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וראשו יהיה פרועוראשו יהיה פרוע
הבה נתאר לעצמנו כיצד נראה אדם שרגלו כואבת הבה נתאר לעצמנו כיצד נראה אדם שרגלו כואבת 
ישר  ללכת  מנסה  הוא  זאת,  להסתיר  מנסה  ישר והוא  ללכת  מנסה  הוא  זאת,  להסתיר  מנסה  והוא 
במאמצים  עולה  פסיעה  כל  אבל  לצלוע,  במאמצים ולא  עולה  פסיעה  כל  אבל  לצלוע,  ולא 
מרובים ובכאבים גדולים, וכך מלבד הכאב שכבר מרובים ובכאבים גדולים, וכך מלבד הכאב שכבר 
יש לו הוא מוסיף לעצמו עוד כאב בניסיון להסתיר יש לו הוא מוסיף לעצמו עוד כאב בניסיון להסתיר 
שואל  אדם  אותו  היה  אילו  הראשון,  הכאב  שואל את  אדם  אותו  היה  אילו  הראשון,  הכאב  את 
מעט  להרפות  לו  מייעצים  היינו  בוודאי  מעט לדעתנו  להרפות  לו  מייעצים  היינו  בוודאי  לדעתנו 
ולהרשות לעצמו להרגיש את הכאב של הרגל ולא ולהרשות לעצמו להרגיש את הכאב של הרגל ולא 

לנסות ולהתנהג כאילו אינה כואבת.לנסות ולהתנהג כאילו אינה כואבת.
בפרשת תזריע כתוב 'והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו בפרשת תזריע כתוב 'והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו 
יעטה,  שפם  ועל  פרוע,  יהיה  וראשו  פרומים,  שפם יעטה, יהיו  ועל  פרוע,  יהיו פרומים, וראשו יהיה 
המצורע  על  מצוה  הקב"ה  יקרא',  טמא  המצורע וטמא  על  מצוה  הקב"ה  יקרא',  טמא  וטמא 
'לחיות במציאות' ולא לברוח ממנה, ולא רק שאינו 'לחיות במציאות' ולא לברוח ממנה, ולא רק שאינו 
מסתיר את עובדת היותו מצורע אלא להיפך, הוא מסתיר את עובדת היותו מצורע אלא להיפך, הוא 
ואף  מצורע  שהוא  לכולם  שיראו  פעולות  ואף עושה  מצורע  שהוא  לכולם  שיראו  פעולות  עושה 
מודיע לרבים 'טמא טמא יקרא'! מה העניין בזה? מודיע לרבים 'טמא טמא יקרא'! מה העניין בזה? 

האם זה נצרך לטהרתו?האם זה נצרך לטהרתו?
הרה"ח ר' ישראל רוזנצוויג זצ"ל פירש בשם אחד הרה"ח ר' ישראל רוזנצוויג זצ"ל פירש בשם אחד 
שמי  חז"ל  שאמרו  מה  על  הקודמים  שמי מהצדיקים  חז"ל  שאמרו  מה  על  הקודמים  מהצדיקים 
חובת  ידי  יצא  לא  הסדר  בליל  המרור  את  חובת שבולע  ידי  יצא  לא  הסדר  בליל  המרור  את  שבולע 
אכילת מרור, היינו משום שעל פי פשוטו צריכים אכילת מרור, היינו משום שעל פי פשוטו צריכים 
מתחכם  הוא  ואם  המרור,  של  טעמו  את  מתחכם להרגיש  הוא  ואם  המרור,  של  טעמו  את  להרגיש 
טעם  את  להרגיש  הצורך  את  'לעקוף'  טעם ומנסה  את  להרגיש  הצורך  את  'לעקוף'  ומנסה 
המרור אזי אינו יוצא ידי חובתו, כך גם בכל קושי המרור אזי אינו יוצא ידי חובתו, כך גם בכל קושי 
שיש לאדם, אל לו לנסות לדלג על מה שנגזר עליו שיש לאדם, אל לו לנסות לדלג על מה שנגזר עליו 
הבורא,  רצון  את  באהבה  יקבל  אלא  הבורא, מהשמים,  רצון  את  באהבה  יקבל  אלא  מהשמים, 
והוא  קושי  לאדם  כשיש  מצדיקים  שמובא  והוא וכמו  קושי  לאדם  כשיש  מצדיקים  שמובא  וכמו 
בכך  כי  לזכור  עליו  בחייו,  המרור  טעם  את  בכך טועם  כי  לזכור  עליו  בחייו,  המרור  טעם  את  טועם 
'אשר  הברכה  את  ויכוון  הבורא,  רצון  מקיים  'אשר הוא  הברכה  את  ויכוון  הבורא,  רצון  מקיים  הוא 

קדשנו במצוותיו וצונו על אכילת מרור'..קדשנו במצוותיו וצונו על אכילת מרור'..
של  הזה  הכאב  דרך  עוברת  לטהרה  הדרך  של אכן,  הזה  הכאב  דרך  עוברת  לטהרה  הדרך  אכן, 
שפם  ועל  פרוע,  יהיה  וראשו  פרומים,  יהיו  שפם 'בגדיו  ועל  פרוע,  יהיה  וראשו  פרומים,  יהיו  'בגדיו 
יעטה, וטמא טמא יקרא', כי כך כתוב בתורה, וכמו יעטה, וטמא טמא יקרא', כי כך כתוב בתורה, וכמו 
שאי אפשר לרקוד בתשעה באב, ולבכות בשמחת שאי אפשר לרקוד בתשעה באב, ולבכות בשמחת 
להתחמק  א"א  גם  כך  ועת',  זמן  'לכל  כי  להתחמק תורה,  א"א  גם  כך  ועת',  זמן  'לכל  כי  תורה, 
את  כי  שאטהר,  כדי  לטובתי,  עלי  שנגזר  את מהכאב  כי  שאטהר,  כדי  לטובתי,  עלי  שנגזר  מהכאב 

המרור לא בולעים!המרור לא בולעים!

 (עפ"י טיב התורה – תזריע ומצורע ) (עפ"י טיב התורה – תזריע ומצורע )
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ַ‚ע  י נ∆ ƒּ̇ ַ̇ ָנ ‰ ו¿ ם ַלֲ‡ֻחּזָ ן ָלכ∆ ≈̇ י נ… ƒר ֲ‡נ ∆ ׁ̆ ַנַען ֲ‡ ı ּכ¿ ר∆ ל ‡∆ ב…‡ּו ‡∆ ָ̇ י  ƒע ּכ‚ַ י נ∆ ƒּ̇ ַ̇ ָנ ‰ ו¿ ם ַלֲ‡ֻחּזָ ן ָלכ∆ ≈̇ י נ… ƒר ֲ‡נ ∆ ׁ̆ ַנַען ֲ‡ ı ּכ¿ ר∆ ל ‡∆ ב…‡ּו ‡∆ ָ̇ י  ƒּכ
ם: (יד, לד)(יד, לד) כ∆ ¿̇ ı ֲ‡ֻחּזַ ר∆ י˙ ‡∆ ב≈ ַרַע˙ ּב¿ ם: ָ̂ כ∆ ¿̇ ı ֲ‡ֻחּזַ ר∆ י˙ ‡∆ ב≈ ַרַע˙ ּב¿ ָ̂

ופירש רש"י: בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו ופירש רש"י: בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו 
שהיו  שנה  ארבעים  כל  בתיהם  בקירות  זהב  של  מטמוניות  שהיו אמוריים  שנה  ארבעים  כל  בתיהם  בקירות  זהב  של  מטמוניות  אמוריים 
רש"י  כוונת  עכ"ל.  ומוצאן,  הבית  נותץ  הנגע  ידי  ועל  במדבר,  רש"י ישראל  כוונת  עכ"ל.  ומוצאן,  הבית  נותץ  הנגע  ידי  ועל  במדבר,  ישראל 
לדייק מלשון הכתוב 'ונתתי נגע צרעת' כי אם כיוונה התורה רק לבאר לדייק מלשון הכתוב 'ונתתי נגע צרעת' כי אם כיוונה התורה רק לבאר 
כי  צרעת  'נגע  אומר  הכתוב  היה  חטאו,  מחמת  הנענש  של  כי משפטו  צרעת  'נגע  אומר  הכתוב  היה  חטאו,  מחמת  הנענש  של  משפטו 
תהיה בבית' ובכך הייתי מבין כי אם מחמת חטאו של אדם יבוא עליו תהיה בבית' ובכך הייתי מבין כי אם מחמת חטאו של אדם יבוא עליו 
'ונתתי  הלשון  אך  בתורה,  להלן  כמפורש  דינו  יהיה  אז  כי  הנגע  'ונתתי צרת  הלשון  אך  בתורה,  להלן  כמפורש  דינו  יהיה  אז  כי  הנגע  צרת 
נגע צרעת' משמע כי אכן כך ודאי תהיה, ובהכרח כיוונה התורה כאן נגע צרעת' משמע כי אכן כך ודאי תהיה, ובהכרח כיוונה התורה כאן 
רצויים  מעשיהם  אם  אף  בתים  בנגעי  ישראל  יזכו  לפעמים  כי  רצויים לרמז  מעשיהם  אם  אף  בתים  בנגעי  ישראל  יזכו  לפעמים  כי  לרמז 

והוא לטובתם וכנ''ל. והוא לטובתם וכנ''ל. 
אקדים מילין זעירין כדי לבאר את היוצא לנו מהאמור, הנה אמרו חז''ל אקדים מילין זעירין כדי לבאר את היוצא לנו מהאמור, הנה אמרו חז''ל 
(נדה ל:) שקודם ירידת האדם לעולם משביעים אותו 'תהא צדיק ואל (נדה ל:) שקודם ירידת האדם לעולם משביעים אותו 'תהא צדיק ואל 
הוא  חפץ  ודאי  השבועה  את  האדם  עליו  שקיבל  ומאחר  רשע'  הוא תהא  חפץ  ודאי  השבועה  את  האדם  עליו  שקיבל  ומאחר  רשע'  תהא 
מאוד לקיים את המוטל עליו, אך היצר המבקש להמיתו חפץ שיחלל מאוד לקיים את המוטל עליו, אך היצר המבקש להמיתו חפץ שיחלל 
את שבועתו, הלוא בכך יהיה פתחון פה לפניו לקטרג ולהשטין עליו את שבועתו, הלוא בכך יהיה פתחון פה לפניו לקטרג ולהשטין עליו 
למעלה ובכך להוציא את זממו אל הפעל ר''ל, ועל כן מעמיד הוא את למעלה ובכך להוציא את זממו אל הפעל ר''ל, ועל כן מעמיד הוא את 
האדם בפני מצב שבו נדמה לו כי אם אכן יבטל רצונו מפני רצון בוראו האדם בפני מצב שבו נדמה לו כי אם אכן יבטל רצונו מפני רצון בוראו 
יבוא לידי נזק גדול, ולפעמים מפתהו לאמֹר כי ממש לא שייך לעמוד יבוא לידי נזק גדול, ולפעמים מפתהו לאֹמר כי ממש לא שייך לעמוד 
דרשו  כך  לא  וכי  וכל,  מכל  הוא  פטור  הרי  כן  ואם  הדברים,  דרשו בקיום  כך  לא  וכי  וכל,  מכל  הוא  פטור  הרי  כן  ואם  הדברים,  בקיום 
חכמים (יומא פה:) על מאמר הכתוב (להלן יח, ה) וחי בהם ולא שימות חכמים (יומא פה:) על מאמר הכתוב (להלן יח, ה) וחי בהם ולא שימות 
בהם? ואף אם בפנימיות לבו יודע האדם כי לא כנים הדברים, ואף אם בהם? ואף אם בפנימיות לבו יודע האדם כי לא כנים הדברים, ואף אם 
יש קושי בקיום הדברים מכל מקום עדיין ביכולתו להתאמץ ולקיים יש קושי בקיום הדברים מכל מקום עדיין ביכולתו להתאמץ ולקיים 
חובתו, מכל מקום מעדיף הוא להטות לבו לדעת יצרו מאחר שקשה חובתו, מכל מקום מעדיף הוא להטות לבו לדעת יצרו מאחר שקשה 

