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הלבוש ומשמעוהלבוש ומשמעו
מסופר שבישיבת וולאזי'ן הופיע פעם אחד הבחורים מסופר שבישיבת וולאזי'ן הופיע פעם אחד הבחורים 
מהם,  נודפת  היתה  ההשכלה  רוח  אשר  מהם, בלבושים  נודפת  היתה  ההשכלה  רוח  אשר  בלבושים 
סירב,  ההולמים  בלבושים  להחליפם  סירב, וכשהתבקש  ההולמים  בלבושים  להחליפם  וכשהתבקש 
הדבר  עבירה,  דבר  שום  בזה  רואה  שאינו  הדבר באמרו  עבירה,  דבר  שום  בזה  רואה  שאינו  באמרו 
גרם לראשי הישיבה ומנהליה מבוכה, הללו לא ידעו גרם לראשי הישיבה ומנהליה מבוכה, הללו לא ידעו 
האיך להתייחס במצב כזה, האם להרחיק את הבחור האיך להתייחס במצב כזה, האם להרחיק את הבחור 
מכותלי הישיבה או לא, כי מצד אחד היה איזה שהוא מכותלי הישיבה או לא, כי מצד אחד היה איזה שהוא 
אלו  בלבושים  ההופעה  עצם  כי  הבחור,  בדברי  אלו צדק  בלבושים  ההופעה  עצם  כי  הבחור,  בדברי  צדק 
שמעשיו  בבחור  מדובר  היה  וגם  איסור,  בגדר  שמעשיו אינו  בבחור  מדובר  היה  וגם  איסור,  בגדר  אינו 
ממצוייני  היה  הבחור  להיפך  שליליים,  אינם  ממצוייני בפועל  היה  הבחור  להיפך  שליליים,  אינם  בפועל 
חששו  מאידך  אך  בתורה,  להתמיד  והרבה  חששו הישיבה,  מאידך  אך  בתורה,  להתמיד  והרבה  הישיבה, 
זו,  לתופעה  כלל  יתייחסו  לא  הישיבה  הנהלת  זו, שאם  לתופעה  כלל  יתייחסו  לא  הישיבה  הנהלת  שאם 
יתפתו גם עוד מבני הישיבה להתלבש בלבושים אלו, יתפתו גם עוד מבני הישיבה להתלבש בלבושים אלו, 
ומי יודע אם לא יתדרדרו על ידי זה להשכלה בפועל.ומי יודע אם לא יתדרדרו על ידי זה להשכלה בפועל.
הגאון  הישיבה  ראש  על  הוטלה  הסופית  הגאון ההכרעה  הישיבה  ראש  על  הוטלה  הסופית  ההכרעה 
להרחיק  משמעית  חד  שהורה  זצ''ל,  להרחיק הנצי''ב  משמעית  חד  שהורה  זצ''ל,  הנצי''ב 
כי  עמו,  ונימוקו  הישיבה,  כותלי  מבין  הבחור  כי את  עמו,  ונימוקו  הישיבה,  כותלי  מבין  הבחור  את 
הדבר  ניכר  סביבתו,  על  החיצונית  השפעתו  הדבר מלבד  ניכר  סביבתו,  על  החיצונית  השפעתו  מלבד 
לקוי  היה  לא  אילו  כי  ַשמות,  בו  עשתה  לקוי שההשכלה  היה  לא  אילו  כי  ַשמות,  בו  עשתה  שההשכלה 
ולא  המשכילים  את  שונא  היה  ודאי  ולא בהשכלה,  המשכילים  את  שונא  היה  ודאי  בהשכלה, 
פגם  רואה  אינו  ואם  להם,  להתדמות  ברצונו  פגם היה  רואה  אינו  ואם  להם,  להתדמות  ברצונו  היה 
אכן  בעצמו  הוא  כי  היא  אות  אליהם,  אכן להתדמותו  בעצמו  הוא  כי  היא  אות  אליהם,  להתדמותו 

משכיל. משכיל. 
טענת הנצי''ב הוא דבר הנרמז בפרשתינו, ובה רואים טענת הנצי''ב הוא דבר הנרמז בפרשתינו, ובה רואים 
האדם,  של  מהותו  על  הלבוש  מוכיח  היכן  עד  האדם, אנו  של  מהותו  על  הלבוש  מוכיח  היכן  עד  אנו 
בפרשתינו מפורט עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, בפרשתינו מפורט עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, 
וכתנאי קודם למעשה, ניתן הציווי 'בזאת יבוא אהרן וכתנאי קודם למעשה, ניתן הציווי 'בזאת יבוא אהרן 
אל הקודש' וגו' שבו מפרט הכתוב את הבגדים שעליו אל הקודש' וגו' שבו מפרט הכתוב את הבגדים שעליו 
להיות מלובש בעת הכנסו לפני ולפנים, משמעו של להיות מלובש בעת הכנסו לפני ולפנים, משמעו של 
הבגדים  מאלו  אחד  בגד  יחסר  שאם  הוא  זה  הבגדים תנאי  מאלו  אחד  בגד  יחסר  שאם  הוא  זה  תנאי 
עד  גדול  פגם  בזה  וגורם  בעבודתו,  שלימות  עד אין  גדול  פגם  בזה  וגורם  בעבודתו,  שלימות  אין 
זה,  ענין  על  לעמוד  ועלינו  מיתה,  מחמתו  זה, שמתחייב  ענין  על  לעמוד  ועלינו  מיתה,  מחמתו  שמתחייב 
שיתלבש  מבלי  וכי  העבודה,  לענין  הלבוש  ענין  שיתלבש מהו  מבלי  וכי  העבודה,  לענין  הלבוש  ענין  מהו 
באלו הלבושים אין ביכולתו של הכהן לעשות בפועל באלו הלבושים אין ביכולתו של הכהן לעשות בפועל 
מאלו  באחת  שחיסר  בכך  מה  כן  ואם  העבודה?  מאלו את  באחת  שחיסר  בכך  מה  כן  ואם  העבודה?  את 
הלבושים? אלא למדים אנו מכאן שהלבוש מוכיח על הלבושים? אלא למדים אנו מכאן שהלבוש מוכיח על 
מהות האדם, ובהעדר אחד מאלו הלבושים אות היא מהות האדם, ובהעדר אחד מאלו הלבושים אות היא 

כי יש פגם במהותו של הכהן. כי יש פגם במהותו של הכהן. 
מהי,  הלבוש  של  משמעו  להבין  עלינו  מהי, מכאן  הלבוש  של  משמעו  להבין  עלינו  מכאן 
הליכותינו  את  המסמל  אבותינו,  בגדי  את  הליכותינו ולהחשיב  את  המסמל  אבותינו,  בגדי  את  ולהחשיב 

בעקבותיהם.בעקבותיהם.
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טיב ‰מערכ˙

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

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

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

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

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

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

בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה: (טז, ג) 
הנה, אמרו חכמינו ז''ל (חולין פט.) על מאמר הכתוב (דברים ז, ז) לא הנה, אמרו חכמינו ז''ל (חולין פט.) על מאמר הכתוב (דברים ז, ז) לא 
לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  וגו'  בכם  ה'  חשק  העמים  מכל  לישראל, מרובכם  הקב"ה  להם  אמר  וגו'  בכם  ה'  חשק  העמים  מכל  מרובכם 
חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין 
ואפר',  עפר  'ואנכי  לפני,  אמר   - לאברהם  גדולה  נתתי  לפני,  ואפר', עצמכם  עפר  'ואנכי  לפני,  אמר   - לאברהם  גדולה  נתתי  לפני,  עצמכם 
למשה ואהרן – אמרו, 'ונחנו מה', לדוד – אמר: 'ואנכי תולעת ולא איש'. למשה ואהרן – אמרו, 'ונחנו מה', לדוד – אמר: 'ואנכי תולעת ולא איש'. 
אבל עובדי כוכבים אינו כן, נתתי גדולה לנמרוד – אמר: 'הבה נבנה לנו אבל עובדי כוכבים אינו כן, נתתי גדולה לנמרוד – אמר: 'הבה נבנה לנו 
עיר', לפרעה – אמר: 'מי ה' אשר אשמע בקולו', לסנחריב – אמר: 'מי עיר', לפרעה – אמר: 'מי ה' אשר אשמע בקולו', לסנחריב – אמר: 'מי 
בכל אלקי הארצות', לנבוכדנאצר – אמר: 'אעלה על במתי עב', לחירם בכל אלקי הארצות', לנבוכדנאצר – אמר: 'אעלה על במתי עב', לחירם 

מלך צור – אמר: 'מושב אלקים ישבתי בלב ימים'. עכ"ל הגמרא. מלך צור – אמר: 'מושב אלקים ישבתי בלב ימים'. עכ"ל הגמרא. 
רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה''צ  ורבי  מורי  עם  לי  שהיה  השיחות  רבינוביץ באחת  בנימין  רבי  הגה''צ  ורבי  מורי  עם  לי  שהיה  השיחות  באחת 
על  אנו  לומדים  שמכאן  ואמר  הנזכר,  המאמר  את  ציטט  על זצוק"ל  אנו  לומדים  שמכאן  ואמר  הנזכר,  המאמר  את  ציטט  זצוק"ל 
הכלל כולו, ההבדל שבין גוי ליהודי מתבטא במדת השפלות. כלומר, הכלל כולו, ההבדל שבין גוי ליהודי מתבטא במדת השפלות. כלומר, 
שאר  גדולי  לעומת  הישראלית  האומה  בגדולי  רק  אמור  ההבדל  שאר אין  גדולי  לעומת  הישראלית  האומה  בגדולי  רק  אמור  ההבדל  אין 
והשפלות,  הענוה  מדת  מצויה  מישראל  אחד  בכל  אלא  והשפלות, האומות,  הענוה  מדת  מצויה  מישראל  אחד  בכל  אלא  האומות, 
ולהבדיל באומות העולם שמדת הגיאות היא טבעם ומהותם, כי אילו ולהבדיל באומות העולם שמדת הגיאות היא טבעם ומהותם, כי אילו 
לא היתה מדת ענוה מהותה של האומה הישראלית, לא היה שייך בהם לא היתה מדת ענוה מהותה של האומה הישראלית, לא היה שייך בהם 
מציאות שגדולי האומה ישפילו עצמם כשזוכים לגדולה, כי אם בעת מציאות שגדולי האומה ישפילו עצמם כשזוכים לגדולה, כי אם בעת 
וכמה  כמה  אחת  על  בדעתם,  שפלים  אינם  בגדולה  זכו  לא  וכמה שעדיין  כמה  אחת  על  בדעתם,  שפלים  אינם  בגדולה  זכו  לא  שעדיין 
מהותה  זוהי  שהענוה  בהכרח  אלא  לגדולה,  כשזוכים  בה  יזכו  מהותה שלא  זוהי  שהענוה  בהכרח  אלא  לגדולה,  כשזוכים  בה  יזכו  שלא 
של אומתינו, ולכך כשזוכים לגדולה זוכים הם ליתר הכנעה, כי השפל של אומתינו, ולכך כשזוכים לגדולה זוכים הם ליתר הכנעה, כי השפל 
ולכך  כערכו,  לאחד  ונאה  יאה  הגדולה  אין  כי  הוא  סובר  ודאי  ולכך בדעתו,  כערכו,  לאחד  ונאה  יאה  הגדולה  אין  כי  הוא  סובר  ודאי  בדעתו, 
הקב"ה  בלבד,  זו  מעלה  ומפני  בה,  זוכה  כשאכן  רוחו  נמיכות  הקב"ה מתרבה  בלבד,  זו  מעלה  ומפני  בה,  זוכה  כשאכן  רוחו  נמיכות  מתרבה 

