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יתרו - חותן משהיתרו - חותן משה
שהיה  אחד  פריץ  היה  הפריצים  שלטון  שהיה בתקופת  אחד  פריץ  היה  הפריצים  שלטון  בתקופת 
שולט על חבל ארץ גדול ומכיון שהיו עסקיו ורכושו שולט על חבל ארץ גדול ומכיון שהיו עסקיו ורכושו 
עסקיו,  בניהול  לו  שיעזרו  בניו  שני  את  הכניס  לו בניהול עסקיו, רבים  רבים הכניס את שני בניו שיעזרו 
אחד  ולכל  בניו  שני  בין  אחוזותיו  את  חילק  אחד הפריץ  ולכל  בניו  שני  בין  אחוזותיו  את  חילק  הפריץ 
כדי  מהאחוזות  מחצית  על  השליטה  את  נתן  כדי מהם  מהאחוזות  מחצית  על  השליטה  את  נתן  מהם 
לב  טוב  היה  האחד  הבן  בעוד  והנה  אותם,  לב שינהל  טוב  היה  האחד  הבן  בעוד  והנה  אותם,  שינהל 
דאגתו,  היתה  דאגתם  האחוזות,  לתושבי  דאגתו, ודאג  היתה  דאגתם  האחוזות,  לתושבי  ודאג 
אם  ואף  עניין,  בכל  לצידם  לעמוד  תמיד  אם והשתדל  ואף  עניין,  בכל  לצידם  לעמוד  תמיד  והשתדל 
החכירה  דמי  תשלום  מועד  את  מאחר  היה  החכירה מישהו  דמי  תשלום  מועד  את  מאחר  היה  מישהו 
לא הרשיע כלפיו אלא נהג באורך רוח, ולעומתו היה לא הרשיע כלפיו אלא נהג באורך רוח, ולעומתו היה 
נתיניו,  עם  גדולה  באכזריות  ונהג  גדול  רשע  נתיניו, אחיו  עם  גדולה  באכזריות  ונהג  גדול  רשע  אחיו 
הסכים  לא  הוא  ברשעות,  התנהג  לעוזריו  הסכים אפילו  לא  הוא  ברשעות,  התנהג  לעוזריו  אפילו 
לגמרי  והתעלם  בתשלומים  איחור  אף  על  לגמרי לוותר  והתעלם  בתשלומים  איחור  אף  על  לוותר 
היו  הגדול  שבחלקם  וממצוקותיהם,  היו מצרכיהם  הגדול  שבחלקם  וממצוקותיהם,  מצרכיהם 

ממנו..ממנו..
נחשד  בהיר  אחד  וביום  בעולם,  החוזר  גלגל  נחשד והנה  בהיר  אחד  וביום  בעולם,  החוזר  גלגל  והנה 
החרימה  הממשלה  לכלא,  והושלך  בפלילים  החרימה הפריץ  הממשלה  לכלא,  והושלך  בפלילים  הפריץ 
את כל רכושו, ומשפחתו נזרקה לרחוב ככלבי חוצות את כל רכושו, ומשפחתו נזרקה לרחוב ככלבי חוצות 
ללא רחמים, והם נושלו מכל נכסיהם וממעמדם, גם ללא רחמים, והם נושלו מכל נכסיהם וממעמדם, גם 
פוטרו  והם  עליהם  שפר  לא  הבנים  שני  של  פוטרו גורלם  והם  עליהם  שפר  לא  הבנים  שני  של  גורלם 
מכל משרתם ונותרו בעירום ובחוסר כל, אבל למען מכל משרתם ונותרו בעירום ובחוסר כל, אבל למען 
הרע,  האח  היה  גג  קורת  ללא  שנשאר  מי  הרע, האמת  האח  היה  גג  קורת  ללא  שנשאר  מי  האמת 
שכולם שמחו להתפטר ממנו, אך אחיו שהיה אדם שכולם שמחו להתפטר ממנו, אך אחיו שהיה אדם 
טוב, היה מוקף אנשים שאהבוהו ושמחו להחזיר לו טוב, היה מוקף אנשים שאהבוהו ושמחו להחזיר לו 
הולמת  משרה  לו  מצאו  וכך  לימינו,  ולעמוד  הולמת טובה  משרה  לו  מצאו  וכך  לימינו,  ולעמוד  טובה 

ומשכורת מכובדת בצידה.ומשכורת מכובדת בצידה.
חותן  יתרו  'וישמע  בפרשתנו  הראשונות  חותן המילים  יתרו  'וישמע  בפרשתנו  הראשונות  המילים 
משה', ורש"י מפרש 'כאן היה יתרו מתכבד במשה, משה', ורש"י מפרש 'כאן היה יתרו מתכבד במשה, 
הגדולה  תולה  משה  היה  ולשעבר  המלך,  חותן  הגדולה אני  תולה  משה  היה  ולשעבר  המלך,  חותן  אני 
בחמיו, שנאמר וישב אל יתר חותנו', רואים אנו כאן בחמיו, שנאמר וישב אל יתר חותנו', רואים אנו כאן 
מה  שכן  בגדולתו,  להתגאות  לאדם  לו  אל  כמה  מה עד  שכן  בגדולתו,  להתגאות  לאדם  לו  אל  כמה  עד 
וכבר  שם,  אתה  ומחר  כאן  אתה  היום  האדם,  וכבר הוא  שם,  אתה  ומחר  כאן  אתה  היום  האדם,  הוא 
או  מגדולתם  ירדו  אחד  שברגע  אנשים  על  או שמענו  מגדולתם  ירדו  אחד  שברגע  אנשים  על  שמענו 

להיפך, אנשים פשוטים שברגע אחד עלו לגדולה.להיפך, אנשים פשוטים שברגע אחד עלו לגדולה.
לאחד  פעם  ששאל  שליט"א  הרב  מורנו  לאחד סיפר  פעם  ששאל  שליט"א  הרב  מורנו  סיפר 
הרהורי  בו  שיכנסו  פוחד  אינו  כיצד  הדור  הרהורי מצדיקי  בו  שיכנסו  פוחד  אינו  כיצד  הדור  מצדיקי 
גאווה, השיב לו אותו גדול, מה יש לי להתגאות, הרי גאווה, השיב לו אותו גדול, מה יש לי להתגאות, הרי 
שכתבתי  והספרים  שלמדתי  התורה  שכל  יודע  שכתבתי אני  והספרים  שלמדתי  התורה  שכל  יודע  אני 

הם מתנה מהבורא?!הם מתנה מהבורא?!
 (עפ"י טיב התורה-יתרו)(עפ"י טיב התורה-יתרו)
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ע˙‰ י„ע˙י כיŒ‚„ול ‰' מכלŒ‰‡ל‰ים כי ב„בר ‡˘ר ז„ו עלי‰ם: ע˙‰ י„ע˙י כיŒ‚„ול ‰' מכלŒ‰‡ל‰ים כי ב„בר ‡˘ר ז„ו עלי‰ם: 
ז˜ני  וכל  ויב‡ ‡‰רן  ל‡ל‰ים  וזבחים  על‰  מ˘‰  ח˙ן  י˙רו  ז˜ני וי˜ח  וכל  ויב‡ ‡‰רן  ל‡ל‰ים  וזבחים  על‰  מ˘‰  ח˙ן  י˙רו  וי˜ח 

י˘ר‡ל ל‡כלŒלחם עםŒח˙ן מ˘‰ לפני ‰‡ל˜ים:י˘ר‡ל ל‡כלŒלחם עםŒח˙ן מ˘‰ לפני ‰‡ל˜ים: (שמות יח, יא יב) (שמות יח, יא יב)
הנה, כיון שתורתינו נצחית היא, לכן מלבד המכוון הפשוט של הדברים הנה, כיון שתורתינו נצחית היא, לכן מלבד המכוון הפשוט של הדברים 
האמורים בה כוללת היא בתוכה כמה וכמה רמזים השייכים לכל הדורות, האמורים בה כוללת היא בתוכה כמה וכמה רמזים השייכים לכל הדורות, 
לזמנו,  השייך  בה  הנרמז  את  ולהבין  להתבונן  עליו  מוטל  ודור  דור  לזמנו, וכל  השייך  בה  הנרמז  את  ולהבין  להתבונן  עליו  מוטל  ודור  דור  וכל 
ובמיוחד אמורים הדברים באלו הסיפורים הכתובים בתורה, כי בפירושם ובמיוחד אמורים הדברים באלו הסיפורים הכתובים בתורה, כי בפירושם 
הפשוט אין בהם איזה הוראה למעשה, ואין בהם ענין של 'תורה' שהיא הפשוט אין בהם איזה הוראה למעשה, ואין בהם ענין של 'תורה' שהיא 
חיים,  והליכות  הוראות  הדברים  באלו  נרמזים  ובהכרח  'הוראה'  חיים, מלשון  והליכות  הוראות  הדברים  באלו  נרמזים  ובהכרח  'הוראה'  מלשון 
השקפת  פי  על  דרך  לו  לנתב  בידו  ומסייעים  לאדם  הם  מאירים  השקפת אשר  פי  על  דרך  לו  לנתב  בידו  ומסייעים  לאדם  הם  מאירים  אשר 
היצר  אשר  המכשולים  עם  להתמודד  האיך  עצות  לו  ולהשיא  היצר התורה,  אשר  המכשולים  עם  להתמודד  האיך  עצות  לו  ולהשיא  התורה, 

מעמיד בדרכו לנסותו. מעמיד בדרכו לנסותו. 
גם בפרשתן באלו המקראות שלפנינו יש בהם לקחי חיים אשר מאירים גם בפרשתן באלו המקראות שלפנינו יש בהם לקחי חיים אשר מאירים 
אנו  רואים  האלהים'  מכל  ה'  גדול  'כי  יתרו  בדברי  דהנה  דרכו,  אנו לאדם  רואים  האלהים'  מכל  ה'  גדול  'כי  יתרו  בדברי  דהנה  דרכו,  לאדם 
שעדיין לא היה ברור לפניו כי אין בכל אלו האלילים שום ממשות, רק שעדיין לא היה ברור לפניו כי אין בכל אלו האלילים שום ממשות, רק 
זאת השכיל להבין כי אף אם יש ממשות בהם נתונים הם תחת רשות של זאת השכיל להבין כי אף אם יש ממשות בהם נתונים הם תחת רשות של 
מעלה, כי הקב''ה הוא הגדול מכל האלהים, אבל לא שאין בהם ממש. מעלה, כי הקב''ה הוא הגדול מכל האלהים, אבל לא שאין בהם ממש. 
וכל עוד שהחזיק באותה השקפה עדיין היה בגדר מין ואפיקורס, שהרי וכל עוד שהחזיק באותה השקפה עדיין היה בגדר מין ואפיקורס, שהרי 
מעקרי האמונה הוא שהקב''ה הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים מעקרי האמונה הוא שהקב''ה הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים 
מבלעדי  כח  שום  ואין  המעשים,  לכל  ויעשה  ועושה  עשה  לבדו  מבלעדי והוא  כח  שום  ואין  המעשים,  לכל  ויעשה  ועושה  עשה  לבדו  והוא 
השי''ת, ואף שאין הדברים על פי פשוטו, כי בהכרח שהיה יתרו מאמין השי''ת, ואף שאין הדברים על פי פשוטו, כי בהכרח שהיה יתרו מאמין 
עבודה  שום  הניח  ולא  שבעולם,  זרות  העבודה  כל  שבדק  מאחר  עבודה שלם,  שום  הניח  ולא  שבעולם,  זרות  העבודה  כל  שבדק  מאחר  שלם, 
אחר  שלל  ההולכים  מדעת  הנבערים  מאלו  היה  ולא  עבדה,  שלא  אחר זרה  שלל  ההולכים  מדעת  הנבערים  מאלו  היה  ולא  עבדה,  שלא  זרה 
יצרם, אלא צימאון עז היה לו להשיג את האמת, וחקר ודרש לעמוד על יצרם, אלא צימאון עז היה לו להשיג את האמת, וחקר ודרש לעמוד על 
מהותה של כל עבודה זרה, וכיון שכן בהכרח ראה והכיר באפסיותן, בכל מהותה של כל עבודה זרה, וכיון שכן בהכרח ראה והכיר באפסיותן, בכל 