עליו לקיים חובתו, ובכך מסלף דרכו ומחלל את השבועה הנ''ל ר''ל. עליו לקיים חובתו, ובכך מסלף דרכו ומחלל את השבועה הנ''ל ר''ל. 
לו  שישתלשל  כזאת  שייך  לא  כי  לדעת  האדם  על  מוטל  כזאת  לו לעת  שישתלשל  כזאת  שייך  לא  כי  לדעת  האדם  על  מוטל  כזאת  לעת 
חז''ל  שאמרו  וכמו  אלקיו,  עם  בתמימות  שמתהלך  מזה  נזק  חז''ל איזה  שאמרו  וכמו  אלקיו,  עם  בתמימות  שמתהלך  מזה  נזק  איזה 
(דברים רבה פרשה ד' סימן ה'): "אין אדם שומע לי ומפסיד" הקב''ה (דברים רבה פרשה ד' סימן ה'): "אין אדם שומע לי ומפסיד" הקב''ה 
הלוא הוא הטוב והמטיב, וחפץ הוא רק בטובת האדם, וכיון שכן אין הלוא הוא הטוב והמטיב, וחפץ הוא רק בטובת האדם, וכיון שכן אין 
הוא מַצווה עליו דברים אשר יביאו אותו לידי צער ונזק, ואדרבה אלו הוא מַצווה עליו דברים אשר יביאו אותו לידי צער ונזק, ואדרבה אלו 
ובגשמיות,  ברוחניות  טובות  לאדם  המסבבים  דברים  הינם  ובגשמיות, הציווים  ברוחניות  טובות  לאדם  המסבבים  דברים  הינם  הציווים 
ועליו לדעת כי כל אלו החששות הינם פרי עמלו של היצר בלבד, הוא ועליו לדעת כי כל אלו החששות הינם פרי עמלו של היצר בלבד, הוא 
זה שחפץ לשלול ממנו הטוב האמיתי וכיון שכן מנסה הוא להפוך את זה שחפץ לשלול ממנו הטוב האמיתי וכיון שכן מנסה הוא להפוך את 

הקערה על פיה ואומר על רע טוב וכן להיפך. הקערה על פיה ואומר על רע טוב וכן להיפך. 
לאחר הקדמה זאת נתבונן ונראה כי דבר זה רמזה התורה בזה המאמר, לאחר הקדמה זאת נתבונן ונראה כי דבר זה רמזה התורה בזה המאמר, 
התורה מצוה לזה שיש לו נגע צרעת בקירות ביתו לנתץ את ביתו, זה התורה מצוה לזה שיש לו נגע צרעת בקירות ביתו לנתץ את ביתו, זה 
האיש חושש הוא מאוד האיך יקיים מצוות בוראו, הלוא בעיני הבשר האיש חושש הוא מאוד האיך יקיים מצוות בוראו, הלוא בעיני הבשר 

גג  קורת  ללא  הוא  נשאר  בכך  הרי  בדבר,  לעמוד  אפשר  שאי  גג נראה  קורת  ללא  הוא  נשאר  בכך  הרי  בדבר,  לעמוד  אפשר  שאי  נראה 
תחת ראשו, ובנוסף לצרה זו ניתוסף לו עלבון גדול כי כל הרואה מבין תחת ראשו, ובנוסף לצרה זו ניתוסף לו עלבון גדול כי כל הרואה מבין 
כי חוטא הוא ולכך נענש בנגעי בתים, והאיך מטילה עליו התורה דבר כי חוטא הוא ולכך נענש בנגעי בתים, והאיך מטילה עליו התורה דבר 
כזה, לכך רמזה תורה כי אדרבה להיפך, אם זה האדם יבטל רצונו לרצון כזה, לכך רמזה תורה כי אדרבה להיפך, אם זה האדם יבטל רצונו לרצון 
בוראו מבלי לעשות שום חשבונות, תשמש הנתיצה כאמצעי להטיב בוראו מבלי לעשות שום חשבונות, תשמש הנתיצה כאמצעי להטיב 
שיהיה  מה  מלבד  ואז  המטמון  את  ימצא  זה  ידי  על  דוקא  כי  שיהיה עימו,  מה  מלבד  ואז  המטמון  את  ימצא  זה  ידי  על  דוקא  כי  עימו, 
בזכות  ועושר  להון  יזכה  כבתחילה,  ביתו  את  שוב  לבנות  בזכות ביכולתו  ועושר  להון  יזכה  כבתחילה,  ביתו  את  שוב  לבנות  ביכולתו 

המטמון שמצא. המטמון שמצא. 
לכל  למד  אתה  מכאן  אך  נגעים,  במצוות  כאן  תורה  רמזה  זה  לכל דבר  למד  אתה  מכאן  אך  נגעים,  במצוות  כאן  תורה  רמזה  זה  דבר 
להניאו  היצר  מנסה  האדם  בה  שמצּוֶוה  מצוה  כל  שבתורה,  להניאו מצוות  היצר  מנסה  האדם  בה  שמצּוֶוה  מצוה  כל  שבתורה,  מצוות 
כי  עיניים  אחיזת  בו  שמעורר  לעיל  הנזכר  באופן  לפעמים  כי מלקיימה,  עיניים  אחיזת  בו  שמעורר  לעיל  הנזכר  באופן  לפעמים  מלקיימה, 
בענינים  שמטרידו  במה  ולפעמים  בפועל,  לקיימה  שייך  לא  זו  בענינים מצוה  שמטרידו  במה  ולפעמים  בפועל,  לקיימה  שייך  לא  זו  מצוה 
שונים אשר גורמים לו פשוט לשכוח את המוטל עליו, ואף אם אינם שונים אשר גורמים לו פשוט לשכוח את המוטל עליו, ואף אם אינם 
ממש משכיחים מכל מקום אינם מניחים לעשותה באופן הראוי מתוך ממש משכיחים מכל מקום אינם מניחים לעשותה באופן הראוי מתוך 
מחשבה צלולה בדחילו ורחימו, ועל כן עלינו להבין כי על הכלל כולו מחשבה צלולה בדחילו ורחימו, ועל כן עלינו להבין כי על הכלל כולו 
כוונה תורה, ורמזה שאין עלינו להתפעל כלל וכלל מאיומיו ומזימותיו כוונה תורה, ורמזה שאין עלינו להתפעל כלל וכלל מאיומיו ומזימותיו 
של היצר, ובאם רואים אנו כי כך וכך צוותה עלינו תורה אין לנו להרהר של היצר, ובאם רואים אנו כי כך וכך צוותה עלינו תורה אין לנו להרהר 
תצא  לא  מאתו  כי  אמונה  מתוך  בו  לבטוח  אם  כי  הבורא,  ציווי  תצא אחר  לא  מאתו  כי  אמונה  מתוך  בו  לבטוח  אם  כי  הבורא,  ציווי  אחר 

הרעות ח''ו, ולמלא בתמימות אחר רצונו ית' הרעות ח''ו, ולמלא בתמימות אחר רצונו ית' 
לכאורה  הרי  המקיימה  זה  צדקה,  במצות  כן  גם  אנו  רואים  זה  לכאורה כעין  הרי  המקיימה  זה  צדקה,  במצות  כן  גם  אנו  רואים  זה  כעין 
מחסר ממונו, ובעיני בשר נראים פני הדברים כהפסד, אך חז''ל גילו לנו מחסר ממונו, ובעיני בשר נראים פני הדברים כהפסד, אך חז''ל גילו לנו 
שעצם קיומה מהוה סיבה להביא את הברכה ולא להיפך, וכמו שדרשו שעצם קיומה מהוה סיבה להביא את הברכה ולא להיפך, וכמו שדרשו 
עשר   – תעשר  עשר  כב)  יד,  (דברים  הכתוב  מאמר  על  ט.)  עשר (תענית   – תעשר  עשר  כב)  יד,  (דברים  הכתוב  מאמר  על  ט.)  (תענית 
בשביל שתתעשר, אך היצר מבלבל דעת האדם להסיר מעליו האמונה בשביל שתתעשר, אך היצר מבלבל דעת האדם להסיר מעליו האמונה 
התמימה, ועל ידי זה משתנה הילך מחשבתו של האדם, ומתבונן הוא התמימה, ועל ידי זה משתנה הילך מחשבתו של האדם, ומתבונן הוא 
רק במצב הטבעי שעל פיו הוא רק מחסר ממונו, אך עלינו לדעת כי רק במצב הטבעי שעל פיו הוא רק מחסר ממונו, אך עלינו לדעת כי 
מאחר וחכמינו ז"ל הבטיחו את ההיפך ממה שהיצר מפתה אותנו על מאחר וחכמינו ז"ל הבטיחו את ההיפך ממה שהיצר מפתה אותנו על 
כן עלינו לקיים בתמימות רצון אבינו שבשמים ולתלות עינינו בו, והוא כן עלינו לקיים בתמימות רצון אבינו שבשמים ולתלות עינינו בו, והוא 

יתברך בסיבותיו כבר יביא את הברכה בתוך ביתו של האדם. יתברך בסיבותיו כבר יביא את הברכה בתוך ביתו של האדם. 
איזה  לו  נגרם  שעשה  מצווה  איזה  מחמת  כי  האדם  רואה  אם  גם  איזה אך  לו  נגרם  שעשה  מצווה  איזה  מחמת  כי  האדם  רואה  אם  גם  אך 
נזק, עליו להאמין כי טובא גנוז בגוויה, עולמינו הוא עולם ההסתר ואי נזק, עליו להאמין כי טובא גנוז בגוויה, עולמינו הוא עולם ההסתר ואי 
לא  אך  האדם,  של  טובתו  בו  טמון  האיך  דבר  בכל  להכיר  לנו  לא אפשר  אך  האדם,  של  טובתו  בו  טמון  האיך  דבר  בכל  להכיר  לנו  אפשר 
שייך כזאת שמחמת עשיית רצון השי''ת יבוא האדם לידי נזק כלשהו, שייך כזאת שמחמת עשיית רצון השי''ת יבוא האדם לידי נזק כלשהו, 
לו  שתביא  הוא  לו  שנגרם  הנזק  זה  כי  הקב''ה  שראה  בהכרח  כן  לו ואם  לו הוא שתביא  זה הנזק שנגרם  כי  כן בהכרח שראה הקב''ה  ואם 
לבסוף הרווחה גדולה, או שיזכה עי''ז לטובה עצומה בענינים רוחניים, לבסוף הרווחה גדולה, או שיזכה עי''ז לטובה עצומה בענינים רוחניים, 
שאמר  במה  ברורה  באמונה  ויאמין  זה,  על  להתאונן  לו  אין  כן  שאמר על  במה  ברורה  באמונה  ויאמין  זה,  על  להתאונן  לו  אין  כן  על 
את  שמנתב  זה  הוא  והקב''ה  ומפסיד,  לי  שומע  אדם  שאין  את הקב''ה  שמנתב  זה  הוא  והקב''ה  ומפסיד,  לי  שומע  אדם  שאין  הקב''ה 

דרכו לטובה.דרכו לטובה.