חושק בנו ומשרה שכינתו בינינו. חושק בנו ומשרה שכינתו בינינו. 
עולם  הוא  שהאדם  הקדושים,  בספרים  שמובא  מה  הוא  ידוע  עולם והנה,  הוא  שהאדם  הקדושים,  בספרים  שמובא  מה  הוא  ידוע  והנה, 
קטן, וכל הדברים הכלליים השייכים לעולם הכללי שייך במדת מה גם קטן, וכל הדברים הכלליים השייכים לעולם הכללי שייך במדת מה גם 
בכל אדם בפרטות, מצד היותו בבחינת עולם קטן, ולפי זה כשם שענין בכל אדם בפרטות, מצד היותו בבחינת עולם קטן, ולפי זה כשם שענין 
הענוה,  בענין  היא  ועומדת  תלויה  ישראל  בכללות  הקב''ה  של  הענוה, חשקו  בענין  היא  ועומדת  תלויה  ישראל  בכללות  הקב''ה  של  חשקו 
כמו כן הוא בכל אדם פרטי ככל שענוותנותו ונמיכות רוחו יתירה היא, כמו כן הוא בכל אדם פרטי ככל שענוותנותו ונמיכות רוחו יתירה היא, 
באותה מדה זוכה הוא להשראת השכינה, וכמו כן לגדולה האמיתית, באותה מדה זוכה הוא להשראת השכינה, וכמו כן לגדולה האמיתית, 
שהיא ההתעלות בדרגות הקדושה. ועל אלו היחידים כוונו חכמינו ז''ל שהיא ההתעלות בדרגות הקדושה. ועל אלו היחידים כוונו חכמינו ז''ל 
וקדוש  מרום  טו)  נז,  (ישעיה  הכתוב  מאמר  על  ה.)  (סוטה  וקדוש במאמרם  מרום  טו)  נז,  (ישעיה  הכתוב  מאמר  על  ה.)  (סוטה  במאמרם 

אשכון ואת דכא ושפל רוח, שהקב"ה משכין שכינתו אצל נמוכי רוח.אשכון ואת דכא ושפל רוח, שהקב"ה משכין שכינתו אצל נמוכי רוח.
אל  אהרן  יבוא  'בזאת  מאמרינו,  שבריש  הכתוב  במאמר  נרמז  זה  אל ענין  אהרן  יבוא  'בזאת  מאמרינו,  שבריש  במאמר הכתוב  נרמז  זה  ענין 

הקודש' אהרן שהוא הכהן הגדול מורה על הצדיק המורם מעם,הקודש' אהרן שהוא הכהן הגדול מורה על הצדיק המורם מעם,
ולהתעלות  הקודש'  'אל  לבוא  הצדיק  זה  זכה  האיך  הכתוב  ולהתעלות ואמר  הקודש'  'אל  לבוא  הצדיק  זה  זכה  האיך  הכתוב  ואמר 
כי  והיינו  לעולה'  ואין  לחטאת  בקר  בן  'בפר  בקדושה,  רמות  כי במעלות  והיינו  לעולה'  ואין  לחטאת  בקר  בן  'בפר  בקדושה,  רמות  במעלות 
שעבר  כעבריין  עצמו  את  והכיר  רוח,  ובנמיכות  בשפלות  היה  שעבר תמיד  כעבריין  עצמו  את  והכיר  רוח,  ובנמיכות  בשפלות  היה  תמיד 
על איסורי לא תעשה שחייבים עליהם חטאת, ועל מצוות לא תעשה על איסורי לא תעשה שחייבים עליהם חטאת, ועל מצוות לא תעשה 

הוא  זוכר  בוראו  את  לעבוד  בבואו  ותמיד  עולה,  עליהם  הוא שחייבים  זוכר  בוראו  את  לעבוד  בבואו  ותמיד  עולה,  עליהם  שחייבים 
בשפלותו ומתוודה עליהם תמיד, זה האדם אכן זוכה כי הקב''ה משרה בשפלותו ומתוודה עליהם תמיד, זה האדם אכן זוכה כי הקב''ה משרה 
שכינתו בתוכו, וזוכה ע''י עבודתו לבוראו להתעלות במעלות הקדושה. שכינתו בתוכו, וזוכה ע''י עבודתו לבוראו להתעלות במעלות הקדושה. 
אך אם אדם ח"ו מתנהג בגאוה, הרי מרחק את השכינה ממנו, וממילא אך אם אדם ח"ו מתנהג בגאוה, הרי מרחק את השכינה ממנו, וממילא 
נבצר מאתו להתעלות במעלות הקדושה, וכדאיתא בגמ' (שם סוטה): נבצר מאתו להתעלות במעלות הקדושה, וכדאיתא בגמ' (שם סוטה): 
הרוח,  גסות  בו  שיש  אדם  כל  עוקבא:  מר  ואיתימא  חסדא  רב  הרוח, אמר  גסות  בו  שיש  אדם  כל  עוקבא:  מר  ואיתימא  חסדא  רב  אמר 
אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר (תהלים קא, אומר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר (תהלים קא, 
ה): 'מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, גבה עינים ורחב לבב אותו לא ה): 'מלשני בסתר רעהו אותו אצמית, גבה עינים ורחב לבב אותו לא 
אוכל', אל תקרי 'אותו' אלא 'אתו' לא אוכל, כלומר עמו לא יוכל לדור. אוכל', אל תקרי 'אותו' אלא 'אתו' לא אוכל, כלומר עמו לא יוכל לדור. 
ארבע  אפילו  זקופה  בקומה  המהלך  מג.)  בגמ' (ברכות  עוד  איתא  ארבע וכן  אפילו  זקופה  בקומה  המהלך  מג.)  בגמ' (ברכות  עוד  איתא  וכן 
אמות, כאילו דוחק רגלי השכינה, דכתיב (ישעיה ו, ג) 'מלא כל הארץ אמות, כאילו דוחק רגלי השכינה, דכתיב (ישעיה ו, ג) 'מלא כל הארץ 

כבודו'.כבודו'.
ואמרתי להמחיש את הדבר ע''ד משל, לאדם שביקש ממתווך דירות ואמרתי להמחיש את הדבר ע''ד משל, לאדם שביקש ממתווך דירות 
להשיג עבורו דירה, ותיאר לו איזה סוג דירה הוא רוצה: קומה ראשונה להשיג עבורו דירה, ותיאר לו איזה סוג דירה הוא רוצה: קומה ראשונה 
ולא  מדי  רועש  לא  באזור  לחנות,  קרוב  כנסת,  לבית  קרוב  שניה,  ולא או  מדי  רועש  לא  באזור  לחנות,  קרוב  כנסת,  לבית  קרוב  שניה,  או 
שקט מדי, מאווררת ומוארת וכו' וכו'. רשם המתווך את כל הפרטים שקט מדי, מאווררת ומוארת וכו' וכו'. רשם המתווך את כל הפרטים 
לו:  ומודיע  לאיש  מתקשר  הוא  שבועות  כמה  אחרי  לחפש.  לו: והתחיל  ומודיע  לאיש  מתקשר  הוא  שבועות  כמה  אחרי  לחפש.  והתחיל 
שלח  בדיוק.  חפצת  כאשר  דרישותיך,  כל  על  שעונה  דירה  שלח מצאתי  בדיוק.  חפצת  כאשר  דרישותיך,  כל  על  שעונה  דירה  מצאתי 
פלוני,  ביום  לדירה  מגיע  שהוא  המתווך  עם  וקבע  קדימה  דמי  פלוני, הקונה  ביום  לדירה  מגיע  שהוא  המתווך  עם  וקבע  קדימה  דמי  הקונה 

ושידאג לכך שיהיה מי שיקבל אותו שם.ושידאג לכך שיהיה מי שיקבל אותו שם.
ביום המיועד, הגיע מיודענו עם כל חפציו ומטלטליו לכתובת שמסר ביום המיועד, הגיע מיודענו עם כל חפציו ומטלטליו לכתובת שמסר 
לו המתווך, וכשהוא נוקש בדלת, פותח לו אדם בגיל העמידה ושואל לו המתווך, וכשהוא נוקש בדלת, פותח לו אדם בגיל העמידה ושואל 
אותו: כן, מה אפשר לעזור לך? מתפלא האיש: לעזור לי? אני קניתי את אותו: כן, מה אפשר לעזור לך? מתפלא האיש: לעזור לי? אני קניתי את 
הדירה! עונה לו אותו האדם: יש לך טעות, הדירה היא שלי כבר עשרות הדירה! עונה לו אותו האדם: יש לך טעות, הדירה היא שלי כבר עשרות 
והוא  טעות,  כאן  שיש  הקונה  רואה  אותה.  מכרתי  לא  ומעולם  והוא שנים,  טעות,  כאן  שיש  הקונה  רואה  אותה.  מכרתי  לא  ומעולם  שנים, 
מתקשר למתווך שיגיע מיד למקום. חיש מהר מגיע המתווך, ובמקום מתקשר למתווך שיגיע מיד למקום. חיש מהר מגיע המתווך, ובמקום 
של  המעלות  כל  את  לקונה  למנות  בהתרגשות  מתחיל  הוא  של להתנצל,  המעלות  כל  את  לקונה  למנות  בהתרגשות  מתחיל  הוא  להתנצל, 
הדירה: הדירה ממוקמת בקומה השניה; היא קרובה לביהכ"נ ואף היא הדירה: הדירה ממוקמת בקומה השניה; היא קרובה לביהכ"נ ואף היא 
כולה מוארת. ובתוך שטף דיבוריו צועק לו הקונה: אבל גרים בתוכה! כולה מוארת. ובתוך שטף דיבוריו צועק לו הקונה: אבל גרים בתוכה! 