זאת היה בו איזה שמץ דק מן הדק אשר מחמתה התבטא בזה הלשון. זאת היה בו איזה שמץ דק מן הדק אשר מחמתה התבטא בזה הלשון. 
הכתוב  את  לפרש  גם  יכולים  שלפנינו,  המקרא  מן  מוכח  וכך  הכתוב ומאחר  את  לפרש  גם  יכולים  שלפנינו,  המקרא  מן  מוכח  וכך  ומאחר 
שלאחריו כעצה האיך לזכך את אמונתו, כי מאחר שהיה חשוב מאוד בין שלאחריו כעצה האיך לזכך את אמונתו, כי מאחר שהיה חשוב מאוד בין 
האומות, ואף על פי כן לא היה חש על כבודו, ועזב את כל האלילים כדי האומות, ואף על פי כן לא היה חש על כבודו, ועזב את כל האלילים כדי 
להסתפח לעם הנבחר, היה זה בכלל הבא ליטהר, שעליה אמרו חכמינו להסתפח לעם הנבחר, היה זה בכלל הבא ליטהר, שעליה אמרו חכמינו 
ללמדו אורחות חיים האיך  לנכון  משה  ראה  על כן  על כן ראה משה לנכון ללמדו אורחות חיים האיך ז''ל שמסייעין בידו,  ז''ל שמסייעין בידו, 
הכרה  לידי  ושיבוא  פסול,  שמץ  ללא  וטהורה  בהירה  אמונה  לידי  הכרה יבוא  לידי  ושיבוא  פסול,  שמץ  ללא  וטהורה  בהירה  אמונה  לידי  יבוא 

אמיתית כי הקב''ה הוא האלקים אין עוד מלבדו. אמיתית כי הקב''ה הוא האלקים אין עוד מלבדו. 
האמונה,  בעניני  גדול  יסוד  להקדים  עלינו  הדברים  כוונת  לבאר  האמונה, וכדי  בעניני  גדול  יסוד  להקדים  עלינו  הדברים  כוונת  לבאר  וכדי 
דהנה עולם הזה הוא עולם ההסתר, וכמעט שאין מרגישים בו באמיתת דהנה עולם הזה הוא עולם ההסתר, וכמעט שאין מרגישים בו באמיתת 
ובמציאות הבורא יתב' שמו, כי אורו יתב' בזה העולם הוא בצמצום גדול ובמציאות הבורא יתב' שמו, כי אורו יתב' בזה העולם הוא בצמצום גדול 
מאוד, וכל זה הוא בהכרח לתכלית הנרצה מבריאתו, כדי שתהיה קיום מאוד, וכל זה הוא בהכרח לתכלית הנרצה מבריאתו, כדי שתהיה קיום 
לענין הבחירה והנסיון, ואילו היה אורו ית' מאיר ומורגש בו לא היה שייך לענין הבחירה והנסיון, ואילו היה אורו ית' מאיר ומורגש בו לא היה שייך 
כלל מושג של נסיון לעבור את פי השי''ת, כי מי הוא זה אשר ימרה את כלל מושג של נסיון לעבור את פי השי''ת, כי מי הוא זה אשר ימרה את 

פיו על אף היותו מכיר בחוש שיש אדון ומנהיג, אך מאחר ואין הדברים פיו על אף היותו מכיר בחוש שיש אדון ומנהיג, אך מאחר ואין הדברים 
נרגשים ממילא שייך מציאות של 'לעבור את פי השי''ת' ר''ל. ואין עומד נרגשים ממילא שייך מציאות של 'לעבור את פי השי''ת' ר''ל. ואין עומד 

לו לאדם בשעת הנסיון אלא האמונה והיראה הנמשך על ידה. לו לאדם בשעת הנסיון אלא האמונה והיראה הנמשך על ידה. 
כי  החומר,  את  לזכך  עליו  מוטל  האמונה  לאור  האדם  שיזכה  כדי  כי אך  החומר,  את  לזכך  עליו  מוטל  האמונה  לאור  האדם  שיזכה  כדי  אך 
היות  עצם  כי  האמונה,  והעדר  ההסתרה  ענין  הוא  החומר  ענין  היות מציאות  עצם  כי  האמונה,  והעדר  ההסתרה  ענין  הוא  החומר  ענין  מציאות 
שהאדם  עוד  וכל  ית',  אורו  את  המעכב  היא  החומר  מן  מורכב  שהאדם העולם  עוד  וכל  ית',  אורו  את  המעכב  היא  החומר  מן  מורכב  העולם 
מאחר  ובהירה,  זכה  אמונתו  אין  כי  הוא  אות  החומר  עניני  אחר  מאחר להוט  ובהירה,  זכה  אמונתו  אין  כי  הוא  אות  החומר  עניני  אחר  להוט 
שקשור הוא בדבר שהוא סתירה לאמונה, אך ככל שמזכך ומנער עצמו שקשור הוא בדבר שהוא סתירה לאמונה, אך ככל שמזכך ומנער עצמו 
לאמונה  מתעורר  וממילא  שבו,  האלוקי  הניצוץ  הוא  מגלה  החומר  לאמונה מן  מתעורר  וממילא  שבו,  האלוקי  הניצוץ  הוא  מגלה  החומר  מן 
מאוד  שקוע  והיה  מאחר  כי  פרעה  אצל  אנו  ראים  זה  וענין  מאוד בהשי''ת.  שקוע  והיה  מאחר  כי  פרעה  אצל  אנו  ראים  זה  וענין  בהשי''ת. 
בעניני חומר 'ערות מצרים' לכן לא היה שייך שיאמין שיש מציאות של בעניני חומר 'ערות מצרים' לכן לא היה שייך שיאמין שיש מציאות של 
בעל  עצמו  הוא  כי  שהרגיש  הדברים  הגיעו  כך  כדי  עד  העולם,  בעל מנהיג  עצמו  הוא  כי  שהרגיש  הדברים  הגיעו  כך  כדי  עד  העולם,  מנהיג 
הלוא  בחומר,  הכל  שתלה  והיינו  עשיתני'  ואני  יאורי  'לי  ואמר  הלוא היכולת  בחומר,  הכל  שתלה  והיינו  עשיתני'  ואני  יאורי  'לי  ואמר  היכולת 
במו עיניו לא ראה כי אם הכוחות החומריים ובהם ורק בהם היה מאמין, במו עיניו לא ראה כי אם הכוחות החומריים ובהם ורק בהם היה מאמין, 
וכיון שהוא עצמו שקוע היה מאוד בחומר לכן תלה הכל בכוחו ובזרועו, וכיון שהוא עצמו שקוע היה מאוד בחומר לכן תלה הכל בכוחו ובזרועו, 
כח  של  מציאות  שום  אין  בקולו'  אשמע  אשר  ה'  'מי  ואמר  שתמה  כח עד  של  מציאות  שום  אין  בקולו'  אשמע  אשר  ה'  'מי  ואמר  שתמה  עד 
אלקי הממציא את הכל, וכיון ש'לא ידעתי את השם' לכן 'גם את ישראל אלקי הממציא את הכל, וכיון ש'לא ידעתי את השם' לכן 'גם את ישראל 
כי  לו  להראות  נאמנות  מכות  בו  להפליא  הקב''ה  והוכרח  אשלח'  כי לא  לו  להראות  נאמנות  מכות  בו  להפליא  הקב''ה  והוכרח  אשלח'  לא 
הכל תלוי בכוח העליון, עד שהוכרח להודות בכך. אך זה האיש המזכך הכל תלוי בכוח העליון, עד שהוכרח להודות בכך. אך זה האיש המזכך 
עצמו מעניני חומר, ואף ההכרח לו מאלו הענינים אינו עושה כי אם לשם עצמו מעניני חומר, ואף ההכרח לו מאלו הענינים אינו עושה כי אם לשם 
הוא  עומד  הבהירה  אמונתו  ובכח  האמונה,  אור  משיג  האיש  זה  הוא שמים,  עומד  הבהירה  אמונתו  ובכח  האמונה,  אור  משיג  האיש  זה  שמים, 

בגבורה מול כל הפיתויים והנסיונות. בגבורה מול כל הפיתויים והנסיונות. 
ולאמיתו של דבר הלוא מקרא מלא דיבר הכתוב, (במדבר טו, לט) ולא ולאמיתו של דבר הלוא מקרא מלא דיבר הכתוב, (במדבר טו, לט) ולא 
כל  את  ועשיתם  תזכרו  למען  וגו'  עיניכם,  ואחרי  לבבכם  אחרי  כל תתורו  את  ועשיתם  תזכרו  למען  וגו'  עיניכם,  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו 
מצותי והייתם קדושים לאלקיכם, כי זה הכתוב מדבר על עניני החומר מצותי והייתם קדושים לאלקיכם, כי זה הכתוב מדבר על עניני החומר 
שנפשו של אדם חומדתן, וכמאמרם ז''ל (במדבר רבה יז ז) ליבא ועינא שנפשו של אדם חומדתן, וכמאמרם ז''ל (במדבר רבה יז ז) ליבא ועינא 
תרי סרסורי דעבירה, עין רואה והלב חומד וגו' ואמר הכתוב כי הכרח יש תרי סרסורי דעבירה, עין רואה והלב חומד וגו' ואמר הכתוב כי הכרח יש 
בדבר להיות מובדל מאלו הענינים כדי שנזכה ל'ועשיתם את כל מצותי בדבר להיות מובדל מאלו הענינים כדי שנזכה ל'ועשיתם את כל מצותי 
והייתם קדושים לאלקיכם' כי רק ע''י זיכוך החומר זוכה האדם לבהירות והייתם קדושים לאלקיכם' כי רק ע''י זיכוך החומר זוכה האדם לבהירות 
האמונה המעמידו על רגליו ונותנת בו הכח והעוז לבל יתפתה אחר היצר האמונה המעמידו על רגליו ונותנת בו הכח והעוז לבל יתפתה אחר היצר 

המבקש להסירו מאחרי השי''ת ולהשביתו מן המצוות ר"ל. המבקש להסירו מאחרי השי''ת ולהשביתו מן המצוות ר"ל. 
שלם  הוא  אין  עדיין  כי  בראותו  כי  חותנו,  ליתרו  משה  לימד  זה  שלם ענין  הוא  אין  עדיין  כי  בראותו  כי  חותנו,  ליתרו  משה  לימד  זה  ענין 
באמונה תמימה, ביקש ללמדו ענין זיכוך החומר, כי ידע משה שהיא ורק באמונה תמימה, ביקש ללמדו ענין זיכוך החומר, כי ידע משה שהיא ורק 
לנכון  יתרו  כשראה  כן  ועל  האמונה,  בבהירות  יתרו  את  ֶיַזֶכה  אשר  לנכון היא  יתרו  כשראה  כן  ועל  האמונה,  בבהירות  יתרו  את  ֶיַזֶכה  אשר  היא 
לזבוח עולה וזבחים להשי''ת הלך הוא אליו עם כל ישראל לאכול לחם לזבוח עולה וזבחים להשי''ת הלך הוא אליו עם כל ישראל לאכול לחם 
במותר  עצמו  לקדש  האדם  על  מוטל  האיך  ולהראותו  האלקים'  במותר 'לפני  עצמו  לקדש  האדם  על  מוטל  האיך  ולהראותו  האלקים'  'לפני 
העניני  שאר  גם  לעשות  וכן  בלבד.  שמים  לשם  אם  כי  לאכול  ולא  העניני לו,  שאר  גם  לעשות  וכן  בלבד.  שמים  לשם  אם  כי  לאכול  ולא  לו, 
הנרמזים בלח''ם רק לשם שמים, כי כאמור על ידי זה שמתנזר האדם מן הנרמזים בלח''ם רק לשם שמים, כי כאמור על ידי זה שמתנזר האדם מן 

החומריות זוכה לבהירות האמונה.החומריות זוכה לבהירות האמונה.
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יצר  אשר  יברך  הכסא,  מבית  כשיצא  א. א. 
את האדם בחכמה וכו' (ס"ו ס"א). 