אין אדם שומע לי ומפסידאין אדם שומע לי ומפסיד

א
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א. א.  הברכה והספירה צריך להיות במעומד, הברכה והספירה צריך להיות במעומד, 
ומ"ב  ומ"ב (שו"ע  (שו"ע  יצא  בישיבה  ספר  אם  יצא ובדיעבד  בישיבה  ספר  אם  ובדיעבד 

שם)שם). . 

שיבין  ובלבד  לשון,  בכל  לספור  מותר  שיבין   ובלבד  לשון,  בכל  לספור  מותר  ב.ב. 
ספר  אפילו  מבין,  אינו  ואם  הלשון,  ספר אותו  אפילו  מבין,  אינו  ואם  הלשון,  אותו 
יודע  שאינו  דכיון  יצא,  לא  הקודש  יודע בלשון  שאינו  דכיון  יצא,  לא  הקודש  בלשון 
מה הוא אומר אינו נקרא ספירה מה הוא אומר אינו נקרא ספירה (מ"ב סק"ה)(מ"ב סק"ה), , 
שאינו  אף  הקודש  בלשון  ספר  דאם  שאינו וי"א  אף  הקודש  בלשון  ספר  דאם  וי"א 
שע"ת  ומביאו  קל"ט,  סי'  יעב"ץ  שע"ת (שאילת  ומביאו  קל"ט,  סי'  יעב"ץ  (שאילת  יצא  יצא מבין  מבין 
הקודש  בלשון  ספר  דאם  י"א  וע"כ  הקודש ,  בלשון  ספר  דאם  י"א  וע"כ  סק"ג)סק"ג), 

ולא הבין, יחזור ויספור בלשון שמבין בלא ולא הבין, יחזור ויספור בלשון שמבין בלא 
ברכה ברכה (כה"ח סק"כ).(כה"ח סק"כ).

כיון  ולא  חלם  אך  העומר,  ספירת  אמר  כיון   ולא  חלם  אך  העומר,  ספירת  אמר  ג.ג. 
שו"ת  אודך  אני  שו"ת (גם  אודך  אני  (גם  בדיעבד  יצא  שאמר,  בדיעבד למה  יצא  שאמר,  למה 

הגר"ח ח"ב סי' קמ"ט).הגר"ח ח"ב סי' קמ"ט).

הברכה  בשעת  שידע  צריך  לכתחילה  הברכה   בשעת  שידע  צריך  לכתחילה  ד.ד. 
אם  ואפילו  לספור,  הולך  הוא  יום  אם איזה  ואפילו  לספור,  הולך  הוא  יום  איזה 
במילה  מילה  חברו  עם  לומר  בדעתו  במילה יש  מילה  חברו  עם  לומר  בדעתו  יש 
הברכה  בין  הפסק  שום  יהיה  שלא  הברכה כך  בין  הפסק  שום  יהיה  שלא  כך 
להספירה אעפ"כ אין לעשות כן, ובדיעבד להספירה אעפ"כ אין לעשות כן, ובדיעבד 
כמו  לסיים  דעת  על  ובירך  ידע  לא  כמו אפילו  לסיים  דעת  על  ובירך  ידע  לא  אפילו 
שישמע מחברו וסיים כמוהו יצאשישמע מחברו וסיים כמוהו יצא (שו"ע ס"ה  (שו"ע ס"ה 

ומ"ב שם). ומ"ב שם). 

השבועות,  וגם  הימים  למנות  צריך  השבועות,   וגם  הימים  למנות  צריך  ה.ה. 
שנאמר תספרו חמשים יום, וכתיב שבעה שנאמר תספרו חמשים יום, וכתיב שבעה 

שבועות תספר לך שבועות תספר לך (שו"ע ס"א ומ"ב שם).(שו"ע ס"א ומ"ב שם).
ו. ו. אם מנה שבועות ולא ימים, כגון שאמר אם מנה שבועות ולא ימים, כגון שאמר 
ביום השביעי היום שבוע אחד ולא הזכיר ביום השביעי היום שבוע אחד ולא הזכיר 

ימים כלל לא יצא, אך זה דוקא בהשלמת ימים כלל לא יצא, אך זה דוקא בהשלמת 
שבוע שאז הוא חיוב מדינא להזכיר הימים שבוע שאז הוא חיוב מדינא להזכיר הימים 
והשבועות, אבל לאחר השלמת השבועות והשבועות, אבל לאחר השלמת השבועות 
שבוע  היום  אמר  אם  השמיני  ביום  שבוע כגון  היום  אמר  אם  השמיני  ביום  כגון 
אמר  שלא  אע"פ  יצא,  אחד  ויום  אמר אחד  שלא  אע"פ  יצא,  אחד  ויום  אחד 
אמר  אם  וכן  ימים,  שמונה  היום  אמר מקודם  אם  וכן  ימים,  שמונה  היום  מקודם 
שהם  סיים  ולא  ימים  שמונה  היום  שהם אז  סיים  ולא  ימים  שמונה  היום  אז 
שבוע אחד ויום אחד נמי יצא, כי באמצע שבוע אחד ויום אחד נמי יצא, כי באמצע 
הימים  להזכיר  מנהג  אלא  אינו  הימים השבועות  להזכיר  מנהג  אלא  אינו  השבועות 
שעה"צ  יספור,  ד"ה  ביה"ל  ט',  סק"ז  שעה"צ (מ"ב  יספור,  ד"ה  ביה"ל  ט',  סק"ז  (מ"ב  והשבועות והשבועות 

סקכ"ח). סקכ"ח). 

ז.ז. אם מנה ימים בלבד ולא הזכיר שבועות,  אם מנה ימים בלבד ולא הזכיר שבועות, 
אמר  ולא  ימים  שבעה  היום  שאמר  אמר כגון  ולא  ימים  שבעה  היום  שאמר  כגון 
שהם שבוע אחד, י"א שיצא בדיעבד, וי"א שהם שבוע אחד, י"א שיצא בדיעבד, וי"א 
שצריך לחזור ולספור ימים ושבועות כדין, שצריך לחזור ולספור ימים ושבועות כדין, 
שכח  ואם  ברכה,  בלי  וסופר  חוזר  שכח ולכן  ואם  ברכה,  בלי  וסופר  חוזר  ולכן 
בברכה  הימים  שאר  מונה  ולספור  בברכה לחזור  הימים  שאר  מונה  ולספור  לחזור 

(מ"ב סק"ז). (מ"ב סק"ז). 

וכן  אחת.  ולא  אחד  שבוע  אומרים  וכן   אחת.  ולא  אחד  שבוע  אומרים  ח.ח. 
דשבוע  שתי,  ולא  שבועות  שני  דשבוע אומרים  שתי,  ולא  שבועות  שני  אומרים 
ומי"א  ימים  אומר  עשרה  עד  זכר.  ומי"א לשון  ימים  אומר  עשרה  עד  זכר.  לשון 
ואילך אומר יום. וכן יש לומר מנין המועט ואילך אומר יום. וכן יש לומר מנין המועט 
אלו  וכל  יום,  ועשרים  אחד  כגון  אלו מתחלה  וכל  יום,  ועשרים  אחד  כגון  מתחלה 
הדברים אינן לעיכובא אלא לצחות הלשון הדברים אינן לעיכובא אלא לצחות הלשון 

(מ"ב סק"ט).(מ"ב סק"ט).

פוסקים  וברוב  בעומר,  הנוסח  פוסקים י"א  וברוב  בעומר,  הנוסח  י"א  ט. ט. 
אלא  אינו  ד"ז  עיקר  מיהו  לעומר,  אלא הנוסח  אינו  ד"ז  עיקר  מיהו  לעומר,  הנוסח 
מיום  מונה  שהוא  לבאר  כדי  מיום לכתחלה  מונה  שהוא  לבאר  כדי  לכתחלה 

שהקריבו את העומר והלאה, ואם לא אמר שהקריבו את העומר והלאה, ואם לא אמר 
אלא היום כך וכך נמי יצא אלא היום כך וכך נמי יצא (מ"ב סק"ח).(מ"ב סק"ח).