מתנצל המתווך: את זה לא ביקשת!!מתנצל המתווך: את זה לא ביקשת!!
אפשר  וכי  מאד,  למגוחכת  כל  בעין  נראית  המתווך  של  תשובתו  אפשר הרי  וכי  מאד,  למגוחכת  כל  בעין  נראית  המתווך  של  תשובתו  הרי 
מאוד  דומים  אנו  לפעמים  אבל  בתוכה?!  גרים  שבעליה  דירה  מאוד לקנות  דומים  אנו  לפעמים  אבל  בתוכה?!  גרים  שבעליה  דירה  לקנות 
למצב מגוחך זה, כאשר מחד אנו מבקשים מהקב"ה שישרה שכינתו למצב מגוחך זה, כאשר מחד אנו מבקשים מהקב"ה שישרה שכינתו 
בתוכנו, ולא יתרחק מאתנו ח"ו, ואולם באותו זמן ממש מכריזים: אני בתוכנו, ולא יתרחק מאתנו ח"ו, ואולם באותו זמן ממש מכריזים: אני 
נמצא כאן, מתוך גאוה והתנשאות, וכיון ש'אין אני והוא יכולים לדור נמצא כאן, מתוך גאוה והתנשאות, וכיון ש'אין אני והוא יכולים לדור 
במקום אחד', היינו הקב"ה כביכול עם המתגאה, מה לך כי תבקש על במקום אחד', היינו הקב"ה כביכול עם המתגאה, מה לך כי תבקש על 

השראת השכינה ועל התעלות בלבך המתגאה?!השראת השכינה ועל התעלות בלבך המתגאה?!
ענין זה ראוי לכל אדם להפנים בלבו תמיד, כי לא שייך שיתעלה ויזכה ענין זה ראוי לכל אדם להפנים בלבו תמיד, כי לא שייך שיתעלה ויזכה 

לדבקות, אם לא שיכיר בשפלותו ויהיה תדיר בענוה והכנעה.לדבקות, אם לא שיכיר בשפלותו ויהיה תדיר בענוה והכנעה.

שפלות סגולה להתעלות שפלות סגולה להתעלות 

א
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ערבית  תפילת  אחר  שני  בליל  א. א.  
מתחילין לספור העומר (שו"ע סי' תפ"ט ס"א). 

ב.ב. ונחלקו הפוסקים אי ספירה בזמן הזה 
דאורייתא או דרבנן, ודעת רוב הפוסקים 
שהקריבו  למקדש  זכר  מדרבנן  שהוא 

העומר (ביה"ל ד"ה לספור). 

ג. ג. צריך להקדים הספירה כמה שאפשר, 
כדי שיתקיים יותר מה שכתוב תמימות 
תהיינה, ולכן סופרים מיד לאחר תפילת 
ויש  סק"ב),  שם  (מ"ב  עלינו  קודם  ערבית 
שלא  כדי  עלינו  לאחר  לספור  נוהגין 

להפסיק בסדר התפילה (כה"ח ס"ק ק"ב). 

בתחילת  ספר  לא  אם  מקום  ומכל  ד.ד. 
הלילה הולך וסופר כל הלילה, דכל שלא 
תמימות.  בכלל  ה"ז  הלילה  עדיין  עבר 
ולא  ויספור,  יברך  כשיזכור  תיכף  ומ"מ 
יאמר כיון שאחרתי אחרתי ואמתין עוד 
מעט, לפי שכל מה שמתאחר יותר גורם 

אחיזה אל החיצונים (שם סקי"א). 

אחר  לספור  העולם  שנוהגים  ומה  ה.ה. 
מאוחר  גם כשמתפללים  מעריב  תפילת 
בלילה, אע"פ שעיקר חלות המצוה הוא 
משום  הטעם  י"ל  הלילה,  בתחילת  מיד 
בציבור  העומר  ספירת  לספור  ענין  דיש 
ובשו"ת  ועוד).  השל"ה  בשם  נ"ה  סי'  ח"ט  (מנח"י 

נ"ל  וז"ל:  כתב  נ"ג)  סי'  (ח"ו  הלוי  שבט 

ספירת  כי  היות  ישראל,  על  זכות  ללמד 
ואם  בקלות,  הנשכח  דבר  הוא  העומר 
הלילה  בתחילת  אחד  כל  לספור  צריך 
לבד, ואח"כ יבואו להתפלל בציבור ולא 
יספרו, קרוב הדבר שהרבה מאד ישכחו 
שיספרו  הנהיגו  ע"כ  לגמרי,  הספירה 
נמי  הכי  ואין  מתפללים,  שהציבור  בזמן 
אם מצד איזה סיבה הוא מתפלל מעריב 
ביחידות כמה שעות בלילה, יכול לספור 
בתחילת הלילה, ולא ראיתי טעם לאחר 

הספירה בזה עכ"ל.

ו.ו. אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת 
העומר כשהיה עדיין יום, חוזרים לספור 
והמדקדקים  כדין,  בברכה  משתחשך 
אינם סופרים עד צאת הכוכבים, אף דמן 
הדין היה אפשר להקל לספור משתחשך 
דבין  משום  הכוכבים  צאת  קודם  אף 
השמשות הוא ספק לילה ואזלינן לקולא 
שהוא  הזה  בזמן  בספירה  דרבנן  בספק 
נכון  אינו  מ"מ  הפוסקים,  לרוב  מדרבנן 
אלא  לכתחילה,  לספק  עצמו  להכניס 
ממתינים עד צאת הכוכבים שהוא בודאי 
ומ"מ  לכתחילה,  לעשות  ראוי  וכן  לילה, 
בדיעבד אף אם בירך בין השמשות יצא, 
דנכון  ומצדד  בזה  מפקפק  הא"ר  אבל 
הכוכבים  צאת  לאחר  ויספור  שיחזור 

בלא ברכה (שו"ע ס"ב ומ"ב שם). 

ז. ז. המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה 
עמהם בלא ברכה, ואם יזכור בלילה יברך 
שהאריכו  מה  ובביה"ל  במ"ב  ועי'  ס"ג  (שו"ע  ויספור 

בכל פרטי דין זה). 

ומתפללים  ר"ת  כשיטת  הנוהגים  ח.ח. 
נכון  ר"ת,  זמן  קודם  ערבית  הציבור  עם 
שיספרו עם הציבור אחר תפילת ערבית, 
ומשום חומרא יספרו עוד הפעם בביתם 

בלא ברכה (מנח"י ח"ו סי' מ"ה).

ט.ט. נשים פטורות מספירת העומר, דהוי 
כבר  ומיהו  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות 
שוויוהו עלייהו חובה, ואעפ"כ לא יברכו 
כי בודאי יטעו ביום אחד, וגם ע"פ הרוב 
אינם יודעים פירוש המילות (מ"ב סק"ג, 
ועי' בספר אורחות רבינו (ח"ב) הביא שהיו 
בכל  מזכירן  והיה  לספור  נוהגות  הנשים 
ישראל  אבן  הליכות  בספר  וכ"כ  לילה, 
יכולות  שהנשים  לשואלים  מורה  שהיה 
תזכורת  איזה  לעשות  ידאגו  אך  לברך 

שלא ישכחו מלספור). 

ולאחר  שבת,  נרות  שהדליקה  אשה  י.י. 
עדיין  ספרה  שלא  נזכרה  ההדלקה 
ספירת העומר, יכולה לספור עד שקיעת 
בשאר  אח"כ  לספור  ותוכל  החמה, 

הימים בברכה (הליכות אבן ישראל). 

לעצמו  לספור  אחד  כל  על  מצוה  יא.יא. 

וי"א  חברו,  את  להוציא  יכול  האחד  ואין 
לצאת  וכיון  שספר  מחברו  שמע  שאם 
אע"ג  ולכן  יצא,  להוציאו  כיון  חבירו  וגם 
לספור  אחד  כל  צריך  בודאי  דלכתחילה 
מחברו  שמע  אם  בדיעבד  אך  בעצמו, 
וכיון לצאת, יחזור ויספור בלי ברכה (שו"ע 

ס"א ומ"ב וביה"ל שם). 

בברכה  אבל  עצמה,  בספירה  זה  וכל  יב.יב. 
אפשר  לכו"ע  הספירה  על  שמברכים 
בקי,  הוא  אם  אפילו  חברו  ע"י  לצאת 
אמנם מנהג כל ישראל שכל אחד מברך 
הש"ץ,  על  סומכים  ואין  לעצמו  וסופר 
שצריך  ענין  באיזה  ספק  לו  יש  אם  אכן 
הברכה  לשמוע  נכון  ברכה,  בלי  לספור 
לצאת  בדעתו  ויחשוב  אחרים,  מפי 
סק"ה  (מ"ב  בדבר  מחויב  הוא  אם  בהברכה 

ושעה"צ שם). 

יג.יג. כתב השל"ה (מס' פסחים פ' נר מצוה ס' ס"ד) 
במקום שיש חבורה שמתפללים מעריב 
בזמנו ראוי להתחבר להם בימי הספירה, 
בזמנו  ק"ש  מצוה,  גוררת  מצוה  אז  כי 

וספירה בציבור.

שקודם  הנוסח  אמירת  סיים  אם  יד.יד. 
הספירה לאחר ספירת הקהל, לא הפסיד 
בציבור  ספירה  של  ההידור  את  בכך 

(הלי"ש פי"א ס"ב בהערה). 

לזכור את ה'שויתי' גם בעת 
קיום המצוה בפועלקיום המצוה בפועל

ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי 
ה'  ֲאִני  ָּבֶהם  ָלֶלֶכת  ִּתְׁשְמרּו 
ֱאֵהיֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת 
אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה': 

(י"ח, ד' – ה')

ופירש רש"י: את משפטי תעשו - אלו דברים האמורים ופירש רש"י: את משפטי תעשו - אלו דברים האמורים 

לאמרן:  כדאי  היו  נאמרו,  לא  שאלו  במשפט,  לאמרן: בתורה  כדאי  היו  נאמרו,  לא  שאלו  במשפט,  בתורה 

ואת חקתי תשמורו - דברים שהם גזירת המלך, שיצר ואת חקתי תשמורו - דברים שהם גזירת המלך, שיצר 

הרע משיב עליהם, למה לנו לשומרן, ואומות העולם הרע משיב עליהם, למה לנו לשומרן, ואומות העולם 

אכילת  כגון  עליהם,  אכילת משיבין  כגון  עליהם,  משיבין 

חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מי חטאת, לכך נאמר אני 

ה' גזרתי עליכם, אי אתם רשאים להפטר:ה' גזרתי עליכם, אי אתם רשאים להפטר:

כאן,  ציוותה  שהתורה  מה  בזה,  לבאר  מאריך  כאן, רש"י  ציוותה  שהתורה  מה  בזה,  לבאר  מאריך  רש"י 

ובין  עשה  במצוות  בין  והמצוות,  החוקים  מיני  כל  ובין על  עשה  בין במצוות  מיני החוקים והמצוות,  כל  על 

במצוות לא תעשה.במצוות לא תעשה.

