
וכי ימוך אחיךוכי ימוך אחיך
כסף  לאסוף  שהלך  התניא'  ה'בעל  על  כסף מסופר  לאסוף  שהלך  התניא'  ה'בעל  על  מסופר 
אחת,  לעיר  בהגיעו  והנה  חשובה,  צדקה  אחת, למטרת  לעיר  בהגיעו  והנה  חשובה,  צדקה  למטרת 
מעשירי  אחד  אל  לגשת  העיר  עסקני  לו  מעשירי יעצו  אחד  אל  לגשת  העיר  עסקני  לו  יעצו 
שמבקש  מי  וכל  גדול  כקמצן  ידוע  שהיה  שמבקש העיר  מי  וכל  גדול  כקמצן  ידוע  שהיה  העיר 
ממנו נדבה מקבל פרוטה חלודה, וכולם משליכים ממנו נדבה מקבל פרוטה חלודה, וכולם משליכים 
לעברו את המטבע, ואכן הלך אליו ה'בעל התניא' לעברו את המטבע, ואכן הלך אליו ה'בעל התניא' 
כולם,  שקיבלו  עלובה  פרוטה  אותה  את  כולם, וקיבל  שקיבלו  עלובה  פרוטה  אותה  את  וקיבל 
אך בניגוד לכולם לקח הבעל התניא את הפרוטה אך בניגוד לכולם לקח הבעל התניא את הפרוטה 
והודה לו במאור פנים על תרומתו ואף הוסיף וברך והודה לו במאור פנים על תרומתו ואף הוסיף וברך 
אותו שיזכה לתת הרבה צדקות ובמילים אלו פנה אותו שיזכה לתת הרבה צדקות ובמילים אלו פנה 

ללכת לדרכו.ללכת לדרכו.
אך יצוא יצא הבעל התניא מביתו התעורר מצפונו אך יצוא יצא הבעל התניא מביתו התעורר מצפונו 
הגונה  יותר  נדבה  לתת  הראוי  מן  כי  העשיר  הגונה של  יותר  נדבה  לתת  הראוי  מן  כי  העשיר  של 
סליחתו  את  וביקש  התניא  הבעל  אחרי  רץ  סליחתו ומיד  את  וביקש  התניא  הבעל  אחרי  רץ  ומיד 
הבעל  לקח  שוב  יותר,  גדולה  תרומה  הבעל והוסיף  לקח  שוב  יותר,  גדולה  תרומה  והוסיף 
ושוב  פנים,  במאור  לו  והודה  תרומתו  את  ושוב התניא  פנים,  במאור  לו  והודה  תרומתו  את  התניא 
כי  העשיר  חשב  מעט  התניא  הבעל  כי כשהתרחק  העשיר  חשב  מעט  התניא  הבעל  כשהתרחק 
את  והגדיל  התחרט  ושוב  מספיקה,  תרומתו  את אין  והגדיל  התחרט  ושוב  מספיקה,  תרומתו  אין 
שנתן  עד  פעמים  כמה  הדבר  חזר  כך  שנתן תרומתו,  עד  פעמים  כמה  הדבר  חזר  כך  תרומתו, 
הבעל  הסביר  הדרוש..  הסכום  כל  את  הבעל העשיר  הסביר  הדרוש..  הסכום  כל  את  העשיר 
בחזרה  זרקו  שכולם  מטבע  באותה  כי  בחזרה התניא  זרקו  שכולם  מטבע  באותה  כי  התניא 
היה  יכול  לא  שהוא  קליפה  נכנסה  העשיר  היה לעבר  יכול  לא  שהוא  קליפה  נכנסה  העשיר  לעבר 
להתגבר עליה, אך כשהוא לקחה מידו הוא ביטל להתגבר עליה, אך כשהוא לקחה מידו הוא ביטל 

את הקליפה וכך נפתח לבו של העשיר לצדקה.את הקליפה וכך נפתח לבו של העשיר לצדקה.
עמך  ידו  ומטה  אחיך  ימוך  'וכי  אומרת  עמך פרשתנו  ידו  ומטה  אחיך  ימוך  'וכי  אומרת  פרשתנו 
ימוך  'כי  חסידות:  בספרי  ומסבירים  בו',  ימוך והחזקת  'כי  חסידות:  בספרי  ומסבירים  בו',  והחזקת 
שנמצא  דהיינו  נמוך,  שאחיך  תראה  אם   – שנמצא אחיך  דהיינו  נמוך,  שאחיך  תראה  אם   – אחיך 
בעצמו  לירד  צריך  אז   – עמך  ידו  ומטה  בעצמו בירידה,  לירד  צריך  אז   – עמך  ידו  ומטה  בירידה, 
לתוך הרפש עד מדריגתו של חבירו, 'והחזקת בו' לתוך הרפש עד מדריגתו של חבירו, 'והחזקת בו' 