י.י. י"א שאם שמע הספירה מחבירו שספר  י"א שאם שמע הספירה מחבירו שספר 
לא  ההוא  וגם  לצאת  נתכוין  שלא  לא אע"פ  ההוא  וגם  לצאת  נתכוין  שלא  אע"פ 
כשיספור  יברך  לא  מ"מ  להוציאו,  כשיספור נתכוין  יברך  לא  מ"מ  להוציאו,  נתכוין 
אם  ואפילו  כעונה,  דשומע  משום  אם אח"כ,  ואפילו  כעונה,  דשומע  משום  אח"כ, 
היה מחשב אין אני מתכוין לצאת בספירה היה מחשב אין אני מתכוין לצאת בספירה 
אין  מצוות  להאומרים  כלום  זה  אין  אין זו  מצוות  להאומרים  כלום  זה  אין  זו 
מחשב  כן  אם  אלא  כלל,  כוונה  מחשב צריכות  כן  אם  אלא  כלל,  כוונה  צריכות 
בה  לצאת  שלא  מתכוין  שהוא  בה להדיא  לצאת  שלא  מתכוין  שהוא  להדיא 
(שו"ע הרב סי"ב)(שו"ע הרב סי"ב). וי"א שכל זה הוא רק בזמנם . וי"א שכל זה הוא רק בזמנם 

ומוציא  מברך  היה  שהש"ץ  המנהג  ומוציא שהיה  מברך  היה  שהש"ץ  המנהג  שהיה 
כל  מונין  היו  והספירה  בברכתו  הקהל  כל כל  מונין  היו  והספירה  בברכתו  הקהל  כל 
אחד לעצמו, אבל בזמנינו שכל אחד מברך אחד לעצמו, אבל בזמנינו שכל אחד מברך 
לצאת  שלא  אדם  כל  דעת  ודאי  לצאת לעצמו,  שלא  אדם  כל  דעת  ודאי  לעצמו, 
אלא בברכה שמברך לעצמואלא בברכה שמברך לעצמו (הלי"ש פי"א ס"ג). (הלי"ש פי"א ס"ג).
יא.יא. מי ששאלו חבירו בבין השמשות וכ"ש  מי ששאלו חבירו בבין השמשות וכ"ש 
הספירה  ימי  כמה  הכוכבים  צאת  הספירה אחר  ימי  כמה  הכוכבים  צאת  אחר 
הלילה, יאמר לו אתמול היה כך וכך, אבל הלילה, יאמר לו אתמול היה כך וכך, אבל 
אם אמר לו היום כך וכך אפילו בלשון לעז, אם אמר לו היום כך וכך אפילו בלשון לעז, 
לחזור  יוכל  לא  לעומר,  אמר  לא  לחזור ואפילו  יוכל  לא  לעומר,  אמר  לא  ואפילו 

ולספור בברכה ולספור בברכה (שו"ע ס"ד ומ"ב שם). (שו"ע ס"ד ומ"ב שם). 
שכיון  או  היום,  אמר  לא  אם  אמנם  שכיון   או  היום,  אמר  לא  אם  אמנם  יב.יב. 
בפירוש שלא לצאת ידי ספירה בזה, יכול בפירוש שלא לצאת ידי ספירה בזה, יכול 

לחזור ולברךלחזור ולברך (מ"ב סק"כ).  (מ"ב סק"כ). 
יג.יג. ואם כבר הגיעו לספירת שבועות ואמר  ואם כבר הגיעו לספירת שבועות ואמר 
באופן  כלום  בכך  אין  הימים  מספר  רק  כלום באופן לו  בכך  אין  הימים  מספר  רק  לו 
בסוף  כגון  לעיכובא,  השבועות  בסוף שהזכרת  כגון  לעיכובא,  השבועות  שהזכרת 

מעכב  השבועות  הזכרת  שהרי  מעכב שבוע,  השבועות  הזכרת  שהרי  שבוע, 
וכנ"ל. וכנ"ל. 

יד.יד. וי"א דבכל גווני יכול לברך כשלא אמר  וי"א דבכל גווני יכול לברך כשלא אמר 
בענין  הוא  אם  ואפילו  השבועות,  גם  בענין לו  הוא  אם  ואפילו  השבועות,  גם  לו 
משום  מעכב,  השבועות  הזכרת  משום שאין  מעכב,  השבועות  הזכרת  שאין 
מוכחא  כמנהגו  שבועות  הזכיר  שלא  מוכחא דכל  כמנהגו  שבועות  הזכיר  שלא  דכל 
סקכ"ב  (מ"ב  סקכ"ב   (מ"ב  לצאת  שלא  שמכוין  לצאתמילתא  שלא  שמכוין  מילתא 

ושעה"צ שם).ושעה"צ שם).

ודבר זה מצוי הרבה ביום ל"ג בעומר, אם ודבר זה מצוי הרבה ביום ל"ג בעומר, אם 
אמר לאחד שהיום ל"ג בעומר, דכיון שלא אמר לאחד שהיום ל"ג בעומר, דכיון שלא 
לספור  יכול  שניה  לדעה  שבועות  לספור הזכיר  יכול  שניה  לדעה  שבועות  הזכיר 

עדיין בברכה. עדיין בברכה. 
השמשות  בין  בשעת  זה  היה  אם  השמשות   בין  בשעת  זה  היה  אם  טו.טו. 
והאיש הזה המשיב רגיל תמיד לברך דוקא והאיש הזה המשיב רגיל תמיד לברך דוקא 
לאחר צאת הכוכבים, מסתברא דבאופן זה לאחר צאת הכוכבים, מסתברא דבאופן זה 
לו  ומותר  לצאת  שלא  בהדיא  כמכוין  לו הוי  ומותר  לצאת  שלא  בהדיא  כמכוין  הוי 
לחזור אח"כ ולמנות בברכה, ולמעשה צ"ע לחזור אח"כ ולמנות בברכה, ולמעשה צ"ע 

(ביה"ל ד"ה שאם). (ביה"ל ד"ה שאם). 

אם  שאלה  בלשון  לחבירו  ששאל  מי  אם   שאלה  בלשון  לחבירו  ששאל  מי  טז.טז. 
הן,  לו  השיב  והלה  הלילה,  הספירה  הן, כך  לו  השיב  והלה  הלילה,  הספירה  כך 
דלא  מודו  כו''ע  ספק  בלשון  שאמר  דלא כיון  מודו  כו''ע  ספק  בלשון  שאמר  כיון 
יצא, דאין דרך למנות בלשון שאלה, וכ"ש יצא, דאין דרך למנות בלשון שאלה, וכ"ש 
המשיב דודאי לא יצאהמשיב דודאי לא יצא (דע"ת ס"ד, כה"ח סקס"א).  (דע"ת ס"ד, כה"ח סקס"א). 
היום  שאמר  ב'  א'  באותיות  ספר  אם  היום   שאמר  ב'  א'  באותיות  ספר  אם  יז.יז. 
אומרים  יש  ימים,  ג'  או  ב'  יום  או  א'  אומרים יום  יש  ימים,  ג'  או  ב'  יום  או  א'  יום 
יצא,  שלא  אומרים  ויש  חובתו,  ידי  יצא, שיצא  שלא  אומרים  ויש  חובתו,  ידי  שיצא 
בלא  ולספור  לחזור  לדבריהם  לחוש  בלא ויש  ולספור  לחזור  לדבריהם  לחוש  ויש 

ברכה ברכה (שו"ע הרב ס"ז, ביה"ל ד"ה מונה).(שו"ע הרב ס"ז, ביה"ל ד"ה מונה).

˙ן בלבנו ˘נר‡‰ כל ‡ח„
מעל˙ חברינומעל˙ חברינו

לקבלת  ההכנה  ימי  שהם  העומר  ספירת  בימי  לקבלת בעמדינו  ההכנה  ימי  שהם  העומר  ספירת  בימי  בעמדינו 
רבי  תלמידי  של  הסתלקותם  על  מתאבלים  אנו  רבי התורה,  תלמידי  של  הסתלקותם  על  מתאבלים  אנו  התורה, 
לפטירתם  שהביאה  הסיבה  את  לתקן  ומשתדלים  לפטירתם עקיבא  שהביאה  הסיבה  את  לתקן  ומשתדלים  עקיבא 
שבין  והמידות  בזה'.  זה  כבוד  נהגו  שלא  'מפני  עת,  שבין בטרם  והמידות  בזה'.  זה  כבוד  נהגו  שלא  'מפני  עת,  בטרם 
אדם לחבירו הם תנאי הכרחי לקבלת התורה, כי אם אין דרך אדם לחבירו הם תנאי הכרחי לקבלת התורה, כי אם אין דרך 
בנימין  רבי  הגה"צ  אדמו"ר  כ"ק  לי  אמר  וכן  תורה.  אין  בנימין ארץ  רבי  הגה"צ  אדמו"ר  כ"ק  לי  אמר  וכן  תורה.  אין  ארץ 
דברים  ושמונה  שבארבעים  רואים  שאנו  זצוק"ל,  דברים רבינוביץ  ושמונה  שבארבעים  רואים  שאנו  זצוק"ל,  רבינוביץ 
שהתורה נקנית בהםשהתורה נקנית בהם (אבות פ"ו), (אבות פ"ו), נמנים הרבה מידות שבין אדם  נמנים הרבה מידות שבין אדם 
לחבירו, ענוה, דיבוק חברים, אוהב את הבריות, מכריעו לכף לחבירו, ענוה, דיבוק חברים, אוהב את הבריות, מכריעו לכף 

זכות וכו', וזוהי הדרך להגיע לתורהזכות וכו', וזוהי הדרך להגיע לתורה
שערי  בספרו  זיע"א  ויטאל  חיים  רבי  באריכות  ביאר  שערי וכבר  בספרו  זיע"א  ויטאל  חיים  רבי  באריכות  ביאר  וכבר 
העבירות  מן  הם  קשות  הרעות  שהמידות  העבירות   מן  הם  קשות  הרעות  שהמידות  ב)  ב)(פרק  (פרק  קדושה קדושה 
שהמידות  מפני  הוא  שהטעם  שם  וכתב  מאוד.  מאוד  שהמידות עצמן  מפני  הוא  שהטעם  שם  וכתב  מאוד.  מאוד  עצמן 
שלכן  נורא,  דבר  שם  ומוסיף  כולה.  התורה  לכל  שורש  שלכן הם  נורא,  דבר  שם  ומוסיף  כולה.  התורה  לכל  שורש  הם 
אין המידות נמנים בכלל התרי"ג מצוות, מפני שהם השורש אין המידות נמנים בכלל התרי"ג מצוות, מפני שהם השורש 
"נמצא  הלשון:  בזה  ומסיים  המצוות,  כל  עומדים  "נמצא שעליו  הלשון:  בזה  ומסיים  המצוות,  כל  עומדים  שעליו 
מקיום  יותר  הרעות  במידות  להיזהר  האדם  צריך  יותר  מקיום כי  יותר  הרעות  במידות  להיזהר  האדם  צריך  יותר  כי 
המצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי בעל מידות טובות בנקל המצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי בעל מידות טובות בנקל 

יקיים כל המצוות", עכל"ק.יקיים כל המצוות", עכל"ק.

להתבונן בטוב שבזולתלהתבונן בטוב שבזולת
ויסוד הענין הוא לחפש את הטוב אצל רעהו ולדונו לכף זכות, ויסוד הענין הוא לחפש את הטוב אצל רעהו ולדונו לכף זכות, 
מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  מרן  של  קדשו  מליז'ענסק וכלשון  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  מרן  של  קדשו  וכלשון 
התפילה:  שקודם  בתפילה  התפילה: זי"ע,  שקודם  בתפילה  זי"ע, 

חסרונם  ולא  חברינו  מעלת  אחד  כל  שנראה  בלבנו  'תן 
וכו''.