כאן  מרמזת  שהתורה  העבודה,  בדרך  לבאר  כאן ואפשר  מרמזת  שהתורה  העבודה,  בדרך  לבאר  ואפשר 

על ענין ה'שויתי ה' לנגדי תמיד', שצריכים לחיות עם על ענין ה'שויתי ה' לנגדי תמיד', שצריכים לחיות עם 

זה כל הזמן. והוסיפה בזה התורה לומר, שגם בשעת זה כל הזמן. והוסיפה בזה התורה לומר, שגם בשעת 

קיום המצוות צריכים לקיים גם כן הענין של ה'שויתי'. קיום המצוות צריכים לקיים גם כן הענין של ה'שויתי'. 

ולכך מצוה התורה, שגם כאשר 'את משפטי תעשו', ולכך מצוה התורה, שגם כאשר 'את משפטי תעשו', 

וגם כאשר 'ואת חוקותי תשמורו', תיזהרו לחשוב בזה וגם כאשר 'ואת חוקותי תשמורו', תיזהרו לחשוב בזה 

– 'כי אני ה' אלקיכם'.– 'כי אני ה' אלקיכם'.

ה'שויתי',  את  לזכור  יש  התורה  לימוד  בעת  ה'שויתי', ובפרט  את  לזכור  יש  התורה  לימוד  בעת  ובפרט 

מורו  זצ"ל  אדלר  נתן  רבי  הגה"ק  על  שמסופר  מורו וכמו  זצ"ל  אדלר  נתן  רבי  הגה"ק  על  שמסופר  וכמו 

היה  שמנהגו  זצ"ל,  סופר'  ה'חתם  בעל  מרן  של  היה ורבו  שמנהגו  זצ"ל,  סופר'  ה'חתם  בעל  מרן  של  ורבו 

לימודו,  בשעת  עליו  שישמור  מיוחד,  שומר  לימודו, להושיב  בשעת  עליו  שישמור  מיוחד,  שומר  להושיב 

בגלל  לרגע,  אפילו  הבורא  מדביקות  ישכח  בגלל שלא  לרגע,  אפילו  הבורא  מדביקות  ישכח  שלא 

נזקק  לא  מעולם  אך  בתורה.  העצומה  נזקק התעמקותו  לא  מעולם  אך  בתורה.  העצומה  התעמקותו 

כנודע.  תמיד,  ה'  בדבקות  היה  כי  כך,  על  לו  כנודע. שיעירו  תמיד,  ה'  בדבקות  היה  כי  כך,  על  לו  שיעירו 

להזכירו  צריך  כי  מתלמידיו  אחד  שחשב  פעם  להזכירו והיה  צריך  כי  מתלמידיו  אחד  שחשב  פעם  והיה 

דל  על  זה  דבר  בעלותו  והנה  עמקותו,  גודל  דל בשל  על  זה  דבר  בעלותו  והנה  עמקותו,  גודל  בשל 

כי  לו  והעיר  מחשבתו,  את  רבו  תפס  מיד  כי מחשבתו,  לו  והעיר  מחשבתו,  את  רבו  תפס  מיד  מחשבתו, 

אין הוא זקוק לשום תזכורת...אין הוא זקוק לשום תזכורת...

את  לזכור  האמתית,  'לשמה'  מדריגת  זו  את ולמעשה  לזכור  האמתית,  'לשמה'  מדריגת  זו  ולמעשה 

מצוי  הרבה  כי  שעושים.  ומצוה  מצוה  בכל  מצוי הבורא  הרבה  כי  שעושים.  ומצוה  מצוה  בכל  הבורא 

הדבר, שמרוב דקדוקי המצוות, שוכחים למעשה את הדבר, שמרוב דקדוקי המצוות, שוכחים למעשה את 

המצוות,  אלו  עושים  אנו  מה  לשם  והתכלית,  המצוות, העיקר  אלו  עושים  אנו  מה  לשם  והתכלית,  העיקר 

ולמה אנו מחפשים לדקדק ולהוסיף עליהם.ולמה אנו מחפשים לדקדק ולהוסיף עליהם.

ו,  (ברכות  חז"ל  שאמרו  מה  להבין  גם  אפשר  ו, ובזה  (ברכות  חז"ל  שאמרו  מה  להבין  גם  אפשר  ובזה 

אדם  חשב  אשי:  רב  אמר  שמו'?  'ולחושבי  מאי  אדם א):  חשב  אשי:  רב  אמר  שמו'?  'ולחושבי  מאי  א): 

לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה - מעלה עליו הכתוב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה - מעלה עליו הכתוב 

לעשות  אדם  חישב  אם  גם  שלכך  עשאה.  לעשות כאילו  אדם  חישב  אם  גם  שלכך  עשאה.  כאילו 

משום  המצוה,  את  עשה  כאילו  עשאה,  ולא  משום המצוה  המצוה,  את  עשה  כאילו  עשאה,  ולא  המצוה 

שעיקר המצוה תלוי במחשבה.שעיקר המצוה תלוי במחשבה.

' ' 'ל ' חזירחזירל

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

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

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הלכות ספירת העומר א'הלכות ספירת העומר א'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ביטחון ב‰˘ם!
במצרים  ישראל  שהיו  אתר,  על  במצרים   ישראל  שהיו  אתר,  על  בחיי  בחיירבינו  רבינו  כתב כתב 
ולכן  רח"ל,  השעירים  של  העבו"ז  זו  אחר  ולכן 'להוטים'  רח"ל,  השעירים  של  העבו"ז  זו  אחר  'להוטים' 
ציוה עליהם אחר צאתם ממצרים, להרגילם שימשכו ציוה עליהם אחר צאתם ממצרים, להרגילם שימשכו 
[וכ"כ  בה.  שטופים  שהיו  זו,  מעבו"ז  ידיהם  [וכ"כ את  בה.  שטופים  שהיו  זו,  מעבו"ז  ידיהם  את 
'עבודה  אותה  של  עניינה  ומפרש   – כאן].  'עבודה בחזקוני  אותה  של  עניינה  ומפרש   – כאן].  בחזקוני 
וזה  העתידות'.  הן  מה  'לדעת  מגדת  שהיתה  וזה זרה',  העתידות'.  הן  מה  'לדעת  מגדת  שהיתה  זרה', 
בבוראו,  ביטחונו  האדם  לעזוב  שבה,  עבו"ז  בבוראו, עיקר  ביטחונו  האדם  לעזוב  שבה,  עבו"ז  עיקר 
חלילה  להשליך  ושלא  תמיד,  עליו  ושומר  חלילה המשגיח  להשליך  ושלא  תמיד,  עליו  ושומר  המשגיח 
הן  'מה  דבר  בכל  בעצמו  לברר  רק  יהבו,  ה'  הן על  'מה  דבר  בכל  בעצמו  לברר  רק  יהבו,  ה'  על 

העתידות', ולבטח הכל בכוחי ועוצם ידי.העתידות', ולבטח הכל בכוחי ועוצם ידי.
איש  נתחייב  בו  איש ,  נתחייב  בו  הפסח,  אחר  הפסחבשבת  אחר  בשבת  כה  כה בעמדנו  בעמדנו 
יצא  בעצמו  הוא  "כאילו  עצמו,  את  לראות  יצא ישראל  בעצמו  הוא  "כאילו  עצמו,  את  לראות  ישראל 
הוא  הוא .  ה"ו).  חומ"צ  מהל'  פ"ז  ה"ו)(רמב"ם  חומ"צ  מהל'  פ"ז  (רמב"ם  מצרים"  משעבוד  מצרים"   משעבוד  עתהעתה 
ידינו  למשוך  ממצרים,  צאתנו  אחר  המוכשר  ידינו העת  למשוך  ממצרים,  צאתנו  אחר  המוכשר  העת 
מצות  את  המנגדת  זרה'  'עבודה  מאותה  מצות ולהתרחק  את  המנגדת  זרה'  'עבודה  מאותה  ולהתרחק 

הביטחון.הביטחון.
'טיב  גליון  [עי'  'טיב   גליון  [עי'  האמונה"  האמונה""חג  "חג  הוא  הפסח  חג  הוא וכאשר  הפסח  חג  וכאשר 
הקהילה' לחג הפסח, מדור זה], הרי הביטחון תוצאה הקהילה' לחג הפסח, מדור זה], הרי הביטחון תוצאה 
זצללה"ה  איש  זצללה"ה החזון  איש  החזון  מרן  כמ"ש  האמונה.  מן  מרן ישירה  כמ"ש  האמונה.  מן  ישירה 
באמונה ובטחוןבאמונה ובטחון (פרק ב)(פרק ב), משום ששורש אמונתו מפיגה , משום ששורש אמונתו מפיגה 
באפשרות  ולבטוח  להאמין  אומץ  לו  ונותנת  באפשרות פחדתו,  ולבטוח  להאמין  אומץ  לו  ונותנת  פחדתו, 
הצלתו מן השמים. ונמצאת האמונה בבחינת 'הלכה', הצלתו מן השמים. ונמצאת האמונה בבחינת 'הלכה', 

והביטחון בבחינת 'מעשה' עכ"ל עי"ש.והביטחון בבחינת 'מעשה' עכ"ל עי"ש.
בעתו  דבר  בעתו   דבר  בהשם  בהשםהביטחון  הביטחון  שעבודת  למדין,  שעבודת נמצינו  למדין,  נמצינו 
היא בזו השבת. אחר שהשרשנו בלבנו שרשי אמונה היא בזו השבת. אחר שהשרשנו בלבנו שרשי אמונה 
איתנה בבחינת 'הלכה', נבוא עתה להוציאה מן הכוח איתנה בבחינת 'הלכה', נבוא עתה להוציאה מן הכוח 
אל הפועל, בבחינת 'מעשה'. להוכיח עומק אמונתנו אל הפועל, בבחינת 'מעשה'. להוכיח עומק אמונתנו 
בצור  וקיים  חי  איתן  ביטחון  תוצאת  המשיגה  בצור הכנה,  וקיים  חי  איתן  ביטחון  תוצאת  המשיגה  הכנה, 
עולמים ברוך הוא, ולהסיר כל דאגה מיותרת מן הלב.עולמים ברוך הוא, ולהסיר כל דאגה מיותרת מן הלב.

