא שיודע אני 
התגלגל  בסתם  ולא  זו,  בצורה  עמי  מדבר  התגלגל שהקב"ה  בסתם  ולא  זו,  בצורה  עמי  מדבר  שהקב"ה 
הדבר שנשבר זה הכלי, אלא הוא בא להורות וללמד הדבר שנשבר זה הכלי, אלא הוא בא להורות וללמד 
על שבירה רוחנית, שיש לתקנה ולהחזירה לתיקונה. על שבירה רוחנית, שיש לתקנה ולהחזירה לתיקונה. 
ועל כך מצטער אנכי על החלק הרוחני הנרמז בשבירת ועל כך מצטער אנכי על החלק הרוחני הנרמז בשבירת 
זה הכלי, ולא על ההפסד הגשמי. שכן אם לא אתפוס זה הכלי, ולא על ההפסד הגשמי. שכן אם לא אתפוס 
הרי  לתקן,  שעלי  השמים  מן  לי  רומזים  מה  הרי עתה  לתקן,  שעלי  השמים  מן  לי  רומזים  מה  עתה 
יצטרכו חלילה לרמוז רמזים קשים יותר, ומי יודע מה יצטרכו חלילה לרמוז רמזים קשים יותר, ומי יודע מה 
תהיה המכה הבאה, שעלולה להיות יותר קשה רחמנא תהיה המכה הבאה, שעלולה להיות יותר קשה רחמנא 
ליצלן, כי מן השמים רומזים ומכים עד שהאדם תופס ליצלן, כי מן השמים רומזים ומכים עד שהאדם תופס 
שצריך  מה  את  ומתקן  בעולם,  לתקן  צריך  מה  שצריך ומבין  מה  את  ומתקן  בעולם,  לתקן  צריך  מה  ומבין 

לתקן. לתקן. 

בעולמם  עמהם  שקרה  מקרה  בכל  הצדיקים!  חיו  בעולמם כך  עמהם  שקרה  מקרה  בכל  הצדיקים!  חיו  כך 
הבינו שהשי"ת קורא להם ומדבר עמם, ולא נחו ולא הבינו שהשי"ת קורא להם ומדבר עמם, ולא נחו ולא 

שקטו עד אשר תיקנו את הנרמז...שקטו עד אשר תיקנו את הנרמז...

  [שם עמ' ח"י]  [שם עמ' ח"י]
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לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