לנו  יש  וברכה  טובה  כמה  להתבונן  ראוי  ואדרבה, 
מהשהייה במחיצת חברינו, וכבר אמרו חז"ל (תענית ז, א)(תענית ז, א) 
שמחברים לומדים יותר, וכלשון התנא רבי חנינא: הרבה 
למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם. גם חוני המעגל למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם. גם חוני המעגל (שם כג, א) (שם כג, א) 
בקומו משנתו אחר תרדמה של שבעים שנה, לא היה מסוגל בקומו משנתו אחר תרדמה של שבעים שנה, לא היה מסוגל 
לשאת את הקושי בשהותו ללא חבר, והתבטא בביטוי נדיר: לשאת את הקושי בשהותו ללא חבר, והתבטא בביטוי נדיר: 

או חברותא – או מיתותא!או חברותא – או מיתותא!
ואיתא בספה"ק בשם הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, ואיתא בספה"ק בשם הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, 
שהמליץ בלשון התנא שהמליץ בלשון התנא (אבות ג, ב)(אבות ג, ב): שנים שיושבין ואין ביניהם : שנים שיושבין ואין ביניהם 
אחת,  בחבורה  יחד  שיושבים'  'שנים  ביאר:  וכה  תורה,  אחת, דברי  בחבורה  יחד  שיושבים'  'שנים  ביאר:  וכה  תורה,  דברי 
'ואין ביניהם' פירוד לבבות אלא הם באחדות גמורה, הרי זה 'ואין ביניהם' פירוד לבבות אלא הם באחדות גמורה, הרי זה 

לבד בבחינת 'דברי תורה'.לבד בבחינת 'דברי תורה'.
המנויים  התורה  קניני  מדרכי  אחד  הוא  חברים,  דיבוק  המנויים וענין  התורה  קניני  מדרכי  אחד  הוא  חברים,  דיבוק  וענין 
'בדקדוק  כתוב  שם  במשנה  [אמנם  'בדקדוק .  כתוב  שם  במשנה  [אמנם  ו').  ו')(פרק  (פרק  אבות  אבות במסכת  במסכת 
מה  על  מה   על  (קיט.)(קיט.)  פסחים  במסכת  מצאנו  כבר  אך  פסחים חברים',  במסכת  מצאנו  כבר  אך  חברים', 
ה'  לפני  ליושבים  'כי  הכתוב  בביאור  שם  הגמרא  ה' ששואלת  לפני  ליושבים  'כי  הכתוב  בביאור  שם  הגמרא  ששואלת 
(ישעיה כג, יח)(ישעיה כג, יח)', ועונה הגמרא, איכא דאמרי, אמר רבי אלעזר, ', ועונה הגמרא, איכא דאמרי, אמר רבי אלעזר, 
וז"ל:  המהרש"א  שם  וביאר  בישיבה,  חברו  פני  המקבל  וז"ל: זה  המהרש"א  שם  וביאר  בישיבה,  חברו  פני  המקבל  זה 
נקנית  שהתורה  שם  דחשיב  דברים  מ"ח  בכלל  דזה  נקנית ואפשר  שהתורה  שם  דחשיב  דברים  מ"ח  בכלל  דזה  ואפשר 

בהם, והוא 'בדיבוק חברים', או נושא בעול עם חברו כו'].בהם, והוא 'בדיבוק חברים', או נושא בעול עם חברו כו'].

שתהיו אוהבים זה לזה ותהיו מכבדין זה את זהשתהיו אוהבים זה לזה ותהיו מכבדין זה את זה
אכן, כאשר עוזרים ומסייעים אחד לחבירו, הרי זה גורם נחת אכן, כאשר עוזרים ומסייעים אחד לחבירו, הרי זה גורם נחת 
רוח גדולה למעלה, ומשפיע שפע רב לכולם עד בלי די, וכמו רוח גדולה למעלה, ומשפיע שפע רב לכולם עד בלי די, וכמו 
יא)  יא) (פרק  (פרק  למרים'  'זכור  בספרו  חיים'  ה'חפץ  בעל  מרן  למרים' שכתב  'זכור  בספרו  חיים'  ה'חפץ  בעל  מרן  שכתב 
שאמר שאמר  כ"ח),  פרק  רבה  אליהו  דבי  כ"ח), (תנא  פרק  רבה  אליהו  דבי  (תנא  חז"ל  באגדת  איתא  חז"ל וז"ל:  באגדת  איתא  וז"ל: 
הקב"ה לישראל בני אהובי כלום חסרתי דבר שאבקש מכם, הקב"ה לישראל בני אהובי כלום חסרתי דבר שאבקש מכם, 
ותהיו  לזה  זה  אוהבים  שתהיו  אלא  מכם  מבקש  אני  ותהיו ומה  לזה  זה  אוהבים  שתהיו  אלא  מכם  מבקש  אני  ומה 
מכבדין זה את זה ותהיו יראין זה מזה, ולא ימצא בכם עבירה מכבדין זה את זה ותהיו יראין זה מזה, ולא ימצא בכם עבירה 
מה  אדם  לך  'הגיד  מה :  אדם  לך  'הגיד  ח):  ו,  ח)(מיכה  ו,  (מיכה  נאמר  לכך  מכוער.  ודבר  נאמר וגזל  לכך  מכוער.  ודבר  וגזל 

חסד  ואהבת  משפט  עשות  אם  כי  ממך  דורש  ה'  ומה  חסד טוב  ואהבת  משפט  עשות  אם  כי  ממך  דורש  ה'  ומה  טוב 
נחת  בא  בישראל  הנעשית  האחדות  שע"י  מזה  מוכח  נחת וגו''.  בא  בישראל  הנעשית  האחדות  שע"י  מזה  מוכח  וגו''. 

רוח להקב"ה.רוח להקב"ה.
וממשיך להסביר הענין על פי משל, לאחד שהיה עשיר מאד, וממשיך להסביר הענין על פי משל, לאחד שהיה עשיר מאד, 
והיו לו כמה בנים כולם סוחרים גדולים ומחוכמים איך לעלות והיו לו כמה בנים כולם סוחרים גדולים ומחוכמים איך לעלות 
וכל  חבירו,  על  רבה  קנאה  אח  לכל  והיה  ובמסחר,  על חבירו, וכל בעשירות  בעשירות ובמסחר, והיה לכל אח קנאה רבה 
אחד חפץ להשיג את חבירו. ויאמר להם חכם אחד, למה לכם אחד חפץ להשיג את חבירו. ויאמר להם חכם אחד, למה לכם 
להתייגע כל כך, הלא אין סוף לעמלכם, זה מתקנא בזה וזה להתייגע כל כך, הלא אין סוף לעמלכם, זה מתקנא בזה וזה 
אוהבים  שתהיו  יותר  טוב  מזה.  הסוף  יהיה  מה  יודע  מי  אוהבים בזה  שתהיו  יותר  טוב  מזה.  הסוף  יהיה  מה  יודע  מי  בזה 
שייך  ואין  איבריו  כל  את  האוהב  אחד  כאיש  וממש  לזה  שייך זה  ואין  איבריו  כל  את  האוהב  אחד  כאיש  וממש  לזה  זה 
בהם קנאה ושנאה, ואז תהיו כולכם אצל אביכם חביבים כמו בהם קנאה ושנאה, ואז תהיו כולכם אצל אביכם חביבים כמו 
שנולד לו בן יחיד לעת זקנתו, וממילא כל עשירותו לכם לבד שנולד לו בן יחיד לעת זקנתו, וממילא כל עשירותו לכם לבד 
הוא, ועשירותו הלא יספיק לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הוא, ועשירותו הלא יספיק לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל 

הדורות.הדורות.
והגבורה  הגדולה  לו  אשר  אבינו  הוא  הקב"ה  בענינינו,  והגבורה ככה  הגדולה  לו  אשר  אבינו  הוא  הקב"ה  בענינינו,  ככה 
והתפארת וגו' כי כל בשמים ובארץ. ולכן, אם היו בני ישראל והתפארת וגו' כי כל בשמים ובארץ. ולכן, אם היו בני ישראל 
מתווספת  היתה  ממילא  כהוגן,  לזה  זה  אהובים  מתווספת באמת  היתה  ממילא  כהוגן,  לזה  זה  אהובים  באמת 
ההשפעה לכל אחד ואחד, ולא קצרה יד ה' מהושיע ח"ו. ואין ההשפעה לכל אחד ואחד, ולא קצרה יד ה' מהושיע ח"ו. ואין 
נפקא מיניה להקב"ה אם נמצאים בכדור הארץ רבוא אחד או נפקא מיניה להקב"ה אם נמצאים בכדור הארץ רבוא אחד או 

כמה רבבות, לכולם הוא זן ומפרנס די מחסורו.כמה רבבות, לכולם הוא זן ומפרנס די מחסורו.
ומוסיף שם: ומי שמתנהג בהנהגתו להיפך מכל זה, שכל אחד ומוסיף שם: ומי שמתנהג בהנהגתו להיפך מכל זה, שכל אחד 
בכל  וכן  חבירו,  לגבי  בכבוד  מתנהג  ואינו  חבירו  על  בכל מתגבר  וכן  חבירו,  לגבי  בכבוד  מתנהג  ואינו  חבירו  על  מתגבר 
בתלמידי  ומצינו  מאד.  גדול  עונשו  חבירו,  נגד  הוא  בתלמידי הענינים  ומצינו  מאד.  גדול  עונשו  חבירו,  נגד  הוא  הענינים 
שלא  מפני  אכן  מאד,  בתורה  גדולים  שהיו  אף  עקיבא  שלא ר'  מפני  אכן  מאד,  בתורה  גדולים  שהיו  אף  עקיבא  ר' 
נהגו כבוד זה לזה נתחלל בזה כבוד שמים, ופגעה בהם מדת נהגו כבוד זה לזה נתחלל בזה כבוד שמים, ופגעה בהם מדת 
מתאבלין  זה  ועל  לעצרת,  פסח  בין  במגפה  כולם  ומתו  מתאבלין הדין  זה  ועל  לעצרת,  פסח  בין  במגפה  כולם  ומתו  הדין 
כל ישראל בכל שנה בימי הספירה. מכל זה אנו רואין בחוש, כל ישראל בכל שנה בימי הספירה. מכל זה אנו רואין בחוש, 
אימתי מוצאת הבריאה חן בעיני הקב"ה? בזמן שכלל ישראל אימתי מוצאת הבריאה חן בעיני הקב"ה? בזמן שכלל ישראל 
אגודים יחד ואין ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות, וכל אחד אגודים יחד ואין ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות, וכל אחד 
חושב בתקנת וטובת חבירו, ואז הקב"ה שמח בבריאתו, ועל חושב בתקנת וטובת חבירו, ואז הקב"ה שמח בבריאתו, ועל 
זה נאמר 'ישמח ה' במעשיו'. עד כאן קטעים נבחרים מדבריו זה נאמר 'ישמח ה' במעשיו'. עד כאן קטעים נבחרים מדבריו 

הערבים.הערבים.
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סיפור ל˘ב˙

למ„ ל˘ונך לומר ‡יני יו„ע!