מפתח  בחלת  מפתח ,  בחלת  שליסעל',  שליסעל''שבת  'שבת  ענין  בסוד  ענין [כמ"ש  בסוד  [כמ"ש 
המצה  או  החלה  בניקוד  [או  הפסח.  אחר  המצה שבשבת  או  החלה  בניקוד  [או  הפסח.  אחר  שבשבת 
אחר  לשבת  ישראל  אוהב  עי'  במפתח,  משנה  אחר דלחם  לשבת  ישראל  אוהב  עי'  במפתח,  משנה  דלחם 
שמוסרים  לרמוז  דוד].  נתן  רבי  תורת  ובסה"ק  שמוסרים פסח,  לרמוז  דוד].  נתן  רבי  תורת  ובסה"ק  פסח, 
יתברך  בידו  הכל  בפסח  שנידונו  הפרנסה  יתברך מפתחות  בידו  הכל  בפסח  שנידונו  הפרנסה  מפתחות 
יכלכך"  והוא  יהבך,  ה'  על  "השלך  והרחבה.  יכלכך" המלאה  והוא  יהבך,  ה'  על  "השלך  והרחבה.  המלאה 

(תהלים נה, כג)(תהלים נה, כג)].].

רבי  הרב  הק',  רבי הבעש"ט  הרב  הק',  הבעש"ט  של  אביו  ציווה  של וכאשר  אביו  ציווה  וכאשר 
אליעזר זצ"ל, אליעזר זצ"ל, בטרם הסתלקותו מן העולם, והניח את בטרם הסתלקותו מן העולם, והניח את 
זאלסט  זאלסט "ישראל'טשי,  "ישראל'טשי,  יתום:  קטן  ילד  הבעש"ט  יתום: בנו  קטן  ילד  הבעש"ט  בנו 
איינעם  פון  נאר  האבין,  מורא  נישט  קיינעם  איינעם פאר  פון  נאר  האבין,  מורא  נישט  קיינעם  פאר 
אוויבען". אוויבען". [שלא תפחד משום דבר בעולם, רק מאחד [שלא תפחד משום דבר בעולם, רק מאחד 

יחיד עליון].יחיד עליון].
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

מרן  של  ורבו  מורו  מרן ,  של  ורבו  מורו  מהורודנא,  נחומ'קה  רבי  מהורודנאהגה"צ  נחומ'קה  רבי  הגה"צ 
'גאון'  בתור  גם  היה  מפורסם  'גאון' ,  בתור  גם  היה  מפורסם  זצוק"ל,  חיים  זצוק"להחפץ  חיים  החפץ 
בחסד, בהיותו מרבה בעשיית החסד, ומנהל בחסד, בהיותו מרבה בעשיית החסד, ומנהל 'גמחי"ם' 'גמחי"ם' 

שונים לטובתם של ישראל.שונים לטובתם של ישראל.
שבויים',  'פדיון  של  נחוצה  במצוה  פעם  שבויים', בעיסוקו  'פדיון  של  נחוצה  במצוה  פעם  בעיסוקו 
מעשירי  לאחד  ניגש  הוא  גדול.  כסף  לסכום  מעשירי נזקק  לאחד  ניגש  הוא  גדול.  כסף  לסכום  נזקק 
העיר, וביקש 'הלוואה' על מלוא הסכום, עד למחרת העיר, וביקש 'הלוואה' על מלוא הסכום, עד למחרת 

בשעת בשעת שתים עשרהשתים עשרה (1212) בצהריים. בצהריים.
נענה העשיר ואמר, שעל פי רוב נמנע הוא מהלוואות נענה העשיר ואמר, שעל פי רוב נמנע הוא מהלוואות 
ענק שכאלה, לאחר שכבר 'נעקץ' כמה פעמים... אבל ענק שכאלה, לאחר שכבר 'נעקץ' כמה פעמים... אבל 

ביודעו את ישרותו ואחריותו של רבי נחום, נאות הוא ביודעו את ישרותו ואחריותו של רבי נחום, נאות הוא 
לחרוג הפעם מגדרו, והלווה לו את כל הסכום.לחרוג הפעם מגדרו, והלווה לו את כל הסכום.

רבע רבע  בשעה  העיר  ברחוב  נחום  ר'  כשעבר  בשעה למחרת  העיר  ברחוב  נחום  ר'  כשעבר  למחרת 
עשיר,  באותו  באקראי  פגש  עשיר, ,  באותו  באקראי  פגש   ,(11.4511.45) עשרה  עשרהלשתים  לשתים 
לעומתו,  בברכה  הוא  גם  נענה  הנגיד  לשלום.  לעומתו, ובירכו  בברכה  הוא  גם  נענה  הנגיד  לשלום.  ובירכו 
כבר  שאם  בהוסיפו  ההלוואה,  פירעון  בדבר  כבר והזכירו  שאם  בהוסיפו  ההלוואה,  פירעון  בדבר  והזכירו 
ולא  עתה,  לפורעם  שיוכל  הרי  בידו,  המעות  ולא מוכנים  עתה,  לפורעם  שיוכל  הרי  בידו,  המעות  מוכנים 

יצטרך להטריח עצמו אחר כך לעלות לביתו.יצטרך להטריח עצמו אחר כך לעלות לביתו.
חייך רבי נחומ'קה, ואמר: וכי מנין לי סכומים אדירים חייך רבי נחומ'קה, ואמר: וכי מנין לי סכומים אדירים 

שכאלה? לא מיניה ולא מקצתיה...שכאלה? לא מיניה ולא מקצתיה...
פני העשיר האדימו מכעס, והוא החל רוטן ורוגז: את פני העשיר האדימו מכעס, והוא החל רוטן ורוגז: את 
אשר יגורתי בא! הלא כבר אתמול חששתי מהלוואה אשר יגורתי בא! הלא כבר אתמול חששתי מהלוואה 
על  בסמכותי  שטעיתי  התברר  והנה  שכזו!  על גדולה  בסמכותי  שטעיתי  התברר  והנה  שכזו!  גדולה 
הדין,  לבית  כבוד  אחר  אתה  מוזמן  ועתה,  הדין, יושרך!...  לבית  כבוד  אחר  אתה  מוזמן  ועתה,  יושרך!... 
שם כבר יפסקו את פסקך, כדין לווה ואינו משלם!!!שם כבר יפסקו את פסקך, כדין לווה ואינו משלם!!!

לאט לך! – ענה רבי נחומ'קא בשלווה, מדוע רץ אתה לאט לך! – ענה רבי נחומ'קא בשלווה, מדוע רץ אתה 
כבר לבית הדין, הלא עדיין כבר לבית הדין, הלא עדיין 'רבע שעה''רבע שעה' שלמה  שלמה (1515 דק') דק') 

לפנינו!...לפנינו!...
צחק הגביר ואמר, אם כך מוזמן אתה צחק הגביר ואמר, אם כך מוזמן אתה בשתים עשרה בשתים עשרה 

וחמשהוחמשה (12.0512.05) לבית הדין! ועזבו בחמת זעם. לבית הדין! ועזבו בחמת זעם.
וביטחון  וביטחוןאמונה  אמונה  של  כאיש  שנודע  הצדיק,  נחום  של רבי  כאיש  שנודע  הצדיק,  נחום  רבי 
כמי  ובבטחה,  בהשקט  הביתה  בדרכו  המשיך  כמי איתן,  ובבטחה,  בהשקט  הביתה  בדרכו  המשיך  איתן, 

שכבר מונח הכסף באמתחתו... שכבר מונח הכסף באמתחתו... 
נשמעה  נשמעה ,   ,(11.5511.55) עשרה  לשתים  עשרהחמישה  לשתים  חמישה  בשעה  בשעה והנה  והנה 
דפיקה בדלת הבית, בפתח עמד 'חתן צעיר', שביקש דפיקה בדלת הבית, בפתח עמד 'חתן צעיר', שביקש 
באחת  מחותנו  שקיבל  הנדוניה  כספי  את  באחת להפקיד  מחותנו  שקיבל  הנדוניה  כספי  את  להפקיד 
התקבל  הוא   – נחום.  רבי  של  הנאמנות  התקבל מקרנותיו  הוא   – נחום.  רבי  של  הנאמנות  מקרנותיו 
בסבר פנים יפות, רבי נחומקה התיישב עמו במתינות בסבר פנים יפות, רבי נחומקה התיישב עמו במתינות 
ובמנוחת הדעת, ורשם את כל פרטיו של האיש בתוך ובמנוחת הדעת, ורשם את כל פרטיו של האיש בתוך 
כל  עבור  בנאמנות  שהחזיק  המיוחד  הקרנות'  כל 'ספר  עבור  בנאמנות  שהחזיק  המיוחד  הקרנות'  'ספר 
בטרם  ההם,  בימים  [כנהוג  ידו.  שתחת  בטרם הפיקדונות  ההם,  בימים  [כנהוג  ידו.  שתחת  הפיקדונות 

עידן התפתחות הבנקים כבזמנינו].עידן התפתחות הבנקים כבזמנינו].
באיזה  הצעיר  החתן  את  נחום  רבי  מששאל  באיזה והנה,  הצעיר  החתן  את  נחום  רבי  מששאל  והנה, 
סכום מדובר? – נקב הלה בדיוק באותו סכום שלווה סכום מדובר? – נקב הלה בדיוק באותו סכום שלווה 
כחושבא  דדין  חושבנא  העשיר,  מן  נחום  ר'  כחושבא אתמול  דדין  חושבנא  העשיר,  מן  נחום  ר'  אתמול 

דדין!דדין!
תיכף כשסיימו, יצא רבי נחום עם הכסף המוכן בידו תיכף כשסיימו, יצא רבי נחום עם הכסף המוכן בידו 
עד  במזומן  החוב  כל  את  וסילק  העשיר,  של  עד לביתו  במזומן  החוב  כל  את  וסילק  העשיר,  של  לביתו 

פרוטה אחרונה, לתדהמתו הגדולה של העשיר. פרוטה אחרונה, לתדהמתו הגדולה של העשיר. 
איך הצלחת לגייס סכום גדול שכזה בתוך איך הצלחת לגייס סכום גדול שכזה בתוך רבע שעה? רבע שעה? 