– ובזה תחזק אותו.– ובזה תחזק אותו.
שירד  מאחינו  באחד  נתקלים  אנו  פעמים  שירד כמה  מאחינו  באחד  נתקלים  אנו  פעמים  כמה 
מטה, (זה יכול גם להיות החברותא שלנו או אחד מטה, (זה יכול גם להיות החברותא שלנו או אחד 
אבל  ומצוות  תורה  שומר  והוא  משפחתנו  אבל מבני  ומצוות  תורה  שומר  והוא  משפחתנו  מבני 
נחלש בדבר אחד..) ואנו כ"כ רוצים לעזור לו, כאן נחלש בדבר אחד..) ואנו כ"כ רוצים לעזור לו, כאן 
מלמדת אותנו התורה, אל תתחיל להטיף לו מוסר מלמדת אותנו התורה, אל תתחיל להטיף לו מוסר 
על חולשתו ועל נפילתו, פשוט תנסה לרדת לסוף על חולשתו ועל נפילתו, פשוט תנסה לרדת לסוף 
דעתו, תנסה להבין אותו, תראה לו שאתה נמצא דעתו, תנסה להבין אותו, תראה לו שאתה נמצא 
אתו גם במקומו השפל, 'והחזקת בו' - בכך תחזק אתו גם במקומו השפל, 'והחזקת בו' - בכך תחזק 

אותו ותעזור לו לצאת ממקומו ולעלות מעלה.אותו ותעזור לו לצאת ממקומו ולעלות מעלה.
 (עפ"י טיב בתורה - בהר ) (עפ"י טיב בתורה - בהר )
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הנה, אמרו חז"להנה, אמרו חז"ל (סנהדרין לח.) (סנהדרין לח.) "אדם נברא בערב שבת, שאם תזוח דעתו עליו  "אדם נברא בערב שבת, שאם תזוח דעתו עליו 
אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית", ע"כ. בזה המאמר גילו לנו חכמינו אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית", ע"כ. בזה המאמר גילו לנו חכמינו 
ז"ל עד כמה חפץ הוא הקב"ה בהכנעת האדם בפני כל בריה, ואף אם האדם ז"ל עד כמה חפץ הוא הקב"ה בהכנעת האדם בפני כל בריה, ואף אם האדם 
הוא המובחר שבבריאה מוטל עליו לדעת כי מצד הקב''ה שוה הוא ליתוש, הוא המובחר שבבריאה מוטל עליו לדעת כי מצד הקב''ה שוה הוא ליתוש, 
ואכן כפי מידת הכרתו של האדם בשפלותו משווה הוא בכך דעתו לדעת ואכן כפי מידת הכרתו של האדם בשפלותו משווה הוא בכך דעתו לדעת 
בחינה  כל  אך  בתוכו,  שכינתו  הקב''ה  שמשרה  הוא  זוכה  וממילא  בחינה בוראו  כל  אך  בתוכו,  שכינתו  הקב''ה  שמשרה  הוא  זוכה  וממילא  בוראו 
ח"ו  מעליו  השכינה  סילוק  בחי'  לעומתה  גורם  מצידו  וגדלות  הרמה  ח"ו של  מעליו  השכינה  סילוק  בחי'  לעומתה  גורם  מצידו  וגדלות  הרמה  של 

וכמאמרם ז"ל וכמאמרם ז"ל (סוטה ה.)(סוטה ה.) אין אני והוא יכולים לדור בעולם.   אין אני והוא יכולים לדור בעולם.  
לו  ראוי  כמה  עד  אנו  רואים  זו  בשבת  אנו  קוראים  אשר  הפרשיות  לו באלו  ראוי  כמה  עד  אנו  רואים  זו  בשבת  אנו  קוראים  אשר  הפרשיות  באלו 
ביותר,  השפלים  הנבראים  עם  עצמו  ולהשוות  ישותו  את  לבטל  ביותר, לאדם  השפלים  הנבראים  עם  עצמו  ולהשוות  ישותו  את  לבטל  לאדם 
וכדי  השמיטה,  מצות  על  ישראל  הוזהרו  בו  בהר,  בפרשת  זה  הוא  וכדי תחילה  השמיטה,  מצות  על  ישראל  הוזהרו  בו  בהר,  בפרשת  זה  הוא  תחילה 
לקיים מצוה זו השוותה התורה את כל הברואים וציווה לבעל השדה שלא לקיים מצוה זו השוותה התורה את כל הברואים וציווה לבעל השדה שלא 
יחזיק עצמו כאדון על שדוהו, ומוטל עליו להיות שוה בשוה עם הפחותים, יחזיק עצמו כאדון על שדוהו, ומוטל עליו להיות שוה בשוה עם הפחותים, 
וכפי שמונה הכתוב וכפי שמונה הכתוב (כה, ו)(כה, ו) את כל אלו אשר על האדם להתחלק עמהם שוה  את כל אלו אשר על האדם להתחלק עמהם שוה 
מורה  כן  על  יתר  עמך,  הגרים  תושבך  שכירך,  אמתך,  עבדך,  והם:  מורה בשוה  כן  על  יתר  עמך,  הגרים  תושבך  שכירך,  אמתך,  עבדך,  והם:  בשוה 
תהיה  בארצך  אשר  ולחיה  ולבהמתך  תהיה   בארצך  אשר  ולחיה  ולבהמתך  ז)  ז)(כה,  (כה,  שלאחריו  בפסוק  הכתוב  שלאחריו לנו  בפסוק  הכתוב  לנו 
שוה  כמוך  היא  גם  עליך,  מזונותיה  אין  אשר  חיה  גם  לאכל,  תבואתה  שוה כל  כמוך  היא  גם  עליך,  מזונותיה  אין  אשר  חיה  גם  לאכל,  תבואתה  כל 
בשוה, וכדרשת חז"ל המובא ברש"י: 'כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל בשוה, וכדרשת חז"ל המובא ברש"י: 'כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל 
לבהמתך מן הבית, כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית' כי בשנת לבהמתך מן הבית, כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית' כי בשנת 
השמיטה חוזרת הקרקה לשורשה וכמאמר הכתובהשמיטה חוזרת הקרקה לשורשה וכמאמר הכתוב (כה,ד) (כה,ד) 'ובשנה השביעית  'ובשנה השביעית 
שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם' וכיון שכן הכל מוחזקים בה בשווה, שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם' וכיון שכן הכל מוחזקים בה בשווה, 
כי כאמור כלפי שמיה אין שום גדולה באדם יותר מן היתוש, שניהם נבראו כי כאמור כלפי שמיה אין שום גדולה באדם יותר מן היתוש, שניהם נבראו 
מן האדמה מכח מאמר השי''ת, וכיון שהכל הם ברואי מעלה זוכים הם שוה מן האדמה מכח מאמר השי''ת, וכיון שהכל הם ברואי מעלה זוכים הם שוה 