בשפתי חכמיםבשפתי חכמים על אתר, ובשאר מפרשי רש"י כאן,  על אתר, ובשאר מפרשי רש"י כאן, 
דידן,  במקרא  לרש"י  הוקשה  מה  לבאר  דידן, האריכו  במקרא  לרש"י  הוקשה  מה  לבאר  האריכו 

שלא ידע פירושו, עיין בהם.שלא ידע פירושו, עיין בהם.

ולדידי תימא, מאי טעמא לא כתב רש"י ז"ל בעצמו ולדידי תימא, מאי טעמא לא כתב רש"י ז"ל בעצמו 
מה שלא ידע ואת אשר הוקשה לו בפירוש הכתוב. מה שלא ידע ואת אשר הוקשה לו בפירוש הכתוב. 
פירושו,  יודע  שאינו  עצמו  על  לספר  בחר  פירושו, ומדוע  יודע  שאינו  עצמו  על  לספר  בחר  ומדוע 
הכתוב  בפשט  ומבוכתו  קושייתו  מהות  את  הכתוב ואילו  בפשט  ומבוכתו  קושייתו  מהות  את  ואילו 
לפרש  אחריו  רש"י  מפרשי  כל  שנלאו  עד  לפרש סתם,  אחריו  רש"י  מפרשי  כל  שנלאו  עד  סתם, 
מה שהוקשה לו. – ולכאורה הוי ליה לרש"י לפרש מה שהוקשה לו. – ולכאורה הוי ליה לרש"י לפרש 
בבירור מה קשה לפניו בזה הפסוק, ולהניח בקושיא בבירור מה קשה לפניו בזה הפסוק, ולהניח בקושיא 
ובצריך עיון. ולמה העדיף לספר על עצמו, שלא ידע ובצריך עיון. ולמה העדיף לספר על עצמו, שלא ידע 

פירושו.פירושו.

בא  גופא  דהיינו  זו,  קושיא  מכוח  נראה  בא ואשר  גופא  דהיינו  זו,  קושיא  מכוח  נראה  ואשר 
רש"י ללמדנו, שכשאין יודעים את פירוש הפסוק, רש"י ללמדנו, שכשאין יודעים את פירוש הפסוק, 
ידעתי  ידעתי "לא  "לא  מלא:  בפה  ולומר  להתבייש  צריך  מלא: אין  בפה  ולומר  להתבייש  צריך  אין 
שאמרו  כמו  ענוה.  דרכי  בזה  וללמדנו  שאמרו   כמו  ענוה.  דרכי  בזה  וללמדנו  פירושו"!פירושו"! 
איני  לומר,  לשונך  "למד  איני :  לומר,  לשונך  "למד  ד.):  ד.)(ברכות  (ברכות  ז"ל  ז"ל רבותינו  רבותינו 
יודע". כלומר, זה גופא יהא שגור על לשונך תיבות יודע". כלומר, זה גופא יהא שגור על לשונך תיבות 
להתגדל  ובמקום  נישט!].  וויס  [איך  יודע!"  להתגדל "איני  ובמקום  נישט!].  וויס  [איך  יודע!"  "איני 
להעדיף  לפעמים  יש  היפה,  בקושייתך  להעדיף ולהתפאר  לפעמים  יש  היפה,  בקושייתך  ולהתפאר 
יותר לומר כמו תם "איני יודע!" ותו לא מידי. [וזה יותר לומר כמו תם "איני יודע!" ותו לא מידי. [וזה 
שהרי  יודע',  איני  לומר  לשונך  'למד  המכוון  שהרי עומק  יודע',  איני  לומר  לשונך  'למד  המכוון  עומק 
קא  ומאי  כן,  שיאמר  פשיטא  יודע  שאינו  קא במה  ומאי  כן,  שיאמר  פשיטא  יודע  שאינו  במה 

משמע לן, ודו"ק].משמע לן, ודו"ק].

קושיותיו  את  להעלים  רש"י  העדיף  כאן  קושיותיו ואף  את  להעלים  רש"י  העדיף  כאן  ואף 
ערומים,  לשון  לו  ובחר  הכתוב,  בפשט  ערומים, ומבוכותיו  לשון  לו  ובחר  הכתוב,  בפשט  ומבוכותיו 

ולגלות האמת כפשוטה: "לא ידעתי פירושו"!ולגלות האמת כפשוטה: "לא ידעתי פירושו"!

התורה" "  התורה"טיב  "טיב  בספר  בעהי"ת  שנתבאר  מה  בספר וראה  בעהי"ת  שנתבאר  מה  וראה 
פרשת שמיני, בפסוק פרשת שמיני, בפסוק (לעיל י, כ)(לעיל י, כ) "וישמע משה וייטב  "וישמע משה וייטב 
שגם   – בוש".  ולא  "שהודה  שם:  שגם    – בוש".  ולא  "שהודה  שם:  וברש"יוברש"י  בעיניו", בעיניו", 
בזה בא ללמדנו דרכי ענוה ושפלות, שכך צריך איש בזה בא ללמדנו דרכי ענוה ושפלות, שכך צריך איש 
מלא,  בפה  בטעות  להודות  תמיד,  להתנהג  מלא, ישראל  בפה  בטעות  להודות  תמיד,  להתנהג  ישראל 
והנביאים  החכמים  כל  אבי  כל החכמים והנביאים   ע"ה אבי  רבינו  ע"המשה  כאשר כאשר משה רבינו 

מודה בטעותו ולא בוש.מודה בטעותו ולא בוש.

אינו  ע"ה  רבינו  משה  אם  וחומר,  קל  דברים  אינו והלא  ע"ה  רבינו  משה  אם  וחומר,  קל  דברים  והלא 
אינו  הקדוש  ורש"י  בטעותו,  להודות  אינו מתבייש  הקדוש  ורש"י  בטעותו,  להודות  מתבייש 
צריכים  כמה   – פירושו'.  ידעתי  'לא  לומר  צריכים מתבייש  כמה   – פירושו'.  ידעתי  'לא  לומר  מתבייש 
בענוה,  להתלבש  כנפיים  קצוצי  חומר  קרוצי  בענוה, אנו  להתלבש  כנפיים  קצוצי  חומר  קרוצי  אנו 

להודות בטעות, ולומר תמיד 'איני יודע'!להודות בטעות, ולומר תמיד 'איני יודע'!

כזה הוא טבעם ואופיים של גדולי ישראל, במקום כזה הוא טבעם ואופיים של גדולי ישראל, במקום 
גדולתם שם אתה מוצא ענוותנותםגדולתם שם אתה מוצא ענוותנותם (פסיקתא עקב טו.) (פסיקתא עקב טו.), , 
על דרך שאמרו על דרך שאמרו בזוהר הקדושבזוהר הקדוש (ח"א קכב:)(ח"א קכב:) "מאן דאיהו  "מאן דאיהו 

זעיר איהו רב!".זעיר איהו רב!".

 [מתוך 'טיב התורה' פרשא דידן פסוק זה]  [מתוך 'טיב התורה' פרשא דידן פסוק זה] 

• ~ • ~ •

הגה"צ  מורי  אבי  אצל  שראיתי  אחד  מקרה  אצל זכורני  שראיתי  אחד  מקרה  זכורני 
זצוק"לזצוק"ל, שהתפעלתי ממנו מאוד, ולמדתי ממנו את , שהתפעלתי ממנו מאוד, ולמדתי ממנו את 

מידת הענוה, שהיתה נר לרגליו. מידת הענוה, שהיתה נר לרגליו. 

יושב  וראיתיו  לביתו,  פעם  כשנכנסתי  זה  יושב היה  וראיתיו  לביתו,  פעם  כשנכנסתי  זה  היה 
שנדברו  השיחה  תוכן  את  אחד,  אדם  עם  שנדברו ומשוחח  השיחה  תוכן  את  אחד,  אדם  עם  ומשוחח 
ביניהם לא ידעתי, אך זאת שמעתי את אבי הגאון ביניהם לא ידעתי, אך זאת שמעתי את אבי הגאון 
האב  [איך  טעיתי!  לי  נא  מחול  אדם:  לאותו  האב אומר  [איך  טעיתי!  לי  נא  מחול  אדם:  לאותו  אומר 
א'טעות גיהאט זיי מיר מוחל...] והאיש האורח ענה א'טעות גיהאט זיי מיר מוחל...] והאיש האורח ענה 
לעומתו: לעומתו: הלא כבר מחלתי לכם על כך לפני שישים 

וחמש שנה!וחמש שנה!

והבנתי שכנראה חשש אבי שפגע באותו אדם לפני והבנתי שכנראה חשש אבי שפגע באותו אדם לפני 
מלפניו  ומבקש  חוזר  היה  פעם  ובכל  רבות,  מלפניו שנים  ומבקש  חוזר  היה  פעם  ובכל  רבות,  שנים 
חזר  אליו  כשהגיע  כן  ועל  טעותו,  על  לו  חזר שימחול  אליו  כשהגיע  כן  ועל  טעותו,  על  לו  שימחול 
שוב לבקש מחילה על טעותו, כדי שימחל לו בלב שוב לבקש מחילה על טעותו, כדי שימחל לו בלב 

שלם. שלם. 

ועתה עמוד והתבונן עד היכן מגעת מידת ענוותנותם 
של גדולי ישראל, שעל חשש של טעות שמא נפגע 
כבודו של איש ישראל, לא היסס להודות בפה מלא 

ולומר טעיתי! והנני מבקש סליחה ומחילה!ולומר טעיתי! והנני מבקש סליחה ומחילה!

[קונטרס 'טיב המעשיות' הגה"צ רבי לוי רבינוביץ זצוק"ל][קונטרס 'טיב המעשיות' הגה"צ רבי לוי רבינוביץ זצוק"ל]

• ~ • ~ •

על  על   חדש'  חדש''בית  'בית  בעל  בעל ,  זצוק"ל,  זצוק"להב"ח  הב"ח  הקדוש  הקדוש רבינו  רבינו 
שכנו  את  ולהכיר  לדעת  פעם  ביקש  שכנו ,  את  ולהכיר  לדעת  פעם  ביקש  הטורהטור,  ספרי ספרי 
כמה  שמצינו  כדרך  עדן.  בגן  למעלה  כמה ושותפו  שמצינו  כדרך  עדן.  בגן  למעלה  ושותפו 
עתידים  מי  עם  לדעת  שרצו  עליון,  קדושי  עתידים צדיקים  מי  עם  לדעת  שרצו  עליון,  קדושי  צדיקים 

הם לחלוק את חלקם במחיצתם. הם לחלוק את חלקם במחיצתם. 

פלוני  איש  הוא  ששותפו  השמים,  מן  לו  פלוני וגילו  איש  הוא  ששותפו  השמים,  מן  לו  וגילו 
אלמוני שבעיר פלונית. אלמוני שבעיר פלונית. 