– תהה העשיר.– תהה העשיר.
במידת במידת  פרק  ולימדו  ניצחת,  תשובה  נחום  ר'  לו  פרק ענה  ולימדו  ניצחת,  תשובה  נחום  ר'  לו  ענה 

הביטחון: הביטחון: 
בציורי  בשכלו  מוגבל  הבוטח  של  ביטחונו  בציורי כאשר  בשכלו  מוגבל  הבוטח  של  ביטחונו  כאשר 
בדרך  הקב"ה  לו  נותן  הרי  הטבע,  שבדרכי  בדרך העזרה  הקב"ה  לו  נותן  הרי  הטבע,  שבדרכי  העזרה 
אינו  בקונו  ישראל  איש  ביטחון  כאשר  אך   – אינו הטבע.  בקונו  ישראל  איש  ביטחון  כאשר  אך   – הטבע. 
יחיד  אחד  על  שלם  בלב  סומך  רק  בכלום,  יחיד מוגבל  אחד  על  שלם  בלב  סומך  רק  בכלום,  מוגבל 
השי"ת  לו  ממציא  הרי  בידו,  היכולת  שכל  השי"ת ומיוחד  לו  ממציא  הרי  בידו,  היכולת  שכל  ומיוחד 

דרכים שונות לישועתו, גם בדרכי פלא ונס! דרכים שונות לישועתו, גם בדרכי פלא ונס! 
[פרטיות, קלטת מס' [פרטיות, קלטת מס' 7272]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בדרכו  פעם  הגיע  בדרכו   פעם  הגיע  זצוק"ל,  מטאלנא  דוד  רבי  זצוק"ל,הרה"ק  מטאלנא  דוד  רבי  הרה"ק 

לאכסניית דרכים ללינת לילה. לאכסניית דרכים ללינת לילה. 

'ייסורים ממרקים''ייסורים ממרקים'
הקפיצה  המטבח  מכיוון  שהגיע  העזה  החבטה  הקפיצה קול  המטבח  מכיוון  שהגיע  העזה  החבטה  קול 
הרעש,  מקור  לעבר  הסמוך  מהחדר  רגע  בין  הרעש, אותנו  מקור  לעבר  הסמוך  מהחדר  רגע  בין  אותנו 
משהגענו נחרדנו לראות את בתנו שרועה על הרצפה משהגענו נחרדנו לראות את בתנו שרועה על הרצפה 

שותתת דם כתוצאה ממעידה מגובה.שותתת דם כתוצאה ממעידה מגובה.
תיכף פינינו אותה לטיפול רפואי במרפאה הסמוכה, תיכף פינינו אותה לטיפול רפואי במרפאה הסמוכה, 
לאחר שחבשו אותה הפנו אותנו ישר למיון עקב שטף לאחר שחבשו אותה הפנו אותנו ישר למיון עקב שטף 

דם פנימי בגב.דם פנימי בגב.
לבית חולים הגענו בשעה לבית חולים הגענו בשעה 9:009:00 בערב, שם קבלו אותנו  בערב, שם קבלו אותנו 
בתנו  את  להעביר  אמורים  שהיו  המיון  חדר  בתנו צוות  את  להעביר  אמורים  שהיו  המיון  חדר  צוות 
לבדיקת רופא, אך הרופא הבודק היה עסוק בקבלת לבדיקת רופא, אך הרופא הבודק היה עסוק בקבלת 
חולים אחרים שהגיעו לפנינו, כשאלו האחרונים מלאו חולים אחרים שהגיעו לפנינו, כשאלו האחרונים מלאו 
תור ארוך - הזמן התארך והשעות נקפו ובתנו סובלת תור ארוך - הזמן התארך והשעות נקפו ובתנו סובלת 
ייסורים עזים, התשובה לשאלה מה קורה? מתי יבוא ייסורים עזים, התשובה לשאלה מה קורה? מתי יבוא 
שכח  לא  הרופא  תדאגו  עצמו: "אל  על  חזר  שכח הרופא?  לא  הרופא  תדאגו  עצמו: "אל  על  חזר  הרופא? 
שיתפנה  ברגע  מלאך,  לא  והוא  עומס  לו  יש  שיתפנה אתכם,  ברגע  מלאך,  לא  והוא  עומס  לו  יש  אתכם, 

יקראו לכם!"יקראו לכם!"
 2:302:30 לשעה  עד  עצבים  מורטת  מהמתנה  סבלנו  לשעה כך  עד  עצבים  מורטת  מהמתנה  סבלנו  כך 
למחלקה  לעלות  אותנו  הזמינו  אז  רק  בוקר,  למחלקה לפנות  לעלות  אותנו  הזמינו  אז  רק  בוקר,  לפנות 

לראות רופא. לראות רופא. 
חייבים  כי  נחרצות  קבע  מכתה  את  הרופא  חייבים משראה  כי  נחרצות  קבע  מכתה  את  הרופא  משראה 
לברר  והחל  דיחוי  כל  ללא  מלאה  בהרדמה  לברר לנתחה  והחל  דיחוי  כל  ללא  מלאה  בהרדמה  לנתחה 
מתי אכלה באחרונה כיוון שצריך שש שעות צום לפני מתי אכלה באחרונה כיוון שצריך שש שעות צום לפני 
ההרדמה.  הסתבר שבשעה ההרדמה.  הסתבר שבשעה 1:001:00 אכלה צימוקים מה  אכלה צימוקים מה 

שגרם לאחר את הניתוח לשעה שגרם לאחר את הניתוח לשעה 7:007:00 בבוקר. בבוקר.
מורטת  ההמתנה  שעות  יתר  את  העברנו  מנוס  מורטת באין  ההמתנה  שעות  יתר  את  העברנו  מנוס  באין 
העצבים, כשבלבנו פנימה אנו די רוטנים על היחס ועל העצבים, כשבלבנו פנימה אנו די רוטנים על היחס ועל 
אותה  ראה  אילו  כעת,  בתינו  סובלת  ממנה  אותה הסחבת  ראה  אילו  כעת,  בתינו  סובלת  ממנה  הסחבת 
וכבר  אוכלת  הייתה  לא  היא  יותר  מוקדם  וכבר הרופא  אוכלת  הייתה  לא  היא  יותר  מוקדם  הרופא 

הייתה כשירה לניתוח באופן מיידי!!!הייתה כשירה לניתוח באופן מיידי!!!
ונדהם  מכתה  את  המנתח  שוב  בדק  הניתוח  ונדהם לקראת  מכתה  את  המנתח  שוב  בדק  הניתוח  לקראת 
לראות כיצד באורח פלא מתחיל להיעלם שטף הדם לראות כיצד באורח פלא מתחיל להיעלם שטף הדם 
רפואיים  וממצאים  בדיקות  ולאחר  שבא   רפואיים כלעומת  וממצאים  בדיקות  ולאחר  שבא   כלעומת 
נוספים  בישר לנו בהתרגשות כי אין כל צורך לנתחה נוספים  בישר לנו בהתרגשות כי אין כל צורך לנתחה 

ונראה שהכל מסתדר לבד באורח מפליא.ונראה שהכל מסתדר לבד באורח מפליא.
המנתח  אמר  כזה!"  דבר  ראיתי  לא  שלי  "בחיים  המנתח   אמר  כזה!"  דבר  ראיתי  לא  שלי  "בחיים   

לעוזרו.לעוזרו.
וכך חתם על שחרורה.  וכך חתם על שחרורה.  

ממכאוביה  בתינו  השתחררה  הביתה  שהגענו  ממכאוביה עד  בתינו  השתחררה  הביתה  שהגענו  עד 
כאילו לא קרה דבר.כאילו לא קרה דבר.

וההמתנה  צימוקים  אותם  על  והודינו  שמחנו  וההמתנה כמה  צימוקים  אותם  על  והודינו  שמחנו  כמה 
לנו  וחסך  פשוט  לא  מניתוח  אותה  שהצילו  לנו הארוכה  וחסך  פשוט  לא  מניתוח  אותה  שהצילו  הארוכה 

שעות רבות של אשפוז ותשישות.שעות רבות של אשפוז ותשישות.
שנאמר  מה  לקיים  ברבים  זה  סיפור  לפרסם  שנאמר והנני  מה  לקיים  ברבים  זה  סיפור  לפרסם  והנני 

'ובתוך רבים אהללנו'.'ובתוך רבים אהללנו'.
בעל המעשה: ד. ב.בעל המעשה: ד. ב.

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, אשר הם זונים אחריהם" (יז, ז).



גדול  בכבוד  וקבלו  לקראתו,  חרד  הפונדק  בעל  גדול היהודי  בכבוד  וקבלו  לקראתו,  חרד  הפונדק  בעל  היהודי 
אל  המלווים  עם  הרבי  את  והכניס  יפות,  פנים  אל ובסבר  המלווים  עם  הרבי  את  והכניס  יפות,  פנים  ובסבר 
ומיני  משקה  מעט  בפניהם  הגיש  שם  האורחים',  ומיני 'חדר  משקה  מעט  בפניהם  הגיש  שם  האורחים',  'חדר 

תרגימא.תרגימא.
בינתיים ניגש הגבאי החרוץ לבעל הבית, ובירר אם ניתן בינתיים ניגש הגבאי החרוץ לבעל הבית, ובירר אם ניתן 
חדרי  משארי  נפרד  צדדי  חדר  הרבי  עבור  כאן  חדרי לקבל  משארי  נפרד  צדדי  חדר  הרבי  עבור  כאן  לקבל 

האירוח, בו יוכל לעבוד את בוראו בהשקט כדרכו. האירוח, בו יוכל לעבוד את בוראו בהשקט כדרכו. 
למעלה  [סוויטה]  מפואר  חדר  יש  שאכן  ענה,  למעלה האכסאי  [סוויטה]  מפואר  חדר  יש  שאכן  ענה,  האכסאי 
הממוקמים  החדרים  משאר  הנפרדת  השניה,  הממוקמים בקומה  החדרים  משאר  הנפרדת  השניה,  בקומה 
כאן  הגיע  אתמול  שזה  אלא  הראשונה,  בקומה  כאן כולם  הגיע  אתמול  שזה  אלא  הראשונה,  בקומה  כולם 
אמור  והוא  כספו,  במיטב  עבורה  ששילם  נכבד  אמור גביר  והוא  כספו,  במיטב  עבורה  ששילם  נכבד  גביר 