בשוה ממתנת שמים. בשוה ממתנת שמים. 
אנו  ובו  ערכין,  פרשת  נאמר  בו  בחוקותי  בפרשת  נקודה  אנו  רואים  אנו שוב  ובו  ערכין,  פרשת  נאמר  בו  בחוקותי  בפרשת  נקודה  אנו  רואים  שוב 
ראים שלכל אחד יש ערך שווה המיוחד לגילו, ואין נפקא מינא אם מדובר ראים שלכל אחד יש ערך שווה המיוחד לגילו, ואין נפקא מינא אם מדובר 
בצדיק נשגב כמשה רבינו, או אחד אשר הוא נחות דרגא, כל אחד באשר בצדיק נשגב כמשה רבינו, או אחד אשר הוא נחות דרגא, כל אחד באשר 
הוא שם אם אומר ערכי עלי, מוטל עליו להקדיש את ערכו האמור בתורה. הוא שם אם אומר ערכי עלי, מוטל עליו להקדיש את ערכו האמור בתורה. 
גם ענין זה מורה לנו שאין לפניו יתב' משוא פנים ומבחינת מה שווים הכל גם ענין זה מורה לנו שאין לפניו יתב' משוא פנים ומבחינת מה שווים הכל 
להרים  מהעם   להמורם  לו  ואין  בצלמו,  נבראו  אשר  ברואיו  כולם  להרים לפניו,  מהעם   להמורם  לו  ואין  בצלמו,  נבראו  אשר  ברואיו  כולם  לפניו, 
ולהחשיב עצמו יתר על שאר ההמונים,ולהחשיב עצמו יתר על שאר ההמונים, [ואין ח''ו הכוונה שבאמת איש המורם שווה במעלה [ואין ח''ו הכוונה שבאמת איש המורם שווה במעלה 
כשאר ההמונים, אך על כל פנים כך רצתה התורה שיחזיק עצמו בשפלות ולא יראה בעצמו מעלה יתירה מהם]כשאר ההמונים, אך על כל פנים כך רצתה התורה שיחזיק עצמו בשפלות ולא יראה בעצמו מעלה יתירה מהם]

בימים אלו בימים אלו (כו אייר ספי' יסוד שביסוד)(כו אייר ספי' יסוד שביסוד) יחול יומא דהילולא של אותו צדיק נשגב  יחול יומא דהילולא של אותו צדיק נשגב 
להאמור  ואות  דמות  היה  צדיק  אותו  זצוק"ל,  מזוויעל  שלמה  רבי  להאמור הרה''ק  ואות  דמות  היה  צדיק  אותו  זצוק"ל,  מזוויעל  שלמה  רבי  הרה''ק 
לעיל, אי אפשר לתאר עלי גליון את מידת השפלות של אותו צדיק, שום לעיל, אי אפשר לתאר עלי גליון את מידת השפלות של אותו צדיק, שום 
גינוני כבוד לא היה נהוג בתוך ד' אמותיו, וכל הליכותיו היו באים לידי ביטוי גינוני כבוד לא היה נהוג בתוך ד' אמותיו, וכל הליכותיו היו באים לידי ביטוי 
של פשטות וענוה, ועל אף מעלותיו הרמות במידת הקדושה, השווה את של פשטות וענוה, ועל אף מעלותיו הרמות במידת הקדושה, השווה את 

עצמו עם כל מי אשר רק בגדר בריה יקרא. עצמו עם כל מי אשר רק בגדר בריה יקרא. 
כדי להמחיש במה דברים אמורים אספר איזה עובדות למען ידעו עד היכן כדי להמחיש במה דברים אמורים אספר איזה עובדות למען ידעו עד היכן 
מן  מעלה  צד  איזה  בו  שיש  שירגיש  מבלי  עצמו  להשפיל  האדם  מן מסוגל  מעלה  צד  איזה  בו  שיש  שירגיש  מבלי  עצמו  להשפיל  האדם  מסוגל 