פירושים,  ג'  בו  יש  'בחכמה'  ופירוש  ב.ב. 
בחכמה  היא  האדם  שבריאת  האחד, 
לנוד  דומה  שהגוף  שם  על  וי"מ  נפלאה, 
כדלקמן  נקבים  מלא  והוא  רוח  מלא 
מזונותיו  שהתקין  בחכמה,  וי"מ  בסמוך, 

של אדם הראשון, ואח"כ בראו (ס"א).
ג. ג. וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, 
פה וחוטם ופי  פירוש, נקבים רבים, כגון 
טבעת, וגם ברא בו אברים רבים חלולים, 

כמו לב וכרס ומעיים (ס"א). 
כלומר,  וכו',  מהם  אחד  יסתם  שאם  ד.ד. 
הפה,  שהוא  אחד  נקב  יש  שבנקבים 
וכשהתינוק נמצא במעי אמו הוא סתום, 
ואם  נפתח,  הוא  העולם  לאויר  וכשיוצא 
כשיוצא לאויר העולם היה נשאר סתום, 
שעה  אפילו  להתקיים  אפשר  היה  לא 
אחת, והאברים החלולים, אם היה נפתח 
להתקיים  אפשר  היה  לא  מהם,  אחד 

אפילו שעה אחת (ס"א).
לאדם  יש  שגבול  לפרש,  יש  ועוד  ה. ה. 
וכיון  ימות,  ולא  לִהָסֵתם  נקביו  שיכולין 
להתקיים  אפשר  אי  הגבול,  אותו  שעבר 
הנקבים  שבכלל  וכיון  אחת,  שעה  אפילו 
הם פי הטבעת ופי האמה, ובכלל האברים 
אי  מהם  אחד  יפתח  שאם  החלולים, 
אפשר להתקיים, הם כרס ומעיים, שפיר 

הוי שבח זה מענין עשיית צרכיו (ס"א).
יוצא  שאם  שמאחר  עוד,  ואפשר  ו. ו. 

הגבול,  עבר  שאם  עד  ביותר,  לנקביו 
ימות, בכלל שאם יפתח אחד מהם הוא, 
מענין  נמי  מהם  אחד  יפתח  שאם  והוי 

עשיית צרכיו ממש (ס"א).
ולא  חלולים  איברים  פירוש  חלולים,  ז.ז. 
בריאה  שייך  לא  דבחלל  חללים,  יאמר 

(מ"ב סק"א).

שהנקבים  שם  על  בשר,  כל  רופא  ח.ח. 
שברא בו להוציא פסולת מאכלו, כי אם 
יתעפש בבטן ימות, והוצאתו היא רפואה 

(ס"א).

פירושים,  ג'  בו  יש  לעשות,  ומפליא  ט.ט. 
מלא  לנוד  דומה  שהאדם  מפני  האחד, 
רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של 
מחט, הרוח יוצא, והרי האדם מלא נקבים 
ורוחו משתמרת בתוכו, הרי זה פלא, ועוד 
יש לפרש ע"ש שבורר טוב המאכל ודוחה 
הפסולת, ועוד יש לפרש שמפליא לעשות 
וקושר  בקרבו,  האדם  רוח  ששומר  במה 
דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא ע"י שהוא 
רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות 
ונשמתו משתמרת בקרבו , ובכוונת כתוב, 
והגוף  המאכל,  מרוחניות  נהנית  דהנשמה 
נהנה מגשמיות המאכל, ומכח זה קשורים 

זה בזה ע"י המאכל (ס"א ומ"ב סק"ו). 
י. י. כל היום כשעושה צרכיו, בין קטנים בין 

גדולים, מברך אשר יצר (ס"ז ס"א).
אפילו  כי  מים,  להשתין  שיעור  אין  יא.יא. 
לטיפה אחת חייב לברך, שהרי אם יסתם 
הנקב מלהוציא הטיפה ההיא, היה קשה 

לו, ולכן חייב להודות על זה (ס"ד).
דיש  המשלשל  סם  ששותה  מי  יב. יב. 
עד  מעיים  הבני  לפנות  מתחילה  בדעתו 
יברך  דלא  י"א  מהם,  הזוהמא  שתכלה 
אלא אחר גמר ההוצאה, וי"א דיברך בכל 

פעם, והמנהג כסברא אחרונה (מ"ב סק"ב).
שמיד  שמרגיש  חזק,  בשלשול  אך  יג.יג. 
לברך,  לו  אסור  שנית,  לפנות  יצטרך 
בברי  שאפילו  תפילה  בהלכות  כמובאר 

תורה אסור באותה שעה (מ"ב סק"ב).
תיכף  לברך  ליזהר  נכון  לכתחילה  יד.יד. 
אשר יצר אחר הטלת מים, דשמא יצטרך 
בנפנה  וה"ה  מים,  עוד  להטיל  אח"כ 

לגדולים (מ"ב סק"ו).
אחר  גדול  זמן  נמשך  אם  אפילו  טו. טו. 
(מ"ב  לברך  חייב  אפ"ה  הצרכים,  עשיית 
לא  אם  היום,  כל  המתין  ואפילו  סק"א). 

עתה  א"צ  צרכיו,  לעשות  עוד  שמבקש 
לברך אלא ברכה אחת על שתיהם (ביה"ל 
יותר  עבר  דאם  וי"א  שמת).  מי  ד"ה  ע"א  סי' 

בשם  יצר  אשר  יברך  לא  שעה,  מחצי 
ומלכות (בא"ח א ויצא סי"ב).

שרוצה  עד  יצר  אשר  בירך  לא  ואם  טז.טז. 
להטיל מים שנית, דעת הפמ"ג דמקודם 
ההטלה  על  יצר  אשר  יברך  שיטיל 
הראשונה, אבל בש"ת הסכים בשם כמה 
לו  שהתחיל  לאחר  נזכר  דאם  אחרונים, 
יברך  לא  שוב  שניה  פעם  להטיל  תאוה 

(מ"ב סק"א).

יז.יז. דעת המחבר שאם הטיל מים, והסיח 

והטיל  נמלך  ואח"כ  מים,  מלהטיל  דעתו 
אשר  ב"פ  לברך  צריך  אחרת,  פעם  מים 
טעה  שאם  תפילה,  לענין  כדמצינו  יצר, 
מנחה  מתפלל  שחרית  התפלל  ולא 

שתים (ס"ג מ"ב סק"ו). 
על  חולקין  מהאחרונים  הרבה  אבל  יח. יח. 
שהיא  תפילה  דשאני  וסוברין  זה,  פסק 
במקום קרבן ושייך בו תשלומין, משא"כ 
יוצא  הודאה  ברכת  שהיא  יצר  באשר 
בהודאה אחת על הרבה פעמים, וכמו מי 
שאכל שתי פעמים והסיח דעתו בינתים, 
ויש  שתיהן,  על  אחת  בהמ"ז  שמברך 

להקל בספק ברכות (מ"ב סק"ו). 
פעם  והטיל  ונמלך  מים  שהטיל  מי  יט.יט. 
ברכת  בירך  אם  נסתפק  זה  ואחר  שנית, 
לא  לא,  אם  אחת  פעם  אפילו  יצר  אשר 
הזאת  ובפעם  בירך,  כבר  דשמא  יברך, 
סק"ג),  (ברכ"י  צריכה  שאינה  ברכה  מברך 
[ואין לעשות בזה ס"ס], מיהו יברך בלא 
בליבו  ומלכות  שם  ויהרהר  ומלכות  שם 

(כה"ח סק"ה).

שחייב  דבר  שאכל  מי  רש"ל,  כתב  כ.כ. 
מים,  והטיל  לברך,  ושכח  אחרונה  ברכה 
איזה  יצר,  אשר  לברך  שבא  קודם  ונזכר 
אשר  דברכת  והשיב,  קודם,  מהם  ברכה 
סק"ב),  (מ"ב  תדירה  שהיא  לפי  קודם,  יצר 
שיעור,  לה  אין  יצר  אשר  דברכת  ועוד 
אבל ברכה אחרונה יש לה שיעור בכזית 
ורביעית, וע"כ ראוי להקדים ברכת אשר 

יצר (כה"ח סק"א).

ימים נעלים - ‰˜רי‡‰ מעורר˙ ‰זמן
השבועות שבהם אנחנו קוראים את הפרשיות: שמות, וארא, בא, השבועות שבהם אנחנו קוראים את הפרשיות: שמות, וארא, בא, 
בשלח, יתרו ומשפטים, הם נקראים 'ימי השובבי"ם' בשלח, יתרו ומשפטים, הם נקראים 'ימי השובבי"ם' [ובשנת העיבור [ובשנת העיבור 

יש עוד שתי פרשיות: תרומה ותצוה].יש עוד שתי פרשיות: תרומה ותצוה].

לתיקון  מאד  מסוגלים  ימים  שהם  הקדמונים  בספרי  לתיקון ומובא  מאד  מסוגלים  ימים  שהם  הקדמונים  בספרי  ומובא 
מעוררת  שהקריאה  מפני  הידוע,  פגם  לתיקון  ובפרט  מעוררת החטאים  שהקריאה  מפני  הידוע,  פגם  לתיקון  ובפרט  החטאים 
למצרים  הירידה  ענין  על  אנו  קוראים  אלו  ובפרשיות  הזמן,  למצרים את  הירידה  ענין  על  אנו  קוראים  אלו  ובפרשיות  הזמן,  את 
שכל  וכידוע,  סוף.  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  ועל  הארץ',  שכל 'ערות  וכידוע,  סוף.  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  ועל  הארץ',  'ערות 
גלות מצרים היה לתקן פגם זה, שזה היה ענין חטא אדם הראשון, גלות מצרים היה לתקן פגם זה, שזה היה ענין חטא אדם הראשון, 
אנו  שקוראים  התורה,  לקבל  וזכו  גדול  ברכוש  משם  שיצאו  אנו עד  שקוראים  התורה,  לקבל  וזכו  גדול  ברכוש  משם  שיצאו  עד 
בפרשת יתרו ומשפטים את כל ענין 'קבלת התורה' ומשפטי ודיני בפרשת יתרו ומשפטים את כל ענין 'קבלת התורה' ומשפטי ודיני 
את  ש'תעבדון  כדי  מצרים  יציאת  תכלית  כל  היה  שזה  את התורה,  ש'תעבדון  כדי  מצרים  יציאת  תכלית  כל  היה  שזה  התורה, 
אנו  ותצוה  תרומה  אנו ובפרשיות  ותצוה  תרומה  ובפרשיות  יב). .  ג,  יב)(שמות  ג,  (שמות  הזה'  ההר  על  הזה' האלקים  ההר  על  האלקים 
קוראים על ענין עשיית המשכן וכליו הרומזים לשלימות התיקון.קוראים על ענין עשיית המשכן וכליו הרומזים לשלימות התיקון.