לשהות כאן כמה ימים.לשהות כאן כמה ימים.
לסדר  וברצונו  וויתר,  לא  גבאים,  של  כדרכם  הגבאי,  לסדר אך  לא וויתר, וברצונו  של גבאים,  אך הגבאי, כדרכם 
ידו  תוך  אל  תחב  ביותר,  והנוח  הטוב  את  הרבי  ידו עבור  תוך  אל  תחב  ביותר,  והנוח  הטוב  את  הרבי  עבור 
הנגיד  אל  לגשת  וביקשו  יפה,  'מטבע'  הבית  בעל  הנגיד של  אל  לגשת  וביקשו  יפה,  'מטבע'  הבית  בעל  של 
כאשר  הרבי,  לכבוד  לוותר  בטובו  יואיל  שמא  כאשר ולבקשו,  הרבי,  לכבוד  לוותר  בטובו  יואיל  שמא  ולבקשו, 
עיקר מה שנצרך הצדיק הוא לשקט ומנוחת הדעת, כדי עיקר מה שנצרך הצדיק הוא לשקט ומנוחת הדעת, כדי 
מעבודת  הראשונה  שבקומה  ההמולה  לו  תפרע  מעבודת שלא  הראשונה  שבקומה  ההמולה  לו  תפרע  שלא 

קדשו.קדשו.
זמן  לאחר  ואכן  פירות,  הניבה  הגבאי  של  זמן שתדלנותו  לאחר  ואכן  פירות,  הניבה  הגבאי  של  שתדלנותו 
הרבי  עדיין  המתינו  שם  הלובי,  אל  האכסנאי  חזר  הרבי מה  עדיין  המתינו  שם  הלובי,  אל  האכסנאי  חזר  מה 
ופמלייתו. ואמר שברוך ה' הכל הסתדר על הצד היותר ופמלייתו. ואמר שברוך ה' הכל הסתדר על הצד היותר 
טוב. הנגיד שכבר ידע את שמעו של הרבי ר דוד'ל שהיה טוב. הנגיד שכבר ידע את שמעו של הרבי ר דוד'ל שהיה 
לב,  בחפץ  נענה  הדור,  צדיקי  מגדולי  כאחד  לב, מפורסם  בחפץ  נענה  הדור,  צדיקי  מגדולי  כאחד  מפורסם 
החדרים,  את  ומנקים  מסדרים  כבר  למעלה  החדרים, והחדרנים  את  ומנקים  מסדרים  כבר  למעלה  והחדרנים 

כראוי לכבודו של מלך, מאן מלכי רבנן כראוי לכבודו של מלך, מאן מלכי רבנן (גיטין סב.)(גיטין סב.).
לאחר שהכל היה מסודר ומצוחצח, עלה הרבי עם מלוייו לאחר שהכל היה מסודר ומצוחצח, עלה הרבי עם מלוייו 

אל הצימר שהוכן עבורם.אל הצימר שהוכן עבורם.
שבמלונית,  הקטן  הכנסת  בבית  מעריב  תפילת  שבמלונית, לאחר  הקטן  הכנסת  בבית  מעריב  תפילת  לאחר 
פנימה,  בקודש  להתקבל  וזוגתו  האכסניא  בעל  פנימה, ביקשו  בקודש  להתקבל  וזוגתו  האכסניא  בעל  ביקשו 

הגבאי רשם להם 'פתקא' כנהוג, והם נכנסו אל הרבי.הגבאי רשם להם 'פתקא' כנהוג, והם נכנסו אל הרבי.
משנכנסו אל הצדיק הגיש האיש את הקוויטעל ברתת, משנכנסו אל הצדיק הגיש האיש את הקוויטעל ברתת, 
והרבי ישב בנינוחות זמן מה ועיין בתוך הפתקא. לאחר והרבי ישב בנינוחות זמן מה ועיין בתוך הפתקא. לאחר 
דוחק  על  וסיפרו  הרבי,  בפני  צרתם  את  שטחו  דוחק מכן  על  וסיפרו  הרבי,  בפני  צרתם  את  שטחו  מכן 
תשובתו,  את  להם  ענה  הרבי  עליהם,  המעיק  תשובתו, הפרנסה  את  להם  ענה  הרבי  עליהם,  המעיק  הפרנסה 

והם יצאו מן החדר בשקט.והם יצאו מן החדר בשקט.
דרך  חלפו  הראשונה,  הקומה  אל  בחזרה  למטה  דרך בדרכם  חלפו  הראשונה,  הקומה  אל  בחזרה  למטה  בדרכם 
חדרו  את  שפינה  נגיד  אותו  עתה  התאכסן  שבו  חדרו החדר  את  שפינה  נגיד  אותו  עתה  התאכסן  שבו  החדר 
בשיחתם  הזוג  בני  את  הגביר  שומע  והנה  הרבי.  בשיחתם עבור  הזוג  בני  את  הגביר  שומע  והנה  הרבי.  עבור 
האכסניא  בעלת  כשהגברת  המסדרון,  פני  על  האכסניא בהילוכם  בעלת  כשהגברת  המסדרון,  פני  על  בהילוכם 

אומרת לבעלה בנחרצות: אומרת לבעלה בנחרצות: 
"אבער דער רבי איז דאך ניט מוותר, עהר האט גיזאגט "אבער דער רבי איז דאך ניט מוותר, עהר האט גיזאגט 
קלארע ווערטער, אז עהר וויל דאס גאנצע צווי אונדערט קלארע ווערטער, אז עהר וויל דאס גאנצע צווי אונדערט 
במילים  אמר  הוא  מוותר,  אינו  הרי  הרבי  [אבל  במילים   אמר  הוא  מוותר,  אינו  הרי  הרבי  [אבל  רובל!".רובל!". 

ברורות, שהוא רוצה את כל המאתיים רובל!].ברורות, שהוא רוצה את כל המאתיים רובל!].
אותו  סיקרן  אגב,  בדרך  הגביר  ששמע  הזה  אותו המשפט  סיקרן  אגב,  בדרך  הגביר  ששמע  הזה  המשפט 
מאוד, 'מאתיים רובל' היה בזמנם סכום נאה ביותר, והוא מאוד, 'מאתיים רובל' היה בזמנם סכום נאה ביותר, והוא 

היה מסוקרן לדעת במה דברים אמורים. היה מסוקרן לדעת במה דברים אמורים. 
קלה  שעה  ולאחר  הכושר,  לשעת  אפוא  המתין  קלה הוא  שעה  ולאחר  הכושר,  לשעת  אפוא  המתין  הוא 
כשיצא לפינת הקפה, למזוג לעצמו 'כוס תה' חם בטרם כשיצא לפינת הקפה, למזוג לעצמו 'כוס תה' חם בטרם 
שכבר  האכסניא,  בעל  את  פגש  הלילה,  ללינת  שכבר יפרוש  האכסניא,  בעל  את  פגש  הלילה,  ללינת  יפרוש 
ושאלו  במקום,  בשהייתו  מעט  עמו  להתיידד  ושאלו הספיק  במקום,  בשהייתו  מעט  עמו  להתיידד  הספיק 

לפשר המאתיים רובל שהרבי דרש מהם.לפשר המאתיים רובל שהרבי דרש מהם.
שח לו בעל המלון דברים כהווייתן: שח לו בעל המלון דברים כהווייתן: 

שכבר  כפי  הפרנסה,  בדבר  מהרבי  הברכה  שכבר כשביקשנו  כפי  הפרנסה,  בדבר  מהרבי  הברכה  כשביקשנו 
הרבי  אותנו  הפתיע  פנימה.  בפתקא  גם  בקצרה  הרבי הזכרנו  אותנו  הפתיע  פנימה.  בפתקא  גם  בקצרה  הזכרנו 
ברכה!],  גוטע  [א  ברכה!],   גוטע  [א  טובה'  טובה''ברכה  'ברכה  לכם  אעניק  לכם באומרו:  אעניק  באומרו: 
אבל בשביל הכלים לחלות הברכה, צריכים אתם לתרום אבל בשביל הכלים לחלות הברכה, צריכים אתם לתרום 

'מאתיים רובל''מאתיים רובל', לצרכי הצדקה שהנני מתעסק כעת! , לצרכי הצדקה שהנני מתעסק כעת! 
שנינו נדהמנו, אני ואשתי, ממשיך האכסנאי בסיפורו, כי שנינו נדהמנו, אני ואשתי, ממשיך האכסנאי בסיפורו, כי 
היה זה בדיוק הסכום המונח אצלנו בתוךהיה זה בדיוק הסכום המונח אצלנו בתוך 'קופת חיסכון'  'קופת חיסכון' 
הסכום  אל  בדיוק  כיוון  קדשו  ברוח  הרבי  הצורך,  הסכום לעת  אל  בדיוק  כיוון  קדשו  ברוח  הרבי  הצורך,  לעת 

המדויק שבקופה!המדויק שבקופה!
אחת  בבת  ארוקן  כיצד  בדבר,  מאוד  נבוכתי  אחת מתחילה  בבת  ארוקן  כיצד  בדבר,  מאוד  נבוכתי  מתחילה 
אשתי  אך   – שנים.  של  בעמל  שחסכנו  הקופה  כל  אשתי את  אך   – שנים.  של  בעמל  שחסכנו  הקופה  כל  את 
בכוחו  התמימה  ובאמונתה  בדבר,  מתעקשת  מה  מה מתעקשת בדבר, ובאמונתה התמימה בכוחו משום  משום 
של 'צדיק גוזר' חוזרת ואומרת, שהרי הרבי אינו מוותר, של 'צדיק גוזר' חוזרת ואומרת, שהרי הרבי אינו מוותר, 
והוא אמר במילים ברורות שהוא רוצה את כל המאתיים והוא אמר במילים ברורות שהוא רוצה את כל המאתיים 

רובל! רובל! 
הרבי  יצא  בטרם  שחרית,  תפילת  לאחר  בבוקר  הרבי למחרת  יצא  בטרם  שחרית,  תפילת  לאחר  בבוקר  למחרת 
והניחו  אשתו,  עם  האכסניא  בעל  שוב  נכנסו  והניחו לדרכו,  אשתו,  עם  האכסניא  בעל  שוב  נכנסו  לדרכו, 
בשלמות,  החיסכון  קופת  תכולת  כל  את  השולחן  בשלמות, על  החיסכון  קופת  תכולת  כל  את  השולחן  על 

'מאתיים רובל' במזומן לפדיון נפש!'מאתיים רובל' במזומן לפדיון נפש!
הצדיק העניק להם את ברכת קדשו בטוב לב, והם יצאו הצדיק העניק להם את ברכת קדשו בטוב לב, והם יצאו 

ללוות את הרבי עם כל הפמליא לדרכם. ללוות את הרבי עם כל הפמליא לדרכם. 
בצאתם מן האכסניא, בטרם עלה הרבי הק' אל הכרכרה בצאתם מן האכסניא, בטרם עלה הרבי הק' אל הכרכרה 
וסביבותיו,  הבית  על  מבטו  את  נתן  עבורו,  וסביבותיו, שהמתינה  הבית  על  מבטו  את  נתן  עבורו,  שהמתינה 
הבית  בעל  הסמוכה.  ובשדה  בחצר  בנעשה  הבית והתעניין  בעל  הסמוכה.  ובשדה  בחצר  בנעשה  והתעניין 
מצידו ענה על שאלותיו של הרבי, אף כי התפלא מעט מצידו ענה על שאלותיו של הרבי, אף כי התפלא מעט 