הזולת. הזולת. 
בזמן  זה  היה  זצ"ל,  שלזינגר  הלל  שמעון  ר'  מהרה"ח  שמעתי  זו  בזמן עובדא  זה  היה  זצ"ל,  שלזינגר  הלל  שמעון  ר'  מהרה"ח  שמעתי  זו  עובדא 
לתושבי  גם  מנשוא  קשה  היתה  זו  תקופה  הנוראה,  העולמית  לתושבי המלחמה  גם  מנשוא  קשה  היתה  זו  תקופה  הנוראה,  העולמית  המלחמה 
ארץ הקודש, שרובם ככולם נתמכו ממעות הכוללים שנשלחו מחוץ לארץ, ארץ הקודש, שרובם ככולם נתמכו ממעות הכוללים שנשלחו מחוץ לארץ, 
שכן  וכיוון  אלו,  בתמיכות  אותותיו  את  נתן  בחו''ל  המצב  כי  מאליו  שכן ומובן  וכיוון  אלו,  בתמיכות  אותותיו  את  נתן  בחו''ל  המצב  כי  מאליו  ומובן 
ירושלים  מבנ  הרבה  שלחו  תקופה  באותה  ממש,  רעב  חרפת  הללו  ירושלים סבלו  מבנ  הרבה  שלחו  תקופה  באותה  ממש,  רעב  חרפת  הללו  סבלו 
את ילדיהם להסתופף בצל הרה"ק רבי שלומק'ה זי"ע, ביודעם ששם ידאגו את ילדיהם להסתופף בצל הרה"ק רבי שלומק'ה זי"ע, ביודעם ששם ידאגו 
עבורם למזון כלשהו. - סיפר ר שמעון הלל - פעם ראיתי שהביאו שם לחם, עבורם למזון כלשהו. - סיפר ר שמעון הלל - פעם ראיתי שהביאו שם לחם, 
ובני הבית טענו כי מה שהביאו יספיק בקושי עבורם, ובכך רצו לפטור את ובני הבית טענו כי מה שהביאו יספיק בקושי עבורם, ובכך רצו לפטור את 
עצמם מלהתחלק על שאר הרעבים אשר הסתופפו באותה שעה במחיצתו. עצמם מלהתחלק על שאר הרעבים אשר הסתופפו באותה שעה במחיצתו. 
אך רבי שלומקע לא קיבל את דבריהם, באמרו שמאחר והביאו זאת בשעה אך רבי שלומקע לא קיבל את דבריהם, באמרו שמאחר והביאו זאת בשעה 
אותו  בשוה,  שוה  עמהם  להתחלק  כולם  על  מוטל  בבית  ילדים  עוד  אותו שיש  בשוה,  שוה  עמהם  להתחלק  כולם  על  מוטל  בבית  ילדים  עוד  שיש 
שאר  על  יתר  ביתו  בני  רעבון  את  להשקיט  לעצמו  זכות  ראה  לא  שאר צדיק  על  יתר  ביתו  בני  רעבון  את  להשקיט  לעצמו  זכות  ראה  לא  צדיק 
המשפחה,  בני  תחנוני  כל  עזרו  לא  ואכן  לחם,  לפת  הרעבים  ירושלים  המשפחה, בני  בני  תחנוני  כל  עזרו  לא  ואכן  לחם,  לפת  הרעבים  ירושלים  בני 

ונתחלקו עם כל אשר עמהם שוה בשוה. ונתחלקו עם כל אשר עמהם שוה בשוה. 
וכמעשיו של אותו צדיק עם בני אדם כך מעשיו גם עם בעלי חיים, זהיר היה וכמעשיו של אותו צדיק עם בני אדם כך מעשיו גם עם בעלי חיים, זהיר היה 
שמעתי  צער,  שום  להם  יגרם  שלא  תמיד  ודאג  חיים,  בעלי  מלצער  שמעתי מאוד  צער,  שום  להם  יגרם  שלא  תמיד  ודאג  חיים,  בעלי  מלצער  מאוד 
ממשמשו הנאמן רבי אליהו רוט זצ"ל, שכשעלה ר' שלומק'ע על יצועו היה ממשמשו הנאמן רבי אליהו רוט זצ"ל, שכשעלה ר' שלומק'ע על יצועו היה 
תמיד מעיין באיזה ספר עד שחטפו שינה, והיה אם אחר עלייתו על יצועו תמיד מעיין באיזה ספר עד שחטפו שינה, והיה אם אחר עלייתו על יצועו 
אירע  פעם  לפניו,  להביאו  כדי  בעצמו  קם  היה  ידו  תחת  הספר  שאין  אירע ראה  פעם  לפניו,  קם בעצמו כדי להביאו  היה  ידו  הספר תחת  שאין  ראה 
אותו  לפניו  להביא  ובקשו  הנזכר  אליהו  ר'  למשמשו  קרא  שלומק'ה  אותו שר'  לפניו  להביא  ובקשו  הנזכר  אליהו  ר'  למשמשו  קרא  שלומק'ה  שר' 
הזולת  את  להטריח  רבו  של  מהליכותיו  זה  שאין  אלי'  ר'  שידע  כיון  הזולת ספר.  את  להטריח  רבו  של  מהליכותיו  זה  שאין  אלי'  ר'  שידע  כיון  ספר. 
שכן  כיוון  לימוד'  הצריכה  'תורה  בגדר  היא  זו  בקשה  כי  הבין  צרכיו,  שכן עבור  כיוון  לימוד'  הצריכה  'תורה  בגדר  היא  זו  בקשה  כי  הבין  צרכיו,  עבור 
העיז ושאל מה יום מיומיים, מדוע בכל אימת שאין הספר לפני הרבי הינו העיז ושאל מה יום מיומיים, מדוע בכל אימת שאין הספר לפני הרבי הינו 
טורח עצמו להביאו מבלי לבקש את עזרת הזולת, ואילו הפעם מבקש את טורח עצמו להביאו מבלי לבקש את עזרת הזולת, ואילו הפעם מבקש את 
עזרתי? כתשובה לכך הרים הרה''ק את שמיכתו והראה לר' אלי' כי חתול עזרתי? כתשובה לכך הרים הרה''ק את שמיכתו והראה לר' אלי' כי חתול 
מן  ירידתו  ע''י  תתעורר  שלא  הוא  ומתיירא  תחתיה,  עצמה  את  מן השכיבה  ירידתו  ע''י  תתעורר  שלא  הוא  ומתיירא  תחתיה,  עצמה  את  השכיבה 