כסבור היה הב"ח הקדוש, שכנראה זהו אחד מגדולי כסבור היה הב"ח הקדוש, שכנראה זהו אחד מגדולי 
להיפגש  כדי  העיר,  אותה  אל  בעצמו  ונסע  להיפגש הדור,  כדי  העיר,  אותה  אל  בעצמו  ונסע  הדור, 
קנקנו  על  ולתהות  בריתו,  איש  עם  פנים  אל  קנקנו פנים  על  ולתהות  בריתו,  איש  עם  פנים  אל  פנים 

של המעותד להיות שכנו לנצח.של המעותד להיות שכנו לנצח.

האיש  אודות  ושאל  העיר  אל  הב"ח  הגיע  האיש כאשר  אודות  ושאל  העיר  אל  הב"ח  הגיע  כאשר 
וגאוניה,  העיר  מרבני  הוא  שאין  התברר  וגאוניה, המדובר,  העיר  מרבני  הוא  שאין  התברר  המדובר, 
יהודי  אם  כי  שבה,  חכמים  התלמידי  מן  לא  יהודי ואף  אם  כי  שבה,  חכמים  התלמידי  מן  לא  ואף 
כך  על  התפלא  הוא  ישראל.  עמך  מפשוטי  כך פשוט  על  התפלא  הוא  ישראל.  עמך  מפשוטי  פשוט 

מאוד, מה לו וליהודי פשוט כזה? מאוד, מה לו וליהודי פשוט כזה? 

ב'צדיק  כאן  מדובר  שמא  הב"ח,  חשב  ב'צדיק מתחילה  כאן  מדובר  שמא  הב"ח,  חשב  מתחילה 
נסתר', אחד מן "תלתין ושיתא צדיקי, דמקבלי אפי נסתר', אחד מן "תלתין ושיתא צדיקי, דמקבלי אפי 
שכינה בכל יום" שכינה בכל יום" (סוכה מה:)(סוכה מה:). – אך לאחר שעקב אחריו . – אך לאחר שעקב אחריו 
בעיני  כלום!  ולא  בו  מצא  לא  היטב,  הדק  בעיני ובחנו  כלום!  ולא  בו  מצא  לא  היטב,  הדק  ובחנו 
קדשו הבוקעות חדרי לב ונפש פנימה, גילה בבירור קדשו הבוקעות חדרי לב ונפש פנימה, גילה בבירור 

ְוִאם ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהיא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו, ְוָעֹמק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור" ְוִאם ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהיא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו, ְוָעֹמק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור" (יג, ד)(יג, ד)
וכתב רש"י: "ועמוק אין מראה. לא ידעתי פירושו" ע"כ.וכתב רש"י: "ועמוק אין מראה. לא ידעתי פירושו" ע"כ.

הבא בתורהבא בתור
מצריך  שלא  במקצוע  בחרתי  מצריך לפרנסתי  שלא  במקצוע  בחרתי  לפרנסתי 
התראות עם אנשים למרות שהיו לי כמה וכמה  התראות עם אנשים למרות שהיו לי כמה וכמה  
היה  הכף  את  שהכריע  מה  שונות,  היה אפשרויות  הכף  את  שהכריע  מה  שונות,  אפשרויות 
ראשונה  במעלה  העומד  דבר  העיניים  ראשונה שמירת  במעלה  העומד  דבר  העיניים  שמירת 

אצלי. אצלי. 

כמידי  הבנק  לסניף  להגיע  נאלצתי  אחד  כמידי יום  הבנק  לסניף  להגיע  נאלצתי  אחד  יום 
על  מוכרז  התור  לתורי,  והמתנתי  בפעם  על פעם  מוכרז  התור  לתורי,  והמתנתי  בפעם  פעם 
ידי פקידים היושבים מאחורי דלפק ברגע שהם ידי פקידים היושבים מאחורי דלפק ברגע שהם 
מסיימים את הטיפול בלקוח הקודם, שמתי לב מסיימים את הטיפול בלקוח הקודם, שמתי לב 
כי היו מספר פקידים וביניהם פקידה אחת שלא כי היו מספר פקידים וביניהם פקידה אחת שלא 
חששתי  וכלל,  כלל  הצניעות  כללי  את  חששתי הלמה  וכלל,  כלל  הצניעות  כללי  את  הלמה 
שלא אפול בדיוק לדלפק פקידה זו  והתחלתי שלא אפול בדיוק לדלפק פקידה זו  והתחלתי 
לחשב רעיונות שבאם אקרא בדיוק אליה כיצד לחשב רעיונות שבאם אקרא בדיוק אליה כיצד 
אולי  חשבתי  כבר  בזולת.  לפגוע  מבלי  אולי אחמוק  חשבתי  כבר  בזולת.  לפגוע  מבלי  אחמוק 
תורות  כמה  עוד  ולהמתין  נוסף  מספר  תורות לקחת  כמה  עוד  ולהמתין  נוסף  מספר  לקחת 
לקחת  אפשרות  ואין  דיגיטלי  עובד  הכל  לקחת אבל  אפשרות  ואין  דיגיטלי  עובד  הכל  אבל 

פתקה נוספת...פתקה נוספת...

כאשר יגורתי בא לי והוכרז המספר שלי בדיוק כאשר יגורתי בא לי והוכרז המספר שלי בדיוק 
עצות  אובד  במקומי  נשארתי  זו.  פקידה  עצות אצל  אובד  במקומי  נשארתי  זו.  פקידה  אצל 
מאידך  אך  לפגוע  שלא  כדי  לנהוג  עלי  מאידך כיצד  אך  לפגוע  שלא  כדי  לנהוג  עלי  כיצד 
הלקוח  כי  הבחנתי  שלי,   הגדרים  על  הלקוח לשמור  כי  הבחנתי  שלי,   הגדרים  על  לשמור 
ממשיכה  והיא  ממקומו  קם  לא  אצלה  ממשיכה שישב  והיא  ממקומו  קם  לא  אצלה  שישב 
משהו  בעוד  נזכר  כנראה  הוא  בעניינו  משהו לטפל  בעוד  נזכר  כנראה  הוא  בעניינו  לטפל 
העביר  האחר  הפקיד  בינתיים  לשבת  העביר ונשאר  האחר  הפקיד  בינתיים  לשבת  ונשאר 
מספר ואף אחד לא ניגש הוא העביר מספר נוסף מספר ואף אחד לא ניגש הוא העביר מספר נוסף 
ושוב לא ניגשו לעמדה, תיכף ניגשתי ובקשתי ושוב לא ניגשו לעמדה, תיכף ניגשתי ובקשתי 
שטרם  לפקידה  ונקראתי  מאחר  אותי  שטרם שיקבל  לפקידה  ונקראתי  מאחר  אותי  שיקבל 
סיימה לטפל בלקוח, הוא קיבל אותי בחפץ לב סיימה לטפל בלקוח, הוא קיבל אותי בחפץ לב 
והחל לטפל בתיק שלי לא חלפו שניות אחדות והחל לטפל בתיק שלי לא חלפו שניות אחדות 
שלו  התור  זה  כי  ואמר  לדלפק  הגיע  שלו ומישהו  התור  זה  כי  ואמר  לדלפק  הגיע  ומישהו 
ופשוט לא שם לב כי הגיע תורו, הפקיד השיבו ופשוט לא שם לב כי הגיע תורו, הפקיד השיבו 
כי קרא מספר פעמים את מספרו ומאחר והחל כי קרא מספר פעמים את מספרו ומאחר והחל 
הטיפול  לסיום  להמתין  עליו  אחר  בתיק  הטיפול לטפל  לסיום  להמתין  עליו  אחר  בתיק  לטפל 

ואז יתפנה לטפל בבקשתו.ואז יתפנה לטפל בבקשתו.

'הבא ליטהר  'הבא ליטהר יצאתי נפעם ונרגש כמאמר חז"ל  יצאתי נפעם ונרגש כמאמר חז"ל 
מסייעין בידו'...מסייעין בידו'...

בעל המעשה: ה. ר.בעל המעשה: ה. ר.
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שאין באיש זה שום צדקות מיוחדת להסתירה... ולכן שאין באיש זה שום צדקות מיוחדת להסתירה... ולכן 
גברה פליאתו, מה יש בו ביהודי הפשוט הזה, שיישב גברה פליאתו, מה יש בו ביהודי הפשוט הזה, שיישב 

עמו יחדיו במחיצה אחת בחופה שלמעלה?עמו יחדיו במחיצה אחת בחופה שלמעלה?

החליט אפוא הב"ח להתחבר עם האיש, והחל לשוחח החליט אפוא הב"ח להתחבר עם האיש, והחל לשוחח 
עמו על דא ועל הא בנושאים שונים, שמא בין הדברים עמו על דא ועל הא בנושאים שונים, שמא בין הדברים 
יצליח לדלות מפיו ולמצוא בו איזה מעשה טוב וישר, יצליח לדלות מפיו ולמצוא בו איזה מעשה טוב וישר, 

שבגינו נבחר לשכנו הקרוב אליו.שבגינו נבחר לשכנו הקרוב אליו.

באחת השיחות, נפתח סגור לבו של האיש, וכמשיח באחת השיחות, נפתח סגור לבו של האיש, וכמשיח 
בעת  עמו  שארע  מה  על  הב"ח  לפני  סיפר  תומו  בעת לפי  עמו  שארע  מה  על  הב"ח  לפני  סיפר  תומו  לפי 

שהשיא את בנו. שהשיא את בנו. 

וכה סיפר האיש:וכה סיפר האיש:

התארס  כישרון,  וברוך  מוצלח  בחור  מבני,  התארס אחד  כישרון,  וברוך  מוצלח  בחור  מבני,  אחד 
לבני,  מאוד  התאימה  הכלה  גילו.  בת  עם  טוב  לבני, למזל  מאוד  התאימה  הכלה  גילו.  בת  עם  טוב  למזל 
זו  היתה  עבורנו,  התאימה  המחותנים  משפחת  זו וגם  היתה  עבורנו,  התאימה  המחותנים  משפחת  וגם 
לאחר  כמונו.  פשוטים  יהודים  של  אמידה,  לאחר משפחה  כמונו.  פשוטים  יהודים  של  אמידה,  משפחה 
בינינו  התנאים  שטר  את  וכתבנו  הצלחת,  בינינו שנשברה  התנאים  שטר  את  וכתבנו  הצלחת,  שנשברה 

כנהוג, התחלנו בהכנות לשמחת הנישואין.כנהוג, התחלנו בהכנות לשמחת הנישואין.

נסענו  ומוצלחת,  טובה  בשעה  החתונה  זמן  נסענו בהגיע  ומוצלחת,  טובה  בשעה  החתונה  זמן  בהגיע 
כל בני המשפחה יחדיו לעירה של הכלה, שם נועדה כל בני המשפחה יחדיו לעירה של הכלה, שם נועדה 

להתקיים החתונה ברוב פאר והדר. להתקיים החתונה ברוב פאר והדר. 