וימים אלו נקראים שובבים, על שם הפסוקוימים אלו נקראים שובבים, על שם הפסוק (ירמי' ג, יד; כב)(ירמי' ג, יד; כב): 'שובו  'שובו 
בנים שובבים', ומסוגל מאד לכל אחד לצאת מהטומאה, ולהיכנס בנים שובבים', ומסוגל מאד לכל אחד לצאת מהטומאה, ולהיכנס 

לקדושה, וכל אחד יכול לצאת מהמצרים הפרטי שלו.לקדושה, וכל אחד יכול לצאת מהמצרים הפרטי שלו.

לימו„ ברˆיפו˙ ובי‚יע‰לימו„ ברˆיפו˙ ובי‚יע‰
דבר  וזה  ברציפות,  התורה  לימוד  ידי  על  לזה  תיקון  יש  דבר והנה  וזה  ברציפות,  התורה  לימוד  ידי  על  לזה  תיקון  יש  והנה 
נסיון  לו  יש  אם  בפרט  מתענית.  יותר  אפילו  האדם  את  נסיון שמזכך  לו  יש  אם  בפרט  מתענית.  יותר  אפילו  האדם  את  שמזכך 
לשוחח באמצע תלמודו והוא מתגבר על זה, הרי זה חשוב יותר לשוחח באמצע תלמודו והוא מתגבר על זה, הרי זה חשוב יותר 
מתענית. והלימוד ברציפות חשוב מאד ונכפל הרבה בלי שיעור.מתענית. והלימוד ברציפות חשוב מאד ונכפל הרבה בלי שיעור.

שלאחר  הרציפות,  מעלת  את  עקיבא  רבי  התנא  אצל  מצינו  שלאחר וכך  הרציפות,  מעלת  את  עקיבא  רבי  התנא  אצל  מצינו  וכך 
ושב  שלמד  שנה  עשרה  ושב שתים  שלמד  שנה  עשרה  שתים 
לביתו, לא נכנס בסוף לביתו, זאת לביתו, לא נכנס בסוף לביתו, זאת 

הלוואי  לשכנתה:  משיבה  הצדקנית  רעייתו  את  ששמע  לאחר 
וילמד עוד שתים עשרה שנה. ותיכף שב על עקבותיו להרביץ 

תורה עוד שתים עשרה שנה. כמסופר כל זה בגמרא כתובות.
בהרבצת  להמשיך  היה  חפץ  אם  גם  הלא  השאלה,  וידועה   
ביתו,  בני  בשלום  לדרוש  לביתו  לרגע  נכנס  לא  למה  תורה, 

ובפרט שהיה סמוך ונראה ליד ביתו.ובפרט שהיה סמוך ונראה ליד ביתו.
על זה באה תשובתו הקולעת כדרכו בקודש של הגאון רבי חיים על זה באה תשובתו הקולעת כדרכו בקודש של הגאון רבי חיים 
שתים  ועוד  עשרה  שתים  'מיר':  ישיבת  ראש  זצ"ל  שתים שמואלביץ  ועוד  עשרה  שתים  'מיר':  ישיבת  ראש  זצ"ל  שמואלביץ 

עשרה זה לא עשרים וארבע...עשרה זה לא עשרים וארבע...
החיסרון במעלת הרציפות משפיעה מאד על הלומד והנלמד. זאת החיסרון במעלת הרציפות משפיעה מאד על הלומד והנלמד. זאת 
שאמרו  כמו  רתמים,  גחלי  אותו  שמאכילין  העונש,  עצם  שאמרו מלבד  כמו  רתמים,  גחלי  אותו  שמאכילין  העונש,  עצם  מלבד 
חז"לחז"ל (חגיגה יב, ב).(חגיגה יב, ב). ובפרט בימי השובבי"ם צריכים להיזהר בזה ביותר,  ובפרט בימי השובבי"ם צריכים להיזהר בזה ביותר, 
כי הרי ימים אלו מסוגלים מאד לתיקון החטא ולכן יש התגברות כי הרי ימים אלו מסוגלים מאד לתיקון החטא ולכן יש התגברות 
היצר יותר. וכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. ולא רק כשהלומד היצר יותר. וכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. ולא רק כשהלומד 

גדול מחבירו, אלא גם כשהיום והזמן הוא יותר גדול ממשנהו.גדול מחבירו, אלא גם כשהיום והזמן הוא יותר גדול ממשנהו.
אמר  ופעם  הטומאות,  מכל  יוצאים  התורה  שבכח  לדעת  אמר וצריך  ופעם  הטומאות,  מכל  יוצאים  התורה  שבכח  לדעת  וצריך 
לי הג"ר מאיר גרוסמן זצ"ל בהתפעלות: אתה יודע מה זה לימוד לי הג"ר מאיר גרוסמן זצ"ל בהתפעלות: אתה יודע מה זה לימוד 
פשוט  הרע  היצר  הפרה'  את  שנגח  'שור  לומד  כשאדם  פשוט התורה?  הרע  היצר  הפרה'  את  שנגח  'שור  לומד  כשאדם  התורה? 

בורח ממנו!בורח ממנו!
ושמעתי מאדמו"ר מסטרופקוב זצ"ל שאמר, שבצאנז היה עיקר דרך ושמעתי מאדמו"ר מסטרופקוב זצ"ל שאמר, שבצאנז היה עיקר דרך 

הלימוד על ידי פלפול, שעל ידי זה היצר הרע מסתלק מן האדם.הלימוד על ידי פלפול, שעל ידי זה היצר הרע מסתלק מן האדם.
אולם קודם הלימוד צריך גם כן לשוב בתשובה, שלא יהיה בבחינת: אולם קודם הלימוד צריך גם כן לשוב בתשובה, שלא יהיה בבחינת: 
נהגו  אכן  נהגו וכך  אכן  וכך  טז). .  נ,  טז)(תהלים  נ,  (תהלים  חקי'  לספר  לך  מה  אלקים  אמר  חקי''ולרשע  לספר  לך  מה  אלקים  אמר  'ולרשע 
הרבה צדיקים ויראים להתעורר בתשובה ולהתוודות קודם הלימוד.הרבה צדיקים ויראים להתעורר בתשובה ולהתוודות קודם הלימוד.

לנˆל ‰זמןלנˆל ‰זמן
אם מנצלים את הזמן, ובכל רגע פנוי לומדים, אזי מספיקים הרבה אם מנצלים את הזמן, ובכל רגע פנוי לומדים, אזי מספיקים הרבה 
מאד. ומסופר על הגאון רבי זליג ראובן בענגיס זצ"ל שפעם עשה מאד. ומסופר על הגאון רבי זליג ראובן בענגיס זצ"ל שפעם עשה 
סיום הש"ס מיוחד, היה זה כאשר סיים סדר ש"ס מיוחד שהיה לו סיום הש"ס מיוחד, היה זה כאשר סיים סדר ש"ס מיוחד שהיה לו 

בדקות של המתנה בסידור קידושין או בריתות וכדו'.בדקות של המתנה בסידור קידושין או בריתות וכדו'.
עוסק  שהוא  הגמרא  את  מחפש  שאדם  לפעמים  יש  עוסק ולדוגמא,  שהוא  הגמרא  את  מחפש  שאדם  לפעמים  יש  ולדוגמא, 

בה עתה ואינו מוצא, אין לו לבטל את זמנו משום כך, אלא יקח בה עתה ואינו מוצא, אין לו לבטל את זמנו משום כך, אלא יקח 
גמרא אחרת וילמד בה.גמרא אחרת וילמד בה.

אחד  באיש  מעשה  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  מהרה"צ  אחד ושמעתי  באיש  מעשה  זצ"ל  בנדר  יצחק  לוי  רבי  מהרה"צ  ושמעתי 
שהגיע לעיר אחת, שהכניסה לעיר היתה דרך בית הקברות, ועבר שהגיע לעיר אחת, שהכניסה לעיר היתה דרך בית הקברות, ועבר 
אחד,  כל  של  הגיל  את  כתוב  מצבה  כל  שעל  וראה  המצבות  אחד, בין  כל  של  הגיל  את  כתוב  מצבה  כל  שעל  וראה  המצבות  בין 
בגיל  שהוא  כתוב  ובאחד  שנים,  חמש  בגיל  שהוא  כתוב  בגיל באחד  שהוא  כתוב  ובאחד  שנים,  חמש  בגיל  שהוא  כתוב  באחד 
איך  מאד  ותמה  וחמש.  עשרים  בגיל  שהוא  כתוב  ובאחד  איך עשר  מאד  ותמה  וחמש.  עשרים  בגיל  שהוא  כתוב  ובאחד  עשר 
שונה  אחד  כל  של  הגיל  ואילו  שוות,  נראות  המצבות  שכל  שונה יתכן  אחד  כל  של  הגיל  ואילו  שוות,  נראות  שכל המצבות  יתכן 
כל כך. ושאל את אנשי העיר מה פשר דבר זה? ואמרו לו שנהוג כל כך. ושאל את אנשי העיר מה פשר דבר זה? ואמרו לו שנהוג 
אצלם שכל אחד מבני העיר כשמגיע לגיל 'בר מצוה' נותנים לו אצלם שכל אחד מבני העיר כשמגיע לגיל 'בר מצוה' נותנים לו 
התורה  וכל  שעשה  טובים  המעשים  כל  את  כותב  ושם  התורה פנקס  וכל  שעשה  טובים  המעשים  כל  את  כותב  ושם  פנקס 
טובים  המעשים  כל  של  חשבון  עושים  פטירתו  ובעת  טובים שלמד,  המעשים  כל  של  חשבון  עושים  פטירתו  ובעת  שלמד, 
שכתב בפנקס, ולפי זה כותבים את מנין שנותיו על המצבה שלו, שכתב בפנקס, ולפי זה כותבים את מנין שנותיו על המצבה שלו, 

ולא מתייחסים למנין השנים שחי אלא לפי מעשיו הטובים.ולא מתייחסים למנין השנים שחי אלא לפי מעשיו הטובים.
ועוד מעשה שמעתי ממנו, שפעם החליף אלכסנדר מוקדון את ועוד מעשה שמעתי ממנו, שפעם החליף אלכסנדר מוקדון את 
זקן  שם  ופגש  ליער  והגיע  פשוטים,  בבגדים  ויצא  מלכותו  זקן בגדי  שם  ופגש  ליער  והגיע  פשוטים,  בבגדים  ויצא  מלכותו  בגדי 
לפשר  ניזון מתפוחי היער. ושאלו אלכסנדר מוקדון  אחד שהיה ניזון מתפוחי היער. ושאלו אלכסנדר מוקדון לפשר אחד שהיה 
את  לעבוד  אפשרות  אין  שבעיר  הזקן:  לו  ענה  ביער.  את מעשיו  לעבוד  אפשרות  אין  שבעיר  הזקן:  לו  ענה  ביער.  מעשיו 
אבל  בהם,  טרודים  שכולם  והבלבולים  הטרדה  מחמת  אבל השי"ת  בהם,  טרודים  שכולם  והבלבולים  הטרדה  מחמת  השי"ת 
פה ביער יש לו את כל הזמן פנוי לעבודת ה'. והתפעל אלכסנדר פה ביער יש לו את כל הזמן פנוי לעבודת ה'. והתפעל אלכסנדר 
מוקדון מתשובתו של הזקן ומאמיצות לבו שאינו מפחד מחיות מוקדון מתשובתו של הזקן ומאמיצות לבו שאינו מפחד מחיות 
מה  כל  לבקש  ויוכל  המלוכה  לארמון  שיבוא  אותו  והזמין  מה היער,  כל  לבקש  ויוכל  המלוכה  לארמון  שיבוא  אותו  והזמין  היער, 
שרוצה. אמר לו הזקן: המתנה הגדולה ביותר שתוכל ליתן לי זה שרוצה. אמר לו הזקן: המתנה הגדולה ביותר שתוכל ליתן לי זה 