המיטה, אשר על כן מוכרח הוא לבקש מהזולת...המיטה, אשר על כן מוכרח הוא לבקש מהזולת...
שולחנו  את  כשערך  שבת  בליל  פעם  כי  צדיק  אותו  על  מסופר  כן  שולחנו כמו  את  כשערך  שבת  בליל  פעם  כי  צדיק  אותו  על  מסופר  כן  כמו 
הטהור ביקש ממשמשו לסור לביתו של גבאי השטיבלאך שבשכונת בית הטהור ביקש ממשמשו לסור לביתו של גבאי השטיבלאך שבשכונת בית 
ובריח  מנעול  על  הדלת  את  סגרו  השטיבלאך  באחת  כי  ולהודיעו  ובריח ישראל,  מנעול  על  הדלת  את  סגרו  השטיבלאך  באחת  כי  ולהודיעו  ישראל, 
שאין  כך  על  היא  מצטערת  וכעת  לשם,  שהתחמקה  בחתול  להבחין  שאין מבלי  כך  על  היא  מצטערת  וכעת  לשם,  מבלי להבחין בחתול שהתחמקה 

ביכולתה לצאת, על כן יזרז עצמו לפתוח הדלת להוציא ממסגר נפשה.ביכולתה לצאת, על כן יזרז עצמו לפתוח הדלת להוציא ממסגר נפשה.
אין בסיפור זה חידוש של רוח הקודש בבית מדרשו של אותו צדיק, כי לזאת אין בסיפור זה חידוש של רוח הקודש בבית מדרשו של אותו צדיק, כי לזאת 
יבואו שאר כל העובדות המסופרים עליו ויעידו על כך, אלא עיקר החידוש יבואו שאר כל העובדות המסופרים עליו ויעידו על כך, אלא עיקר החידוש 
הוא, מה שראה אותו צדיק לנכון להעביר צערה של בעל חי גם באותה שעה הוא, מה שראה אותו צדיק לנכון להעביר צערה של בעל חי גם באותה שעה 
מרוממת בליל ש''ק כשערך שולחנו הטהור ודבק בעוז ובתעצומות בבוראו, מרוממת בליל ש''ק כשערך שולחנו הטהור ודבק בעוז ובתעצומות בבוראו, 
גם באלו הרגעים השווה עצמו עם הפחותים של הבעלי חיים, ודאג לחרותם. גם באלו הרגעים השווה עצמו עם הפחותים של הבעלי חיים, ודאג לחרותם. 
להשראת  נזכה  זה  ובזכות  והכנעה,  לשפלות  נזכה  אנו  שגם  יעזור  להשראת השי"ת  נזכה  זה  ובזכות  והכנעה,  לשפלות  נזכה  אנו  שגם  יעזור  השי"ת 

השכינה בתוכנו. השכינה בתוכנו. 

כולם שוים לטובהכולם שוים לטובה

א

פר˘˙ ב‰ר בח˜ו˙י
כ"„ ‡ייר ˙˘ע"ז
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א. א.  במס' מגילה תניא: 'שואלין בהלכות הפסח במס' מגילה תניא: 'שואלין בהלכות הפסח 
הפוסקים  ונחלקו  יום',  שלשים  לפסח  הפוסקים קודם  ונחלקו  יום',  שלשים  לפסח  קודם 
אם ה"ה בשאר יו"ט דורשין שלשים יום קודם אם ה"ה בשאר יו"ט דורשין שלשים יום קודם 
כ"א  נאמר  לא  זה  דדין  י"א  בהלכותיהן,  כ"א החג  נאמר  לא  זה  דדין  י"א  בהלכותיהן,  החג 
בחג הפסח משום שיש בהן הלכות רבות, כגון בחג הפסח משום שיש בהן הלכות רבות, כגון 
כלים  והגעלת  המצות  ואפיית  חטים  כלים טחינת  והגעלת  המצות  ואפיית  חטים  טחינת 
אותן  עושין  אין  אם  אלו  שכל  חמץ,  אותן וביעור  עושין  אין  אם  אלו  שכל  חמץ,  וביעור 
כהלכותיהן קודם הפסח אין להן תקנה בפסח, כהלכותיהן קודם הפסח אין להן תקנה בפסח, 
משא"כ בשאר יו"ט די באיזה ימים קודם, וכ"כ משא"כ בשאר יו"ט די באיזה ימים קודם, וכ"כ 
בסיון.  א'  מיום  סגי  דבעצרת  הגר"א  בסיון. בביאור  א'  מיום  סגי  דבעצרת  הגר"א  בביאור 
לדרוש  צריך  ג"כ  יו"ט  שאר  בכל  דה"ה  לדרוש וי"א  צריך  ג"כ  יו"ט  שאר  בכל  דה"ה  וי"א 
בהלכותיהן ל' יום קודםבהלכותיהן ל' יום קודם (שו"ע סימן תכ"ט ובמ"ב שם). (שו"ע סימן תכ"ט ובמ"ב שם).