לפשר ההתעניינות המוזרה של הרבי בשדה אחוזתו...לפשר ההתעניינות המוזרה של הרבי בשדה אחוזתו...
בעל  אל  פנה  ולאחר  בדבר,  מספר  רגעים  הרהר  בעל הרבי  אל  פנה  ולאחר  בדבר,  מספר  רגעים  הרהר  הרבי 

הבית ואמר:הבית ואמר:
באחוזה  כאן  שיש  השטח  שאין  דומני  לעצתי,  נא  באחוזה שמע  כאן  שיש  השטח  שאין  דומני  לעצתי,  נא  שמע 
'אכסניא'  כאן  שתעמוד  מדוע  כדבעי,  מנוצל  זו  'אכסניא' קטנה  כאן  שתעמוד  מדוע  כדבעי,  מנוצל  זו  קטנה 
אתם  יכולים  הרי  בלבד?  דרכים  פונדק  של  כזו  אתם קטנה  יכולים  הרי  בלבד?  דרכים  פונדק  של  כזו  קטנה 
את  ולהרחיב  להגדיל  קומות...  כמה  עוד  כאן  את להוסיף  ולהרחיב  להגדיל  קומות...  כמה  עוד  כאן  להוסיף 
הבנין, שיהיו בו יותר חדרים! עם חדר אוכל רחב ידיים, הבנין, שיהיו בו יותר חדרים! עם חדר אוכל רחב ידיים, 
נמצא  הזה  המקום  הרי  וכו'.  ומחודש  מפואר  נמצא מטבח  הזה  המקום  הרי  וכו'.  ומחודש  מפואר  מטבח 
מלון  מלוןלבית  לבית  וביקוש  גדול  צורך  כאן  יש  דרכים,  וביקוש בפרשת  גדול  צורך  כאן  יש  דרכים,  בפרשת 
השדה  על  הרבי  הצביע  בשדה  כאן  הנה   – ידיים.  השדה רחב  על  הרבי  הצביע  בשדה  כאן  הנה   – ידיים.  רחב 
להקים  בשביל  והותר  די  מקום  יש  שלפניהם,  להקים הפתוח  בשביל  והותר  די  מקום  יש  שלפניהם,  הפתוח 
'רפת''רפת' עם פרות וכבשים לרוב, כדי שתוכלו למכור לכל  עם פרות וכבשים לרוב, כדי שתוכלו למכור לכל 
ושם  לשחיטה.  ובשר  למשקה,  חלב  הסביבה  ושם תושבי  לשחיטה.  ובשר  למשקה,  חלב  הסביבה  תושבי 
שלא  למה  מיותר,  'מחסן'  שעומד  דומני  החצר  שלא בפאתי  למה  מיותר,  'מחסן'  שעומד  דומני  החצר  בפאתי 

משובח...  משובח...   תרנגולים'  תרנגולים''לול  'לול  להקמת  המיקום,  את  להקמת ננצל  המיקום,  את  ננצל 
הרי כל זאת לא יפריע כלום, לכל גידולי השדה המבורך הרי כל זאת לא יפריע כלום, לכל גידולי השדה המבורך 
הרבה  השי"ת  בעזרת  בו  ולמצוא  בו,  לזרוע  הרבה שתמשיכו  השי"ת  בעזרת  בו  ולמצוא  בו,  לזרוע  שתמשיכו 

ברכה!ברכה!
העז  לא  מעולם  הוא  משתומם,  עמד  הפשוט  העז האכסנאי  לא  מעולם  הוא  משתומם,  עמד  הפשוט  האכסנאי 
הענק  מתכנית  'עשירית'  לא  אף  דעתו,  על  הענק להעלות  מתכנית  'עשירית'  לא  אף  דעתו,  על  להעלות 
ידע  זאת  אך   – ספורות...  במילים  הרבי  כאן  ידע שהציע  זאת  אך   – ספורות...  במילים  הרבי  כאן  שהציע 
דבר  שום  מפיהם  מוציאים  אינם  שצדיקים  דבר נאמנה,  שום  מפיהם  מוציאים  אינם  שצדיקים  נאמנה, 
לבטלה חלילה, ולאחר שנפרד מן הרבי לשלום, התיישב לבטלה חלילה, ולאחר שנפרד מן הרבי לשלום, התיישב 
שהציע  התכנית  כל  את  הכתב  על  והעלה  אשתו  שהציע עם  התכנית  כל  את  הכתב  על  והעלה  אשתו  עם 

הרבי, כדי לקיימה במלואה הלכה למעשה! הרבי, כדי לקיימה במלואה הלכה למעשה! 
אל  גביר  אותו  הזדמן  שוב  והנה  שנים,  חמש  אל חלפו  גביר  אותו  הזדמן  שוב  והנה  שנים,  חמש  חלפו 
המקום, הוא לא האמין למראה עיניו, בהגיעו ראה לפניו המקום, הוא לא האמין למראה עיניו, בהגיעו ראה לפניו 
ויוצאים  נכנסים  רבים  אורחים  ומפואר,  ענק  ויוצאים   נכנסים  רבים  אורחים  ומפואר,  ענק  מלון'  מלון''בית  'בית 
ומתקבלים בידיים נאמנות של משרתים רבים. מן הצד ומתקבלים בידיים נאמנות של משרתים רבים. מן הצד 
עמדה לה עמדה לה 'רפת''רפת' חדשה, גדולה ומבורכת בפרות וכבשים  חדשה, גדולה ומבורכת בפרות וכבשים 
לרוב. ובכניסתו לחצר התפלא לשמוע קול קרקורם של לרוב. ובכניסתו לחצר התפלא לשמוע קול קרקורם של 

תרנגוליםתרנגולים שעלה מן הלול הסמוך. שעלה מן הלול הסמוך.
היה  הוא  רב,  בכבוד  המלון  בעל  קבלו  פנימה  היה כשנכנס  הוא  רב,  בכבוד  המלון  בעל  קבלו  פנימה  כשנכנס 
לבוש בחליפה מגוהצת ומכובדת, כראוי וכיאות למנכ"ל לבוש בחליפה מגוהצת ומכובדת, כראוי וכיאות למנכ"ל 
תיכף  שאלו  והגביר  לשלום,  ברכו  הוא  כולה...  תיכף האחוזה  שאלו  והגביר  לשלום,  ברכו  הוא  כולה...  האחוזה 
על המהפכה הגדולה שבכל האחוזה הקטנה הזו. "הלא על המהפכה הגדולה שבכל האחוזה הקטנה הזו. "הלא 
כאן  עמד  לא  שנים,  מספר  לפני  כאן  הקודם  כאן בביקורי  עמד  לא  שנים,  מספר  לפני  כאן  הקודם  בביקורי 
מהיכן  כאן?  קרה  מה  קטן!  דרכים'  'פונדק  איזה  אם  מהיכן כי  כאן?  קרה  מה  קטן!  דרכים'  'פונדק  איזה  אם  כי 
הרפת הגדולה הזו? איך הגיעו כאן בחצר תרנגולים רבים הרפת הגדולה הזו? איך הגיעו כאן בחצר תרנגולים רבים 
התפעלותו  את  מסתיר  כשאינו  הגביר,  תהה   – כך?  התפעלותו כל  את  מסתיר  כשאינו  הגביר,  תהה   – כך?  כל 

ופליאתו.ופליאתו.
בעל המלון גילה בפניו, שכל זה היא בדיוק פרי תכניתו בעל המלון גילה בפניו, שכל זה היא בדיוק פרי תכניתו 
של הרבי הקדוש מטאלנא שביקר כאן עמו יחדיו בלינת של הרבי הקדוש מטאלנא שביקר כאן עמו יחדיו בלינת 
פרידתו  לפני  מספר  ובדקות  שנים,  כחמש  לפני  פרידתו הלילה  לפני  מספר  ובדקות  שנים,  כחמש  לפני  הלילה 

הגה את כל התכנית המפורטת הזו!הגה את כל התכנית המפורטת הזו!
ניקרה  אחת  שאלה  אך  רעהו,  בהצלחת  שמח  ניקרה הגביר  אחת  שאלה  אך  רעהו,  בהצלחת  שמח  הגביר 
כל  את  הזוג  מבני  לקחת  הרבי  נצרך  מדוע  כל במוחו,  את  הזוג  מבני  לקחת  הרבי  נצרך  מדוע  במוחו, 

מאתיים הרובל שצברו וחסכו בעמל רב כל השנים? מאתיים הרובל שצברו וחסכו בעמל רב כל השנים? 
בהמשך דרכו נכנס אל העיר בהמשך דרכו נכנס אל העיר 'טולנא''טולנא', והציג את שאלתו , והציג את שאלתו 

בפני הרבי.בפני הרבי.
אלקים  בחכמת  דוד'ל  ר'  הרבי  ענה  תבין,  לא  אלקים מדוע  בחכמת  דוד'ל  ר'  הרבי  ענה  תבין,  לא  מדוע 
זרה'  זרה' ה'עבודה  ה'עבודה  היו  רובל'  'מאתיים  אותם  הרי  היו שבקרבו,  רובל'  'מאתיים  אותם  הרי  שבקרבו, 
שלהם! הם השליכו את כל יהבם לעתיד חייהם באותם שלהם! הם השליכו את כל יהבם לעתיד חייהם באותם 
נתנו  ולא  הצינורות,  את  סתמו  ובכך  רובל!  נתנו מאתיים  ולא  הצינורות,  את  סתמו  ובכך  רובל!  מאתיים 
נאלצתי  לפיכך   – ביתם.  אל  להיכנס  השי"ת  נאלצתי לברכת  לפיכך   – ביתם.  אל  להיכנס  השי"ת  לברכת 
שפינו  ולאחר  מביתם,  הזו  זרה  העבודה  את  שפינו להוציא  ולאחר  מביתם,  הזו  זרה  העבודה  את  להוציא 
וניקו את הקופה, והשליכו כל יהבם על ה' וברכת עבדיו וניקו את הקופה, והשליכו כל יהבם על ה' וברכת עבדיו 
רוב  אליהם  להשפיע  מחודשים  כלים  פתחו  רוב הצדיקים,  אליהם  להשפיע  מחודשים  כלים  פתחו  הצדיקים, 

עושר וברכה מרובה.עושר וברכה מרובה.
[פרטיות, שיחה [פרטיות, שיחה 2323]
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