שלא תקח לי את הזמן היקר לי כל כך, ונפטר ממנו לשלום.שלא תקח לי את הזמן היקר לי כל כך, ונפטר ממנו לשלום.
תורה,  של  באהלה  לישב  זכה  כבר  אם  שגם  לזכור  יש  תורה, אולם  של  באהלה  לישב  זכה  כבר  אם  שגם  לזכור  יש  אולם 
כמו  התורה,  למתיקות  ושיזכה  בתורה  שיצליח  בתפילה  כמו ירבה  התורה,  למתיקות  ושיזכה  בתורה  שיצליח  בתפילה  ירבה 
דברי  את  אלקינו  ה'  נא  'והערב  התורה:  בברכת  דברי שמבקשים  את  אלקינו  ה'  נא  'והערב  התורה:  בברכת  שמבקשים 
שלו  הנינים  על  כבר  מבקש  קטן  ילד  וגם  וכו''.  בפינו  שלו תורתך  הנינים  על  כבר  מבקש  קטן  ילד  וגם  וכו''.  בפינו  תורתך 
יודעי  כולנו  ישראל,  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  יודעי 'ונהיה  כולנו  ישראל,  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  'ונהיה 

שמך ולומדי תורתך לשמה'.שמך ולומדי תורתך לשמה'.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙י˜ון ‰מי„ו˙ בימי ‰˘ובבי"ם – ב 
בסוגיא בסוגיא דזבחיםדזבחים (קטז.)(קטז.) איכא פלוגתא, אם יתרו בא  איכא פלוגתא, אם יתרו בא 
שם.  עיין  תורה,  מתן  לאחר  או  תורה,  מתן  שם. קודם  עיין  תורה,  מתן  לאחר  או  תורה,  מתן  קודם 
סותרות  בראיות  בפרשתנו  האריכו  סותרות והמפרשים  בראיות  בפרשתנו  האריכו  והמפרשים 
דאמר  למאן  שאף  במוסכם  והעלו  ולכאן,  דאמר לכאן  למאן  שאף  במוסכם  והעלו  ולכאן,  לכאן 
יתרו קודם מתן תורה בא, מכל מקום עיקר פרשת יתרו קודם מתן תורה בא, מכל מקום עיקר פרשת 
'ואתה תחזה' ומינוי הדיינים היה הכל לאחר מתן 'ואתה תחזה' ומינוי הדיינים היה הכל לאחר מתן 
"ויהי  "ויהי וז"ל:  וז"ל:  יג)  יג) (פסוק  (פסוק  לעיל  לעיל   רש"ירש"י  הוכיח  וכן  הוכיח תורה.  וכן  תורה. 
ממחרת. מוצאי יום הכיפורים היה וכו'. ועל כרחך ממחרת. מוצאי יום הכיפורים היה וכו'. ועל כרחך 
אי אפשר לומר אלא ממחרת יום הכיפורים, שהרי אי אפשר לומר אלא ממחרת יום הכיפורים, שהרי 
קודם מתן תורה אי אפשר לומר קודם מתן תורה אי אפשר לומר (פסוק טז)(פסוק טז) והודעתי  והודעתי 

את חוקי וגו'" עכ"ל.את חוקי וגו'" עכ"ל.
ולכן מסיק רש"י שם: "ואין פרשה זו כתובה כסדר, ולכן מסיק רש"י שם: "ואין פרשה זו כתובה כסדר, 
אף  שניה.  שנה  עד  ממחרת'  'ויהי  נאמר  אף שלא  שניה.  שנה  עד  ממחרת'  'ויהי  נאמר  שלא 
שילוחו  בא,  תורה  מתן  קודם  יתרו  האומר  שילוחו לדברי  בא,  תורה  מתן  קודם  יתרו  האומר  לדברי 

אל ארצו לא היה אלא עד שנה שניה וכו'" ע"כ.אל ארצו לא היה אלא עד שנה שניה וכו'" ע"כ.
ואשר לפי זה יש לתמוה על שינוי סדרי הפרשה, ואשר לפי זה יש לתמוה על שינוי סדרי הפרשה, 
מה טעם נכתבה פרשה זו קודם מתן תורה, מאחר מה טעם נכתבה פרשה זו קודם מתן תורה, מאחר 
הרבה  שניה,  בשנה  רק  התרחשה  עלמא  הרבה דלכולי  שניה,  בשנה  רק  התרחשה  עלמא  דלכולי 

אחר מתן תורה. אחר מתן תורה. 
ועל כרחך מוכח כוונת הכתוב, ללמדנו מפרשה זו ועל כרחך מוכח כוונת הכתוב, ללמדנו מפרשה זו 
אפשר  שאי  התורה,  לקבלת  הנצרך  הכרחי  אפשר לימוד  שאי  התורה,  לקבלת  הנצרך  הכרחי  לימוד 

לה לתורה להתקיים בישראל בלא לימוד זה.לה לתורה להתקיים בישראל בלא לימוד זה.
והנראה על פי מ"ש והנראה על פי מ"ש בתנא דבי אליהובתנא דבי אליהו (רבא ריש פ"א)(רבא ריש פ"א): : 
"דרך ארץ קדמה לתורה", שבהעדר תיקון המידות "דרך ארץ קדמה לתורה", שבהעדר תיקון המידות 
שתחזיק  ההכרח  ומן  התורה,  לקבלת  כלים  שתחזיק אין  ההכרח  ומן  התורה,  לקבלת  כלים  אין 
מפרשה  למדנו  ובכן  מפואר.  בכלי  מפוארת  מפרשה תורה  למדנו  ובכן  מפואר.  בכלי  מפוארת  תורה 
שנהג  שנהג   ע"ה,  רבינו  ע"ה,ממשה  רבינו  ממשה  המידות  תיקון  סדר  המידות זו  תיקון  סדר  זו 
וללמדנו  חותנו.  כלפי  ובביטול  ובשפלות  וללמדנו בענווה  חותנו.  כלפי  ובביטול  ובשפלות  בענווה 
כל  שעם  אחרים,  דעת  ולקבל  לשמוע  כיצד  כל דעת  שעם  אחרים,  דעת  ולקבל  לשמוע  כיצד  דעת 
דעת  וקיבל  שמע  משה,  של  הנוראות  דעת מדרגותיו  וקיבל  שמע  משה,  של  הנוראות  מדרגותיו 

יתרו חותנו "ויעש כל אשר אמר".יתרו חותנו "ויעש כל אשר אמר".
ההכרח  מן  התורה",  קבלת  "שבת  אל  ההכרח בבואנו  מן  התורה",  קבלת  "שבת  אל  בבואנו 
השובבי"ם  בימי  הרעות  המידות  לתקן  השובבי"ם תחילה  בימי  הרעות  המידות  לתקן  תחילה 
נפש  את  המקלקל  הגאווה  עוון  את  ובפרט  נפש הללו,  את  המקלקל  הגאווה  עוון  את  ובפרט  הללו, 
האדם, שאין התורה מתקיימת כי אם מתוך ענווה האדם, שאין התורה מתקיימת כי אם מתוך ענווה 

ושפלות ושפלות (עי' תענית ז. סוטה ה.).(עי' תענית ז. סוטה ה.).
[טיב התורה פרשא דידן][טיב התורה פרשא דידן]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
סיפר האדמו"ר סיפר האדמו"ר הגה"ק בעל "ברך משה" מסטמאר הגה"ק בעל "ברך משה" מסטמאר 
הגדולה  הגדולה   'סיגעט'  'סיגעט'  בעיר  בחרותו  בעירמימי  בחרותו  מימי  זצוק"ל, זצוק"ל, 

לאלקים. לאלקים. 
הרבה  בה  היו  בתפארתה,  סיגעט  כשהיתה  הרבה בזמנו  בה  היו  בתפארתה,  סיגעט  כשהיתה  בזמנו 
יהודים טובים יראים ושלמים, שהיו יגעים ועמלים יהודים טובים יראים ושלמים, שהיו יגעים ועמלים 

להביא את פת לחמם. להביא את פת לחמם. 
בין אותם יהודים כשרים היה בין אותם יהודים כשרים היה 'סנדלר' 'סנדלר' פשוט, שעם פשוט, שעם 
היותו אמנם סנדלר רגיל מפשוטי העם, היה אחד היותו אמנם סנדלר רגיל מפשוטי העם, היה אחד 
מגדולי העשירים שבעיר ושבמדינה כולה! ואף על מגדולי העשירים שבעיר ושבמדינה כולה! ואף על 
פי כן לא רצה לעזוב את מלאכתו, כאשר חן האומן פי כן לא רצה לעזוב את מלאכתו, כאשר חן האומן 
הסנדלר  העולם:  שאומרים  וכדרך  אומנותנו...  הסנדלר על  העולם:  שאומרים  וכדרך  אומנותנו...  על 
נשאר סנדלר... [א שוסטער בלייבט א'שוסיטער]. נשאר סנדלר... [א שוסטער בלייבט א'שוסיטער]. 
עושרו האגדי של סנדלר זה היה לפלא בעיניו של עושרו האגדי של סנדלר זה היה לפלא בעיניו של 
היה  רחוק  כאשר  וחבריו,  זצ"ל  משה  הברך  היה בעל  רחוק  כאשר  וחבריו,  זצ"ל  משה  הברך  בעל 

מן המסחר כרחוק ממזרח ממערב... גם משפחתו מן המסחר כרחוק ממזרח ממערב... גם משפחתו 
היתה משפחה פשוטה דלת אמצעים. והיה תמוה היתה משפחה פשוטה דלת אמצעים. והיה תמוה 
גדול  ידיים  רחב  בארמון  דר  שהיה  גדול בעיניהם,  ידיים  רחב  בארמון  דר  שהיה  בעיניהם, 
הרבה  גם  לו  היו  ובנוסף  רב,  בעושר  וחי  הרבה ומפואר,  גם  לו  היו  ובנוסף  רב,  בעושר  וחי  ומפואר, 
בתים יפים בעיר, שבהם היה משכיר דירות וחדרי בתים יפים בעיר, שבהם היה משכיר דירות וחדרי 
אירוח, שהוסיפו עוד עושר על עושרו הגדול. ואף אירוח, שהוסיפו עוד עושר על עושרו הגדול. ואף 
ופתח  להניח...  אבה  לא  מקצועו  את  כן  פי  ופתח על  להניח...  אבה  לא  מקצועו  את  כן  פי  על 

בצידי הארמון 'סנדלריה' מפוארת... בצידי הארמון 'סנדלריה' מפוארת... 
והנה באחד הימים עת ישב הסנדלר/הנגיד בשבת והנה באחד הימים עת ישב הסנדלר/הנגיד בשבת 
עם  דפגרא,  ביומא  חסידים  בהתוועדות  עם אחים,  דפגרא,  ביומא  חסידים  בהתוועדות  אחים, 
ואנשי  חסידים  ובחברת  זצוק"ל  משה  הברך  ואנשי בעל  חסידים  ובחברת  זצוק"ל  משה  הברך  בעל 
מעשה, פלט האיש כטוב לבו ביין, וגילה בפניהם מעשה, פלט האיש כטוב לבו ביין, וגילה בפניהם 

את סוד עושרו הגדול.את סוד עושרו הגדול.
כל זה העושר שבידי, פנה הסנדלר אל הברך משה כל זה העושר שבידי, פנה הסנדלר אל הברך משה 
כשחיוך רחב על שפתיו, הלא הוא פרי הברכה של כשחיוך רחב על שפתיו, הלא הוא פרי הברכה של 
זקינך הקדוש בעלזקינך הקדוש בעל 'עצי חיים' 'עצי חיים' זי"ע רב אב"ד דפה! זי"ע רב אב"ד דפה!