לדרוש  צריך  לכו"ע  גופא  טוב  ביום  ועכ"פ  לדרוש   צריך  לכו"ע  גופא  טוב  ביום  ועכ"פ  ב.ב. 
מס'  בסוף  וכדאמרי'  בהלכותיה,  מס' ולשאול  בסוף  וכדאמרי'  בהלכותיה,  ולשאול 
מגילה: 'משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין מגילה: 'משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין 
בפסח,  פסח  הלכות  יום,  של  בענינו  בפסח, ודורשין  פסח  הלכות  יום,  של  בענינו  ודורשין 

הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג' הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג' (שם).(שם).
ג.ג. ערב ראש חודש סיון הוא יום מסוגל לתפלה  ערב ראש חודש סיון הוא יום מסוגל לתפלה 
יהודה  זכרון  בספר  וכמ"ש  המעשים,  יהודה ולתיקון  זכרון  בספר  וכמ"ש  המעשים,  ולתיקון 
יום  לו  היה  סיון  יום שבער"ח  לו  היה  סיון  שבער"ח  קנ"ח)  אות  החת"ס  קנ"ח) (מנהגי  אות  החת"ס  (מנהגי 

התענית ביתר שאת מבשאר ערב ר"ח, אחרי התענית ביתר שאת מבשאר ערב ר"ח, אחרי 
בתשובה  הכנה  וצריך  הספירה,  בימי  הוא  בתשובה כי  הכנה  וצריך  הספירה,  בימי  הוא  כי 
יום  הקדוש  יום  קודם  ובתענית  יום ובתפילה  הקדוש  יום  קודם  ובתענית  ובתפילה 
בתורה  חלקנו  לקבל  נזכה  אולי  תורתינו,  בתורה מתן  חלקנו  לקבל  נזכה  אולי  תורתינו,  מתן 
היכלא  מבני  להיות  נזכה  ואולי  היכלא הקדושה,  מבני  להיות  נזכה  ואולי  הקדושה, 

דמלכא עיי"ש.דמלכא עיי"ש.

ד.ד. וז"ל השל"ה הק'  וז"ל השל"ה הק' (מס' תמיד פ' נר מצוה אות קל"ב)(מס' תמיד פ' נר מצוה אות קל"ב), , 
זרע  לו  שיהיה  להתפלל  זירוז  צריך  זרע וביותר  לו  שיהיה  להתפלל  זירוז  צריך  וביותר 
כשר עד עולם, ואגב, כל צרכיהם וזיווגם, מה' כשר עד עולם, ואגב, כל צרכיהם וזיווגם, מה' 
לתפילה  רצון  שעת  אומר  ולבי  הדבר,  לתפילה יצא  רצון  שעת  אומר  ולבי  הדבר,  יצא 
שבו  החודש  הוא  סיון,  חודש  ראש  בערב  שבו זו  החודש  הוא  סיון,  חודש  ראש  בערב  זו 
אלוקינו,  לה'  בנים  נקראים  ואז  התורה,  אלוקינו, נתנה  לה'  בנים  נקראים  ואז  התורה,  נתנה 
ואשתו,  הוא  ההוא  ביום  בתענית  לישב  ואשתו, וראוי  הוא  ההוא  ביום  בתענית  לישב  וראוי 
הבית  ענייני  כל  ויתקנו  בתשובה,  הבית ויתעוררו  ענייני  כל  ויתקנו  בתשובה,  ויתעוררו 
העניינים,  וכל  וטהרה  וטומאה  והיתר  העניינים, איסור  וכל  וטהרה  וטומאה  והיתר  איסור 
ויתנו צדקה לעניים הגונים, ואם אפשר לבעל ויתנו צדקה לעניים הגונים, ואם אפשר לבעל 
להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל 
תענית  דיני  בכל  גמור  תענית  יהיה  פנים  תענית כל  דיני  בכל  גמור  תענית  יהיה  פנים  כל 

ציבור עכ"ל.ציבור עכ"ל.
מתחלת  מתענים  ואין  תחנון  אומרים  מתחלת אין  מתענים  ואין  תחנון  אומרים  אין  ה. ה. 
אסרו  אחר  דהיינו  בו,  ח'  יום  ועד  סיון  אסרו חודש  אחר  דהיינו  בו,  ח'  יום  ועד  סיון  חודש 
חג, מפני ששלשה ימים קודם החג הם שלשת חג, מפני ששלשה ימים קודם החג הם שלשת 
ימי הגבלה שהם ימי שמחה, וממילא גם יום ימי הגבלה שהם ימי שמחה, וממילא גם יום 
ב' סיון שהוא בין ר"ח ליום ראשון של הגבלה ב' סיון שהוא בין ר"ח ליום ראשון של הגבלה 
נכלל ג"כ בשמחה, ועוד שבאותו יום אמר להם נכלל ג"כ בשמחה, ועוד שבאותו יום אמר להם 
המיוחס,  יום  לקרותו  ורגילין  לקדשם  המיוחס, משה  יום  לקרותו  ורגילין  לקדשם  משה 
ועוד מפני שביום זה חל יום הכיפוריםועוד מפני שביום זה חל יום הכיפורים (סי' תצ"ד  (סי' תצ"ד 

ס"ג ובמ"ב שם, ערוה"ש ס"ז).ס"ג ובמ"ב שם, ערוה"ש ס"ז).