לקראת  ומשפחתו  החתן  בהגיע  ההם,  בימים  לקראת כנהוג  ומשפחתו  החתן  בהגיע  ההם,  בימים  כנהוג 
שמחת הנישואין, נערכה עבורם חגיגת שמחת הנישואין, נערכה עבורם חגיגת 'קבלת פנים' 'קבלת פנים' 

נטלו  בה  נטלו [פאראשפיל],  בה  [פאראשפיל], 
כדי  וידידים,  מכרים  כדי חלק  וידידים,  מכרים  חלק 
החתן  את  מקרוב  החתן להכיר  את  מקרוב  להכיר 
משפחתו,  ואת  משפחתו, החדש  ואת  החדש 
יפה  מסיבה  זו  יפה היתה  מסיבה  זו  היתה 
טובים,  ויינות  טובים, במגדנות  ויינות  במגדנות 

לכבודה של שמחה.לכבודה של שמחה.

דנן,  פנים  בקבלת  גם  דנן, -  פנים  בקבלת  גם   -
בסיפורו,  האיש  בסיפורו, ממשיך  האיש  ממשיך 
חגיגה  עבורנו  חגיגה נערכה  עבורנו  נערכה 
להתראות  שמחנו  להתראות נאה,  שמחנו  נאה, 
ובני  שלנו  המחותנים  ובני עם  שלנו  המחותנים  עם 
המשפחה. המחותן הנכבד, המשפחה. המחותן הנכבד, 
בעצמו,  השמחה  בעצמו, בעל  השמחה  בעל 
קהל  בין  עמי  קהל הסתובב  בין  עמי  הסתובב 
קורן  וכשכולו  קורן המוזמנים,  וכשכולו  המוזמנים, 
בפני  הציג  ושמחה  בפני מאושר  הציג  ושמחה  מאושר 

את חבריו ואת ידידיו.את חבריו ואת ידידיו.

צדו  למשנהו,  אחד  משולחן  כך  עמי  בהתהלכו  צדו והנה  למשנהו,  אחד  משולחן  כך  עמי  בהתהלכו  והנה 
עיניי אחר איש עני ['שנורר'] העומד בפתח בבקשת עיניי אחר איש עני ['שנורר'] העומד בפתח בבקשת 
הצדקה מן הנכנסים והיוצאים, ומעיניו זולגות דמעות הצדקה מן הנכנסים והיוצאים, ומעיניו זולגות דמעות 

ללא הרף!ללא הרף!

תשומת  את  כך  על  והערתי  ללבי,  נגע  העני  של  תשומת בכיו  את  כך  על  והערתי  ללבי,  נגע  העני  של  בכיו 
את  הוא  מכיר  אם  ושאלתיו  היקר,  מחותני  של  את לבו  הוא  מכיר  אם  ושאלתיו  היקר,  מחותני  של  לבו 
השנורר הזה, שעומד כאן בפתח ואינו מפסיק לבכות?השנורר הזה, שעומד כאן בפתח ואינו מפסיק לבכות?

פעמים  כמה  ניסיתי  שכבר  מחותני,  ענה  פעמים האמת,  כמה  ניסיתי  שכבר  מחותני,  ענה  האמת, 
הועיל...  ללא  אך  זה,  דלפון  לעני  יפה  צדקה  הועיל... להעניק  ללא  אך  זה,  דלפון  לעני  יפה  צדקה  להעניק 

הוא בוכה ובוכה מאין הפוגה!הוא בוכה ובוכה מאין הפוגה!

עצמו,  העני  האיש  אל  מכן  לאחר  אפוא  עצמו, ניגשתי  העני  האיש  אל  מכן  לאחר  אפוא  ניגשתי 
לתדהמתי,  והנה  הנרגשות.  בכיותיו  לפשר  לתדהמתי, ושאלתיו  והנה  הנרגשות.  בכיותיו  לפשר  ושאלתיו 
מספר לפני אותו עני, שזה השידוך הנחגג כאן עתה, מספר לפני אותו עני, שזה השידוך הנחגג כאן עתה, 

היה לפני זמן רב שלו עצמו...היה לפני זמן רב שלו עצמו...

ומוצלח,  חכם  בן  לו  יש  הוא  גם  עני  שאותו  ומוצלח, התברר,  חכם  בן  לו  יש  הוא  גם  עני  שאותו  התברר, 
ולפני מספר שנים השתדך בנו עם זו הכלה, בתו של ולפני מספר שנים השתדך בנו עם זו הכלה, בתו של 
ובעל  אמיד  איש  עת  באותה  ובהיותו  דנן,  ובעל מחותני  אמיד  איש  עת  באותה  ובהיותו  דנן,  מחותני 
סכום  על  ה'תנאים'  בשטר  הצדדים  התחייבו  סכום יכולת  על  ה'תנאים'  בשטר  הצדדים  התחייבו  יכולת 
גדול ומפולפל כנדן עבור בני הזוג. – אך לפתע נעשה גדול ומפולפל כנדן עבור בני הזוג. – אך לפתע נעשה 
האפשרות  לו  היתה  ולא  מנכסיו,  'יורד'  זה  האפשרות מחותני  לו  היתה  ולא  מנכסיו,  'יורד'  זה  מחותני 
לעמוד בהתחייבויותיו הרבות, ולפיכך ביטל אותו עני לעמוד בהתחייבויותיו הרבות, ולפיכך ביטל אותו עני 
שטר  את  וקרע  השידוך  כל  את   – לשעבר  העשיר  שטר –  את  וקרע  השידוך  כל  את   – לשעבר  העשיר   –

התנאים.התנאים.

היקר  המחותן  הגלגל,  התהפך  שנים  כמה  כעבור  היקר אך  המחותן  הגלגל,  התהפך  שנים  כמה  כעבור  אך 
חזר לגדולתו, ואילו הצד השני הלא הוא האיש שביטל חזר לגדולתו, ואילו הצד השני הלא הוא האיש שביטל 
עני  נעשה  ההתחייבויות  הפרת  מחמת  השידוך  עני את  נעשה  ההתחייבויות  הפרת  מחמת  השידוך  את 
את  ולקיים  שוב  לחזור  מצידו  וכשרצה  את בעצמו...  ולקיים  שוב  לחזור  מצידו  וכשרצה  בעצמו... 
אותה  מחמת  מחותני,  עמו  הסכים  לא  כבר  אותה השידוך,  מחמת  מחותני,  עמו  הסכים  לא  כבר  השידוך, 
סיבה שהתגלגלה עתה מן הצד השני, שכן משנעשה סיבה שהתגלגלה עתה מן הצד השני, שכן משנעשה 
עד  התנאים,  בהתחייבות  לעמוד  הוא  יכול  לא  עד עני  התנאים,  בהתחייבות  לעמוד  הוא  יכול  לא  עני 
שבא מחותני וגמר השידוך עמי. – ולכן עמד שם עתה שבא מחותני וגמר השידוך עמי. – ולכן עמד שם עתה 
עני זה בפתח האולם, ובכה מאין הפוגות, בראותו את עני זה בפתח האולם, ובכה מאין הפוגות, בראותו את 

השידוך שלו הנכבד והנרצה ניתן לאיש אחר!השידוך שלו הנכבד והנרצה ניתן לאיש אחר!

בפני  סיפורו  את  האיש  סיים  זאת,  שמעתי  בפני כאשר  סיפורו  את  האיש  סיים  זאת,  שמעתי  כאשר 
לקחת  נפשי  ותתחלחל  מאוד,  הזדעזעתי  לקחת הב"ח,  נפשי  ותתחלחל  מאוד,  הזדעזעתי  הב"ח, 
אפוא  קמתי   – אחר.  לאיש  שייך  שהיה  אפוא השידוך  קמתי   – אחר.  לאיש  שייך  שהיה  השידוך 
המחותן  אל  ניגשתי  פנים,  הקבלת  מסיבת  המחותן באמצע  אל  ניגשתי  פנים,  הקבלת  מסיבת  באמצע 
הנכבד, ואמרתי בצער רב שאינני מסוגל להכניס את הנכבד, ואמרתי בצער רב שאינני מסוגל להכניס את 
אחר.  לאיש  וביזיון  כאב  שיגרום  כזה,  בשידוך  אחר. עצמי  לאיש  וביזיון  כאב  שיגרום  כזה,  בשידוך  עצמי 
ומבוטל,  בטל  הזה  השידוך  שמצדי  הודעתי  ומבוטל, ולפיכך  בטל  הזה  השידוך  שמצדי  הודעתי  ולפיכך 
כמו  המקורי  הראשון  השידוך  אל  לחזור  הוא  כמו ויכול  המקורי  הראשון  השידוך  אל  לחזור  הוא  ויכול 
כל  ואת  בפתח.  הניצב  זה  עני  עם  מתחילה  כל שגמר  ואת  בפתח.  הניצב  זה  עני  עם  מתחילה  שגמר 
בידיהם,  יישיארו  שנתתי  והמתנות  בידיהם, התשלומים  יישיארו  שנתתי  והמתנות  התשלומים 
וייחשב כמי שנתן זה העני את כל חלקו בהתחייבות וייחשב כמי שנתן זה העני את כל חלקו בהתחייבות 
טוב  היותר  הצד  על  ביניהם  השידוך  ויגמרו  טוב התנאים,  היותר  הצד  על  ביניהם  השידוך  ויגמרו  התנאים, 
לביתי  משפחתי  עם  וחזרתי  מתחילה.  נדברו  לביתי כאשר  משפחתי  עם  וחזרתי  מתחילה.  נדברו  כאשר 
שידוך  בעז"ה  ומצאנו  שידוך ולעירי,  בעז"ה  ומצאנו  ולעירי, 

אחר לבני. אחר לבני. 

את  זצוק"ל  הב"ח  את כששמע  זצוק"ל  הב"ח  כששמע 
נענה  האיש,  של  נענה סיפורו  האיש,  של  סיפורו 

ואמר: ואמר: 

שזכיתי  חלקי  שזכיתי אשרי  חלקי  אשרי 
בוש  שלא  זה,  של  בוש למחיצתו  שלא  זה,  של  למחיצתו 
אדם  הכל!  על  ולוותר  אדם לקום  הכל!  על  ולוותר  לקום 
החתונה  בערב  החתונה המסוגל  בערב  המסוגל 
ממש, לומר בלי בושה, שהוא ממש, לומר בלי בושה, שהוא 
על  גמור  בוויתור  על מוותר  גמור  בוויתור  מוותר 
ואף  לבנו,  שמצא  טוב  ואף שידוך  לבנו,  שמצא  טוב  שידוך 
עוד להשאיר את הממון הרב עוד להשאיר את הממון הרב 
בשביל  היקרות  בשביל והמתנות  היקרות  והמתנות 
יהא  הוא  האחר,  יהא השידוך  הוא  האחר,  השידוך 

עמדי בגן עדן! עמדי בגן עדן! 

אשרי חלקו בזה ובבא.אשרי חלקו בזה ובבא.

[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 140319140319]
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