עליו  חברו  ותיכף  תמהו,  כן  שמעו  עליו החסידים  חברו  ותיכף  תמהו,  כן  שמעו  החסידים 
וביקשוהו לספר איזי גופא דעובדא היכי הוה?וביקשוהו לספר איזי גופא דעובדא היכי הוה?

כשנצרך  החל  הסנדלר,  סיפר  המעשה,  זה  כשנצרך טיב  החל  הסנדלר,  סיפר  המעשה,  זה  טיב 
הגיע  הנאמן  הגבאי  נעליים,  לזוג  חיים  העצי  הגיע פעם  הנאמן  נעליים, הגבאי  לזוג  חיים  העצי  פעם 
וביצע  המדויקת,  המידה  את  מסר  וביצע לסנדלרייה  המדויקת,  המידה  את  מסר  לסנדלרייה 

הזמנה עבור הרבי.הזמנה עבור הרבי.
בנחיצות  נכנס  והגבאי  ימים,  כמה  חלפו  לא  בנחיצות והנה  נכנס  והגבאי  ימים,  כמה  חלפו  לא  והנה 
ודרש לקבל תיכף את הנעליים עבור הרב, כי נצרך ודרש לקבל תיכף את הנעליים עבור הרב, כי נצרך 

הוא להם בדחיפות!הוא להם בדחיפות!
הסביר הסנדלר לגבאי שהקדים את בואו... בקושי הסביר הסנדלר לגבאי שהקדים את בואו... בקושי 
הנעליים  ועדיין  ההזמנה,  מעת  ימים  כמה  הנעליים עברו  ועדיין  ההזמנה,  מעת  ימים  כמה  עברו 
אינם מוכנות! וביקשו לחזור בעוד יומיים, בתקווה אינם מוכנות! וביקשו לחזור בעוד יומיים, בתקווה 
בעזרת  ומוכנות,  שלמות  הנעליים  יהיו  אז  בעזרת שעד  ומוכנות,  שלמות  הנעליים  יהיו  אז  שעד 

השם.השם.
את  חטף  מה,  משום  התעקש  הלחוץ  הגבאי  את אך  חטף  מה,  משום  התעקש  הלחוץ  הגבאי  אך 
המחיר,  מלוא  את  שילם  הסנדלר,  מיד  המחיר, הנעליים  מלוא  את  שילם  הסנדלר,  מיד  הנעליים 
הנעליים  את  לו  להגיש  כדי  הרבי  לבית  רץ  הנעליים ואץ  את  לו  להגיש  כדי  הרבי  לבית  רץ  ואץ 

החדשות.החדשות.
הגבאי  הבחין  לא  ובפזיזותו  בחטיפתו  הגבאי אולם  הבחין  לא  ובפזיזותו  בחטיפתו  אולם 
שלא  המנעל,  בתוך  תקוע  שנשאר  אחד  שלא במסמר  המנעל,  בתוך  תקוע  שנשאר  אחד  במסמר 
הספיק עדיין הסנדלר לשלפו חוצה... ולדאבון לב הספיק עדיין הסנדלר לשלפו חוצה... ולדאבון לב 
החדשות  הנעליים  את  הקדוש  הרב  נעל  החדשות כאשר  הנעליים  את  הקדוש  הרב  נעל  כאשר 
ופצעה,  הרבי  של  רגלו  תוך  אל  מסמר  אותו  ופצעה, חדר  הרבי  של  רגלו  תוך  אל  מסמר  אותו  חדר 
דם רב החל ניגר מרגלו, ונצרך לחבשית תחבושות דם רב החל ניגר מרגלו, ונצרך לחבשית תחבושות 
סבל  מזה  לו  ונגרם  במשחות,  המכה  את  סבל ולמשוח  מזה  לו  ונגרם  במשחות,  המכה  את  ולמשוח 

רב.רב.
כשפגש הרב את הסנדלר לאחר מכן בבית הכנסת, כשפגש הרב את הסנדלר לאחר מכן בבית הכנסת, 
שאינו  על  כדורבנות,  במילים  פניו  על  שאינו הוכיחו  על  כדורבנות,  במילים  פניו  על  הוכיחו 
מוצרים  העיר  לבני  ומוכר  מלאכתו,  את  מוצרים משלים  העיר  לבני  ומוכר  מלאכתו,  את  משלים 
שאינם גמורים... והפליא את דבריו בו, שבתוצאה שאינם גמורים... והפליא את דבריו בו, שבתוצאה 
מכך שהשאיר מסמר תקוע בעומק הנעל, זב ממנו מכך שהשאיר מסמר תקוע בעומק הנעל, זב ממנו 

דם רב, ונצרך להתעסק ברפואת רגלו!דם רב, ונצרך להתעסק ברפואת רגלו!
בהשקט  הקשה  הנזיפה  כל  את  קיבל  בהשקט הסנדלר  הקשה  הנזיפה  כל  את  קיבל  הסנדלר 
ענה  ולא  ארצה  עיניו  את  השפיל  הוא  ענה ובענווה,  ולא  ארצה  עיניו  את  השפיל  הוא  ובענווה, 
מילה! הוא ידע שעם הרבי לא מתווכחים, אף אם מילה! הוא ידע שעם הרבי לא מתווכחים, אף אם 

לדעתו איננו אשם כלל...לדעתו איננו אשם כלל...

"ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר" "ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר" (יח, כד)(יח, כד)
"לא תקפוץ את ידך""לא תקפוץ את ידך"

מארץ  גילו  בת  עם  בני  השתדך  ומוצלחת  טובה  מארץ בשעה  גילו  בת  עם  בני  השתדך  ומוצלחת  טובה  בשעה 
לסגירת  ארצה  הראשונה  הטיסה  על  עלינו  לסגירת ישראל,  ארצה  הראשונה  הטיסה  על  עלינו  ישראל, 

הפרטים ועריכת התנאים כמקובל.הפרטים ועריכת התנאים כמקובל.
בעלי שב לארה''ב באותו לילה של הארוסין, ואני נשארתי בעלי שב לארה''ב באותו לילה של הארוסין, ואני נשארתי 
בא''י לעוד ימים אחדים כדי לסגור את הפרטים הקטנים.בא''י לעוד ימים אחדים כדי לסגור את הפרטים הקטנים.
ארזתי את מטלטלי כדי לפנות את חדר המלון וחפשתי ארזתי את מטלטלי כדי לפנות את חדר המלון וחפשתי 
שהבאנו  הדולרים  אלפי  חמשת  עם  המעטפה  שהבאנו את  הדולרים  אלפי  חמשת  עם  המעטפה  את 
יכולתי  ולא  מטלטליי  כל  את  הפכתי  השידוך,  יכולתי להוצאות  ולא  מטלטליי  כל  את  הפכתי  השידוך,  להוצאות 
במלאכת  לי  עזר  החתן  בני  המזומנים,  צרור  את  במלאכת למצוא  לי  עזר  החתן  בני  המזומנים,  צרור  את  למצוא 
והמזוודות  התיקים  תכולת  כל  את  הפכנו  וכבר  והמזוודות החיפוש  התיקים  תכולת  כל  את  הפכנו  וכבר  החיפוש 
כנראה  כי  אותי  הרגיע  בני  הצלחה.  ללא  פעמים  כנראה שלוש  כי  אותי  הרגיע  בני  הצלחה.  ללא  פעמים  שלוש 
לברר  כדי  אך  לחו''ל  חזרה  איתו  הכסף  את  לקח  לברר שאבא  כדי  אך  לחו''ל  חזרה  איתו  הכסף  את  לקח  שאבא 
מטוסו  נחיתת  עד  שעתיים  עוד  להמתין  עלי  היה  מטוסו זאת  נחיתת  עד  שעתיים  עוד  להמתין  עלי  היה  זאת 

בארה''ב ע"מ לתקשר. בארה''ב ע"מ לתקשר. 
פינוי  כי  וביקשתי  במלון  שהותנו  על  בקבלה  פינוי שילמתי  כי  וביקשתי  במלון  שהותנו  על  בקבלה  שילמתי 
לחפש  שאוכל  מנת  על  שעות  מספר  בעוד  יהיה  לחפש החדר  שאוכל  מנת  על  שעות  מספר  בעוד  יהיה  החדר 
שוב במחשבה כי אולי בעלי החביא את הכסף במחבוא שוב במחשבה כי אולי בעלי החביא את הכסף במחבוא 
ואני  הסכמתם  את  נתנו  הם  המלון,  בחדר  שהוא  ואני כל  הסכמתם  את  נתנו  הם  המלון,  בחדר  שהוא  כל 
לבעלי  לצלצל  דקות  כמה  כל  מנסה  רבה  לבעלי בדריכות  לצלצל  דקות  כמה  כל  מנסה  רבה  בדריכות 

בתקווה כי כבר נחת.בתקווה כי כבר נחת.
כעבור כמה שעות מורטות עצבים בעלי ענה ואמר כי לא כעבור כמה שעות מורטות עצבים בעלי ענה ואמר כי לא 
החביא את הכסף בשום מקום אלא נתן לי את הכסף. לא החביא את הכסף בשום מקום אלא נתן לי את הכסף. לא 
רציתי להלחיץ את בעלי אז אמרתי לו שלא רציתי להפוך רציתי להלחיץ את בעלי אז אמרתי לו שלא רציתי להפוך 
או  אצלו  הכסף  אם  יודעת  שאני  לפני  המזוודות  כל  או את  אצלו  הכסף  אם  יודעת  שאני  לפני  המזוודות  כל  את 

לא. לא. 
עכשיו אחרי כל הסגולות שעשיתי ולא מצאתי את הכסף עכשיו אחרי כל הסגולות שעשיתי ולא מצאתי את הכסף 
כבר הייתי אובדת עצות, בקשתי מה' שיעזור לי למצוא כבר הייתי אובדת עצות, בקשתי מה' שיעזור לי למצוא 
בטלפון  הודעה  שקבלתי  נזכרתי  רגע  באותו  הכסף,  בטלפון את  הודעה  שקבלתי  נזכרתי  רגע  באותו  הכסף,  את 
ולא  דחופה  הלוואה  לארגן  שבקשה  חשובה  ולא ממשפחה  דחופה  הלוואה  לארגן  שבקשה  חשובה  ממשפחה 
חשבתי  לא  שגם  והאמת  לזה  להתייחס  פנאי  לי  חשבתי היה  לא  שגם  והאמת  לזה  להתייחס  פנאי  לי  היה 
כעת,  למזומנים  זקוקה  עצמי  שאני  כיוון  כעת, להתייחס  למזומנים  זקוקה  עצמי  שאני  כיוון  להתייחס 
שמעתי שוב את ההודעה שמבקשים הלוואה של חמש שמעתי שוב את ההודעה שמבקשים הלוואה של חמש 