ו.ו. ויש נוהגין שלא לומר תחנון כל הששה ימים  ויש נוהגין שלא לומר תחנון כל הששה ימים 
לאחר חג השבועות, מפני שקרבנות החג היה לאחר חג השבועות, מפני שקרבנות החג היה 

להם תשלומין כל שבעה להם תשלומין כל שבעה (מ"ב סי' קל"א סקל"ו). (מ"ב סי' קל"א סקל"ו). 
ז. ז. בימים אלו אומרים א-ל ארך אפים, ולמנצח בימים אלו אומרים א-ל ארך אפים, ולמנצח 

(שם  (שם   אומרים  שאין  חודש  ראש  מלבד  אומריםיענך,  שאין  חודש  ראש  מלבד  יענך, 
סקל"ה).סקל"ה).

נישואין  לעשות  המנהג  במדינתנו  נישואין הנה  לעשות  המנהג  במדינתנו  הנה  ח. ח. 
שנוהגין  מקומות  ויש  הגבלה,  ימי  שנוהגין בשלשת  מקומות  ויש  הגבלה,  ימי  בשלשת 
להקל מר"ח סיון עד שבועות להקל מר"ח סיון עד שבועות (כן המנהג בירושלים, (כן המנהג בירושלים, 
הליכות אבן ישראל)הליכות אבן ישראל), ובענינים אלו יתפוס כ"א כפי , ובענינים אלו יתפוס כ"א כפי 

אין  ובספק  אין ,  ובספק  סקט"ו),  תצ"ג  סי'  סקט"ו)(מ"ב  תצ"ג  סי'  (מ"ב  מקומו  מקומו מנהג  מנהג 
(שעה"צ (שעה"צ  המנהג  מצד  רק  שהוא  בדבר  המנהג להחמיר  מצד  רק  שהוא  בדבר  להחמיר 

סקי"ד).סקי"ד).

ט.ט. בנישואין בימים אלו  בנישואין בימים אלו [חוץ מר"ח סיון], [חוץ מר"ח סיון], מתענים מתענים 
החתן והכלה החתן והכלה (מבית לוי).(מבית לוי).

ערב שבועותערב שבועות
ס"ג  תע"א  סי'  (שו"ע  ס"ג   תע"א  סי'  (שו"ע  טוב  יום  בערב  לגלח  מצוה  טוב  יום  בערב  לגלח  מצוה  י.י. 

תקל"א ס"א).תקל"א ס"א).

יא. יא. ולענין היתר התספורת בימים שמר"ח סיון ולענין היתר התספורת בימים שמר"ח סיון 
יש  מנהגים,  כמה  בזה  יש  השבועות,  חג  יש עד  מנהגים,  כמה  בזה  יש  השבועות,  חג  עד 
הנוהגין להקל מיום ג' סיון בבוקר, ויש המקילין הנוהגין להקל מיום ג' סיון בבוקר, ויש המקילין 
הל"ג  מחשבין  האיך  תלוי  זה  וכל  סיון,  הל"ג מר"ח  מחשבין  האיך  תלוי  זה  וכל  סיון,  מר"ח 
כל  לנהוג באבילות, וע"כ  לנו  יש  ימים שבהם יש לנו לנהוג באבילות, וע"כ כל ימים שבהם 
אחד יתפוס כפי מנהג מקומואחד יתפוס כפי מנהג מקומו (מ"ב סי' תצ"ג סקט"ו). (מ"ב סי' תצ"ג סקט"ו).

כלל  להסתפר  שלא  כתבו  האריז"ל  בשם  כלל   להסתפר  שלא  כתבו  האריז"ל  בשם  יב.יב. 
עד ערב חג השבועות עד ערב חג השבועות (שע"ת שם סק"ח).(שע"ת שם סק"ח).

יג. יג. חייב אדם לטהר עצמו ברגל, ולילך לטבול, חייב אדם לטהר עצמו ברגל, ולילך לטבול, 
ומכל שכן ברגל הזה שבו טבלו את עצמן כל ומכל שכן ברגל הזה שבו טבלו את עצמן כל 
יתברך,  השם  בציווי  ונשים  אנשים  יתברך, ישראל  השם  בציווי  ונשים  אנשים  ישראל 
ובזוהר  וקדשתם".  העם  אל  שכתוב: "לך  העם וקדשתם". ובזוהר כמו  אל  כמו שכתוב: "לך 

פרשת אמור משמע לטבול קודם עלות השחר פרשת אמור משמע לטבול קודם עלות השחר 
לאחר שלמדו כל הלילה, וכן הוא המנהג בארץ לאחר שלמדו כל הלילה, וכן הוא המנהג בארץ 
כן  גם  לטבול  לי  נראה  מקום  ומכל  כן ישראל.  גם  לטבול  לי  נראה  מקום  ומכל  ישראל. 
וגם  הרגל,  בהכנסת  שיטהר  כדי  הרגל,  וגם בערב  הרגל,  בהכנסת  שיטהר  כדי  הרגל,  בערב 
קודם  הרגל  בערב  שטבלו  לאבותינו  קודם זכר  הרגל  בערב  שטבלו  לאבותינו  זכר 
שקיעת החמהשקיעת החמה (של"ה מס' שבועות פרק נר מצוה אות ב'). (של"ה מס' שבועות פרק נר מצוה אות ב').
יד.יד. נהגו שלא להקיז דם בשום ערב יום טוב,  נהגו שלא להקיז דם בשום ערב יום טוב, 
יצא  שבועות  דבערב  והטעם,  לשנות,  יצא ואין  שבועות  דבערב  והטעם,  לשנות,  ואין 
את  ישראל  קיבלו  לא  ואילו  טבוח  דשמו  את שד  ישראל  קיבלו  לא  ואילו  טבוח  דשמו  שד 
התורה הוי טבח להי לבשרייהו ולדמייהו, וגזרו התורה הוי טבח להי לבשרייהו ולדמייהו, וגזרו 
רבנן על כל ערב יום טוב משום ערב שבועות, רבנן על כל ערב יום טוב משום ערב שבועות, 
זעצי"ן  קעפ  או  באנקע"ס  שקורין  זעצי"ן ושרעפי"ן  קעפ  או  באנקע"ס  שקורין  ושרעפי"ן 
יש מתירין, ועכ"פ בערב שבועות יש להחמיר, יש מתירין, ועכ"פ בערב שבועות יש להחמיר, 
דם  להקיז  מותר  טוב  יום  ערב  שלפני  דם ובלילה  להקיז  מותר  טוב  יום  ערב  שלפני  ובלילה 