אלף דולר לזמן קצר בדיוק הסכום שאבד לי. אלף דולר לזמן קצר בדיוק הסכום שאבד לי. 
להלוואה  להם  אדאג  כי  עולם  לבורא  הבטחתי  להלוואה תיכף  להם  אדאג  כי  עולם  לבורא  הבטחתי  תיכף 
באופן מיידי אם רק אמצא את הכסף. בקושי והספקתי באופן מיידי אם רק אמצא את הכסף. בקושי והספקתי 
הפכתי  שכבר  מהמזוודה  בגד  מרימה  ואני  הפכתי להתחייב  שכבר  מהמזוודה  בגד  מרימה  ואני  להתחייב 
כך  מונח  הכסף  את  רואה  ואני  גוזמא  ללא  פעמים  כך   מונח  הכסף  את  רואה  ואני  גוזמא  ללא  פעמים   6
עיניי,  למראה  האמנתי  לא  שלי,  העיניים  מול  עיניי, מלמעלה  למראה  האמנתי  לא  שלי,  העיניים  מול  מלמעלה 
אבל כאן אספר קטע לא נעים במקצת: מכיוון שבקושי אבל כאן אספר קטע לא נעים במקצת: מכיוון שבקושי 
שמצאתי,  עד  הבטחתי  מהרגע  שניות  שלוש  שמצאתי, חלפו  עד  הבטחתי  מהרגע  שניות  שלוש  חלפו 
התלבטתי אם זה קשור להבטחה שלי או שמא אין קשר התלבטתי אם זה קשור להבטחה שלי או שמא אין קשר 

בין הדברים. בין הדברים. 
בני ששמע את ההתחייבות שלי ועכשיו את ההתלבטות בני ששמע את ההתחייבות שלי ועכשיו את ההתלבטות 
שלי דאג באופן מכובד שאגיב מיד לזולת, והודעתי להם שלי דאג באופן מכובד שאגיב מיד לזולת, והודעתי להם 
כי מיד עם שובי לארה''ב אדאג להם להלוואה המבוקשת. כי מיד עם שובי לארה''ב אדאג להם להלוואה המבוקשת. 
להודות  מילים  להם  אין  כי  לי  ואמרו  בשמחה  הגיבו  להודות הם  מילים  להם  אין  כי  לי  ואמרו  בשמחה  הגיבו  הם 

וכי זה משחרר מהם לחץ עצום שהם כורעים תחתיו...וכי זה משחרר מהם לחץ עצום שהם כורעים תחתיו...
בעל המעשה: ג.ש.בעל המעשה: ג.ש.
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כשיצא הרבי לאחר מכן לדרכו בלוויית הגבאי, גילה כשיצא הרבי לאחר מכן לדרכו בלוויית הגבאי, גילה 
אינו  זה  שסנדלר  הרב,  של  אוזנו  את  האחרון  אינו זה  זה  שסנדלר  הרב,  של  אוזנו  את  האחרון  זה 
אשם כלל וכלל, שכן הוא מצידו לא הסכים לשחרר אשם כלל וכלל, שכן הוא מצידו לא הסכים לשחרר 
בהם  סיים  שלא  עוד  כל  היוצר  מבית  הנעליים  בהם את  סיים  שלא  עוד  כל  היוצר  מבית  הנעליים  את 
בכוח,  מידו  אותם  חטפתי  אני  ורק  מלאכתו,  בכוח, את  מידו  אותם  חטפתי  אני  ורק  מלאכתו,  את 
ואין  הרבי,  בשביל  הנעליים  את  ולהחיש  למהר  ואין כדי  הרבי,  בשביל  הנעליים  את  ולהחיש  למהר  כדי 

הקולר תלוי אלא בי!הקולר תלוי אלא בי!
כן,  אם  נמצא  מאוד,  עד  נחרד  הרבי  זאת  כן, כששמע  אם  נמצא  מאוד,  עד  נחרד  הרבי  זאת  כששמע 
אמר במר לבו, שבחינם העלבתי את אותו סנדלר על אמר במר לבו, שבחינם העלבתי את אותו סנדלר על 
ויצא  מסלולו  את  הרבי  שינה  ותיכף  בכפו!  עוול  ויצא לא  מסלולו  את  הרבי  שינה  ותיכף  בכפו!  עוול  לא 

אל בית הסנדלרייה.אל בית הסנדלרייה.
הסנדלר שכבר ישב על כסא הסנדלרים עטוף בחלוק הסנדלר שכבר ישב על כסא הסנדלרים עטוף בחלוק 
העבודה המוכתם... הופתע מאוד לראות לפתע את העבודה המוכתם... הופתע מאוד לראות לפתע את 
הרבי הקדוש המרא דאתרא בפתח חנותו הקטנה... הרבי הקדוש המרא דאתרא בפתח חנותו הקטנה... 

וכשקולו  רבים,  גינונים  ללא  היישר  אליו  ניגש  וכשקולו הרב  רבים,  גינונים  ללא  היישר  אליו  ניגש  הרב 
נשנק מבכי ביקש את מחילת הסנדלר על שפגע בו נשנק מבכי ביקש את מחילת הסנדלר על שפגע בו 
מפי  עתה  זה  לו  שנודע  אחר  הכנסת,  בבית  מפי בבוקר  עתה  זה  לו  שנודע  אחר  הכנסת,  בבית  בבוקר 
את  עושה  והוא  כלל,  במעל  ידו  היתה  שלא  את הגבאי  עושה  והוא  כלל,  במעל  ידו  היתה  שלא  הגבאי 

מלאכתו תמיד נאמנה!מלאכתו תמיד נאמנה!
הוא  אף  החל  ותמים,  פשוט  יהודי  שהיה  הוא הסנדלר,  אף  החל  ותמים,  פשוט  יהודי  שהיה  הסנדלר, 
שדבריו  בו  היה  ניכר  הקדוש,  הרבי  לעומת  שדבריו בוכה  בו  היה  ניכר  הקדוש,  הרבי  לעומת  בוכה 
אף  מאוד,  עד  בו  פגעו  בבוקר  הרבי  של  אף הנחרצים  מאוד,  עד  בו  פגעו  בבוקר  הרבי  של  הנחרצים 
שניהם  עמדו  וכך  מאומה.  ענה  ולא  פיו  פצה  שניהם שלא  עמדו  וכך  מאומה.  ענה  ולא  פיו  פצה  שלא 
בוכים דקות מספר, זה לצד זה, הרבי מפציר ומבקש בוכים דקות מספר, זה לצד זה, הרבי מפציר ומבקש 
מוחל,  מיר  [זיי  מחול!  לי,  נא  מחול  אנא  מוחל, בסנדלר:  מיר  [זיי  מחול!  לי,  נא  מחול  אנא  בסנדלר: 
וחש  ובכה,  בכה  רק  הסנדלר  אבל  מוחל!].  מיר  וחש זיי  ובכה,  בכה  רק  הסנדלר  אבל  מוחל!].  מיר  זיי 
בלב  מוחל  שהוא  מלא  בפה  לומר  מסוגל  בלב שאיננו  מוחל  שהוא  מלא  בפה  לומר  מסוגל  שאיננו 

שלם.שלם.
הסנדלר  אל  פנה  מבכיו,  הרבי  התעורר  הסנדלר לפתע,  אל  פנה  מבכיו,  הרבי  התעורר  לפתע, 
ואמר: ואמר: הער צו!הער צו! [שמע נא], הנה היום בערב תתקיים  [שמע נא], הנה היום בערב תתקיים 
מדינת  של  הגדולה  [לוטו]  הלאטערי  הגרלת  מדינת כאן  של  הגדולה  [לוטו]  הלאטערי  הגרלת  כאן 
אונגארין, גש נא אל הקיוסק הסמוך וקנה לך אונגארין, גש נא אל הקיוסק הסמוך וקנה לך 'כרטיס 'כרטיס 
לוטו'לוטו', ויהא זה לך כפיצוי על מה שחשדתי בך חינם, , ויהא זה לך כפיצוי על מה שחשדתי בך חינם, 

על לא עוול בכפיך!על לא עוול בכפיך!
הוא  גדולה,  בשמחה  ממקומו  הסנדלר  קפץ  הוא תיכף  גדולה,  בשמחה  ממקומו  הסנדלר  קפץ  תיכף 
שמכיון  רבו,  של  ושיגו  שיחו  את  היטב  וידע  שמכיון הכיר  רבו,  של  ושיגו  שיחו  את  היטב  וידע  הכיר 
הדבר  בטוח  כבר  הרי  קדשו  מפי  הברכה  הדבר שיצאה  בטוח  כבר  הרי  קדשו  מפי  הברכה  שיצאה 
אתר  ועל  נהרו,  פניו  בידו...  יעלה  הזוכה  אתר שהכרטיס  ועל  נהרו,  פניו  בידו...  יעלה  הזוכה  שהכרטיס 

אמר לרבי בפה מלא: אמר לרבי בפה מלא: מוחל, מוחל, בלב שלם!מוחל, מוחל, בלב שלם!
בכמה  קנה  הרבי,  כפקודת  הסנדלר  עשה  בכמה ואכן  קנה  הרבי,  כפקודת  הסנדלר  עשה  ואכן 
התברר  מהרה  ועד  אחד',  לוטו  'כרטיס  התברר פרוטות  מהרה  ועד  אחד',  לוטו  'כרטיס  פרוטות 
לגדולה  עלה  אחת  בבת  וכך  רב,  הון  בגורלו  לגדולה שעלה  עלה  אחת  בבת  וכך  רב,  הון  בגורלו  שעלה 
קדוש  צדיק  אותו  של  מברכתו  רב  עושר  קדוש ונתעשר  צדיק  אותו  של  מברכתו  רב  עושר  ונתעשר 

עליון, זכותו תגן עלינו.עליון, זכותו תגן עלינו.
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 131107131107]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
אלימלך  ר'  הרבי  אלימלך הרה"ק  ר'  הרבי  הרה"ק  של  הנאמן  של המשמש  הנאמן  המשמש 
התפלא  התפלא ,  אלימלך",  אלימלך""נועם  ה"נועם  בעל  ה,  בעל  זי"ע,  זי"עמלז'ענסק  מלז'ענסק 
הקדוש  הרבי  שאין  ימים  כמה  שזה  להיווכח  הקדוש מאוד  הרבי  שאין  ימים  כמה  שזה  להיווכח  מאוד 
אחד  את  ביקש  הוא  אחד   את  ביקש  הוא  תם!  דרבינו  תם!תפילין  דרבינו  תפילין  מניח מניח 
לברר  שבחבורה,  האריות  מבין  הגדולים  לברר התלמידים  שבחבורה,  האריות  מבין  הגדולים  התלמידים 

פשר דבר. פשר דבר. 
כשנכנס אותו תלמיד אצל הרבי, ושאלו בין הדברים כשנכנס אותו תלמיד אצל הרבי, ושאלו בין הדברים 
לב,  בכאב  הרבי  לו  שח  תפילין',  תם  'רבינו  לב, אודות  בכאב  הרבי  לו  שח  תפילין',  תם  'רבינו  אודות 
אופן  בשום  מסוגל  שאיננו  ימים  כמה  כבר  אופן שזה  בשום  מסוגל  שאיננו  ימים  כמה  כבר  שזה 
גדול  חטא  מחמת  הללו,  הקדושות  התפילין  גדול להניח  חטא  מחמת  הללו,  הקדושות  התפילין  להניח 

שפשע בנפשו, ה' ירחם!שפשע בנפשו, ה' ירחם!
שאל התלמיד, מהו אותו עוון שקשה כל כך לסובלו? שאל התלמיד, מהו אותו עוון שקשה כל כך לסובלו? 
להדיא  כדאיתא  דוכתא,  בכל  מהני  תשובה  להדיא והלא  כדאיתא  דוכתא,  בכל  מהני  תשובה  והלא 
בירושלמיבירושלמי (פאה פ"א ה"א)(פאה פ"א ה"א): : "אין כל דבר עומד בפני בעלי "אין כל דבר עומד בפני בעלי 

תשובה!".תשובה!".
פתח הרבי וסיפר ענין אותה עבירה קשה, שזה לפני פתח הרבי וסיפר ענין אותה עבירה קשה, שזה לפני 
כמה ימים היה אצלו יום עמוס במיוחד, וממש מעת כמה ימים היה אצלו יום עמוס במיוחד, וממש מעת 
שהשכים לפנות בוקר ועד שעה מאוחרת בלילה לא שהשכים לפנות בוקר ועד שעה מאוחרת בלילה לא 
בקודש.  עיסוקו  מרוב  מנוחה,  של  רגע  לפניו  בקודש. היה  עיסוקו  מרוב  מנוחה,  של  רגע  לפניו  היה 
עייף  היה  וקשה,  ארוך  יום  אותו  של  בסופו  עייף והנה  היה  וקשה,  ארוך  יום  אותו  של  בסופו  והנה 
את  לשרך  הצליח  ובקושי  מאוד,  עד  וחלוש  את ומותש  לשרך  הצליח  ובקושי  מאוד,  עד  וחלוש  ומותש 

רגליו עד המיטה...רגליו עד המיטה...
נשמעה  במיטתו,  שנשכב  אחר  קלה  שעה  נשמעה והנה  במיטתו,  שנשכב  אחר  קלה  שעה  והנה 
מאוד  ששמרו  הבית  בני  בדלת,  קלה  נקישה  מאוד לפתע  ששמרו  הבית  בני  בדלת,  קלה  נקישה  לפתע 
הצדיק,  של  חלישותו  גודל  את  ביודעם  השקט  הצדיק, על  של  חלישותו  גודל  את  ביודעם  השקט  על 
תיכף  וסימנו  הדלת,  את  חרש  לפתוח  מהרה  תיכף ניגשו  וסימנו  הדלת,  את  חרש  לפתוח  מהרה  ניגשו 
הצדיק  כי  מאוד,  בשקט  שידבר  שם,  שעמד  הצדיק לאדם  כי  מאוד,  בשקט  שידבר  שם,  שעמד  לאדם 

כבר עלה על יצועו.כבר עלה על יצועו.
השעה  על  מאוד  עד  התנצל  שבפתח  השעה האיש  על  מאוד  עד  התנצל  שבפתח  האיש 
המאוחרת, והסביר שבתו כרגע מקשה לילד, ונתונה המאוחרת, והסביר שבתו כרגע מקשה לילד, ונתונה 
לעצמו  הרשה  נפש  פיקוח  ומחמת  גדולה,  לעצמו בסכנה  הרשה  נפש  פיקוח  ומחמת  גדולה,  בסכנה 
על אף השעה המאוחרת לנסות לבקש ישועה בבית על אף השעה המאוחרת לנסות לבקש ישועה בבית 

הצדיק.הצדיק.
בני הבית נאלצו לדחותו, והתנצלו בפניו שכרגע אין בני הבית נאלצו לדחותו, והתנצלו בפניו שכרגע אין 
שום אפשרות להזכרה אצל הרבי, מחמת שכבר סגר שום אפשרות להזכרה אצל הרבי, מחמת שכבר סגר 

הדלת ועלה על יצועו. הדלת ועלה על יצועו. 
חדרו  מכיוון  חלושה  קריאה  נשמעה  לפתע  חדרו ברם,  מכיוון  חלושה  קריאה  נשמעה  לפתע  ברם, 
של הרבי: "ווער איז?" [מי שם בפתח?] נשמע קולו של הרבי: "ווער איז?" [מי שם בפתח?] נשמע קולו 
של הצדיק. – מסתבר שאותה נקישה שנקש האיש של הצדיק. – מסתבר שאותה נקישה שנקש האיש 
הצליחה  בשקט,  לדפוק  שהשתדל  אף  על  הצליחה בדלת,  בשקט,  לדפוק  שהשתדל  אף  על  בדלת, 
לאחר  בלבד  קלה  שעה  משנתו,  הצדיק  את  לאחר להעיר  בלבד  קלה  שעה  משנתו,  הצדיק  את  להעיר 
קול  את  ושמע  שהתעורר  ומכיון  יצועו,  על  קול שעלה  את  ושמע  שהתעורר  ומכיון  יצועו,  על  שעלה 

המתלחשים בחוץ, שאל לפשר הענין.המתלחשים בחוץ, שאל לפשר הענין.
בפניו  וסיפרו  פנימה,  בקודש  לחדרו  ביתו  בני  פנימה, וסיפרו בפניו נכנסו  בני ביתו לחדרו בקודש  נכנסו 

שיש כאן בפתח איש שבתו 'מקשה לילד'.שיש כאן בפתח איש שבתו 'מקשה לילד'.
התרעם   – כזו?]  מאוחרת  [בשעה  שפעט?!  התרעם אזוי   – כזו?]  מאוחרת  [בשעה  שפעט?!  אזוי 
יצועי  על  עליתי  בקושי  עתה  זה  אך  הלא  יצועי הצדיק,  על  עליתי  בקושי  עתה  זה  אך  הלא  הצדיק, 

ברוב חלישות!ברוב חלישות!
שלי  בתי  זו  היתה  אילו  ואמר:  בו,  חזר  תיכף  שלי אך  בתי  זו  היתה  אילו  ואמר:  בו,  חזר  תיכף  אך 
מתרעם  הייתי  לא  בוודאי  הרי  לילד,  מתרעם המקשה  הייתי  לא  בוודאי  הרי  לילד,  המקשה 
אפוא  ומדוע  שכזו...  בשעה  כך  על  אותי  אפוא שמעירים  ומדוע  שכזו...  בשעה  כך  על  אותי  שמעירים 
בתו של איש ישראל אחר תהא שונה אצלי מן הבת בתו של איש ישראל אחר תהא שונה אצלי מן הבת 

שלי?...שלי?...
ותיכף ציווה לשאול מן האיש את שמה ושם אימה, ותיכף ציווה לשאול מן האיש את שמה ושם אימה, 
בניקל  ותלד  מהרה  שתיוושע  קדשו,  בפי  בניקל ובירך  ותלד  מהרה  שתיוושע  קדשו,  בפי  ובירך 

ובבריאות שלמה ואיתנה!ובבריאות שלמה ואיתנה!
בשמחה  התקבל  בידו,  הברכה  עם  האיש  בשמחה כשהגיע  התקבל  בידו,  הברכה  עם  האיש  כשהגיע 
באותה  שבדיוק  התברר  טוב'!  'מזל  ובברכת  באותה גדולה  שבדיוק  התברר  טוב'!  'מזל  ובברכת  גדולה 
היולדת,  נושעה  הצדיק  מפי  הברכה  שיצאה  היולדת, שעה  נושעה  הצדיק  מפי  הברכה  שיצאה  שעה 
ולכולם  מאוד,  בנקל  ומוצלחת  טובה  בשעה  ולכולם וילדה  מאוד,  בנקל  ומוצלחת  טובה  בשעה  וילדה 

שלום! שלום! 
כשסיים הצדיק את דבר המעשה, התפלא התלמיד: כשסיים הצדיק את דבר המעשה, התפלא התלמיד: 
נו, און אווי איז דא די עבירה? [והיכן כאן העבירה?].נו, און אווי איז דא די עבירה? [והיכן כאן העבירה?].
בהוי אמינא!בהוי אמינא! הסביר הרבי, בסלקא דעתך שמתחילה,  הסביר הרבי, בסלקא דעתך שמתחילה, 
מתחילה,  בראשי  שחלפה  מחשבה  מתחילה, באותה  בראשי  שחלפה  מחשבה  באותה 
הלא  מנוחתי!  את  שהפריעו  כך  על  הלא כשהתרעמתי  מנוחתי!  את  שהפריעו  כך  על  כשהתרעמתי 
זהו סימן ברור שחסר לי עדיין מאוד במידת אהבת זהו סימן ברור שחסר לי עדיין מאוד במידת אהבת 
לעמול  עלי  הישות!  בי  מפעפעת  עדיין  לעמול ישראל!  עלי  הישות!  בי  מפעפעת  עדיין  ישראל! 

ולהתייגע מאוד בעבודת ולהתייגע מאוד בעבודת 'תיקון המידות'!'תיקון המידות'!
בבית בבית  ז"ל  מרן  כתב  תם,  דרבינו  תפילין  בענין  ז"ל והנה  מרן  כתב  תם,  דרבינו  תפילין  בענין  והנה 
בתשובה בתשובה  "מצאתי  בזה"ל:  "מצאתי   בזה"ל:  ג)  לד,  סימן  ג)(או"ח  לד,  סימן  (או"ח  יוסףיוסף 
זוגי  שני  הזה,  כלשון  זוגי   שני  הזה,  כלשון  קלז)  סי'  מהרי"ל  קלז)(תשו'  סי'  מהרי"ל  (תשו'  אשכנזיתאשכנזית 
וכו',  הכי  דעבדי  ז"ל  קשישי  רבנן  חזינן  לא  וכו', תפילין  הכי  דעבדי  ז"ל  קשישי  רבנן  חזינן  לא  תפילין 
גם גם ר"תר"ת עשה שאלת חלום על ככה, וכמדומה הואיל  עשה שאלת חלום על ככה, וכמדומה הואיל 
ולא נהוג מיחזי כיוהרא! ואין ליטול את השם, ולא נהוג מיחזי כיוהרא! ואין ליטול את השם, אלא אלא 
מי שמוחזק ומפורסם בחסידות וכו'"מי שמוחזק ומפורסם בחסידות וכו'" ע"כ. וכן פסק  ע"כ. וכן פסק 

למעשה למעשה בשולחן ערוךבשולחן ערוך (שם) (שם).
ר'  הרבי  סיים  לך],  אני  [שואל  דיר!  איך  פרעג  ר' נו,  הרבי  סיים  לך],  אני  [שואל  דיר!  איך  פרעג  נו, 
אלימלך, הלזה ייקרא "מוחזק ומפורסם בחסידות"? אלימלך, הלזה ייקרא "מוחזק ומפורסם בחסידות"? 

הלא רחוק אני מזה עד מאוד!הלא רחוק אני מזה עד מאוד!
שצריך  לא  הנפלא,  המעשה  זה  מטיב  לנו  שצריך הנלמד  לא  הנפלא,  המעשה  זה  מטיב  לנו  הנלמד 
להפסיק להניח תפילין דרבינו תם... שכן כהיום כבר להפסיק להניח תפילין דרבינו תם... שכן כהיום כבר 
תפילין  להניח  ישראל  תפוצות  בכל  המנהג  תפילין נתפשט  להניח  ישראל  תפוצות  בכל  המנהג  נתפשט 
עד  למדנו  אלא   – כיוהרא.  מחזי  ולא  תם,  עד דרבינו  למדנו  אלא   – כיוהרא.  מחזי  ולא  תם,  דרבינו 
'תיקון המידות',  'תיקון המידות', כמה יש לעמול ולהתייגע בעבודת  כמה יש לעמול ולהתייגע בעבודת 
אחת  מחשבה  שעל  ישראל.  באהבת  חדור  אחת ולהיות  מחשבה  שעל  ישראל.  באהבת  חדור  ולהיות 
נפשו  את  מייסר  צדיק  אותו  היה  אמינא  הוי  נפשו של  את  מייסר  צדיק  אותו  היה  אמינא  הוי  של 

בתשובה בכל לב ונפש!בתשובה בכל לב ונפש!
[מתוך שיחה לתשובת ימי השובבי"ם, [מתוך שיחה לתשובת ימי השובבי"ם, 130901130901] ] 
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