(סי' תס"ח ס"י ומ"ב סקל"ח).(סי' תס"ח ס"י ומ"ב סקל"ח).

טו.טו. וכ"ז כשרוצה להקיז לבריאות, אבל משום  וכ"ז כשרוצה להקיז לבריאות, אבל משום 
ה',  פתאים  ושומר  רבים,  בו  דשו  כבר  ה', סכנה  פתאים  ושומר  רבים,  בו  דשו  כבר  סכנה 
כשצוו  בא"ר  התיר  שבועות  בערב  כשצוו ואפילו  בא"ר  התיר  שבועות  בערב  ואפילו 
בלא"ה  אבל  סכנה,  בו  שיש  בחולי  בלא"ה הרופאים  אבל  סכנה,  בו  שיש  בחולי  הרופאים 

לא לא (סי' תס"ח ס"י ומ"ב סקל"ח).(סי' תס"ח ס"י ומ"ב סקל"ח).
טז.טז. י"א דבערב שבועות יפריש תשעים ואחת  י"א דבערב שבועות יפריש תשעים ואחת 
ב"ן,  פעמים  שני  שיעור  עד  וישלים  ב"ן, פרוטות,  פעמים  שני  שיעור  עד  וישלים  פרוטות, 
תיקון  והוא  ועניו,  עני  חכם  לתלמיד  תיקון ויתנם  והוא  ועניו,  עני  חכם  לתלמיד  ויתנם 
לעוון אדם הראשון, ועוון העגל, ולפגם הברית, לעוון אדם הראשון, ועוון העגל, ולפגם הברית, 
והוא סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה והוא סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה (ספר (ספר 

מעשה הצדקה דף ק"ט ע"ב).מעשה הצדקה דף ק"ט ע"ב).

הנה זה עומד אחר כתלנו, השבת כבר מברכים אנו את חודש הנה זה עומד אחר כתלנו, השבת כבר מברכים אנו את חודש 
סיון, שהוא הזמן בו עמדו רגלינו על הר סיני ונתן לנו השי"ת את סיון, שהוא הזמן בו עמדו רגלינו על הר סיני ונתן לנו השי"ת את 
תורתו, ולעולם, הרי כל ענינה של פרשה זו בה אנו עוסקים, הוא תורתו, ולעולם, הרי כל ענינה של פרשה זו בה אנו עוסקים, הוא 
להסמיך את כל מצוות התורה להר סיני, כמו שכתב ברש"י: מה להסמיך את כל מצוות התורה להר סיני, כמו שכתב ברש"י: מה 
ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא 
מה שמיטה נאמרו כללותיהמה שמיטה נאמרו כללותיה (ופרטותיה) (ופרטותיה) ודקדוקיה מסיני, אף כולן  ודקדוקיה מסיני, אף כולן 

נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני.נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני.
וברור הדבר שכדי שנוכל באמת להתקרב להר סיני ולקבל את וברור הדבר שכדי שנוכל באמת להתקרב להר סיני ולקבל את 
התורה ולזכות בקניניה ובמעלותיה, הרי שצריך הכנה מתאימה התורה ולזכות בקניניה ובמעלותיה, הרי שצריך הכנה מתאימה 
ברוך  רבי  הרה"ק  שאמר  מה  נודע  וכבר  וכראוי,  כדת  ברוך ונכונה  רבי  הרה"ק  שאמר  מה  נודע  וכבר  וכראוי,  כדת  ונכונה 
שאינו  שאינו   שבועות),  דנהורא,  שבועות),(בוצינא  דנהורא,  (בוצינא  השבועות  יום  על  זי"ע  השבועות ממעזיבוז  יום  על  זי"ע  ממעזיבוז 
מתיירא מראש השנה ויום הכיפורים כמו שמתיירא מיום הדין מתיירא מראש השנה ויום הכיפורים כמו שמתיירא מיום הדין 
הכיפורים  ויום  השנה  שבראש  משום  שבועות,  טוב  יום  הכיפורים של  ויום  השנה  שבראש  משום  שבועות,  טוב  יום  של 
דנים אותנו על גשמיות, ובסך הכל מדובר על חלת לחם פחות דנים אותנו על גשמיות, ובסך הכל מדובר על חלת לחם פחות 
אולם  אראפ],  קויליטש  א  אדער  ארויף  קויליטש  [א  יותר  אולם או  אראפ],  קויליטש  א  אדער  ארויף  קויליטש  [א  יותר  או 
חיינו  על  אותנו  דנים  שבועות  הקדוש  טוב  יום  של  הדין  חיינו יום  על  אותנו  דנים  שבועות  הקדוש  טוב  יום  של  הדין  יום 

הרוחניים והצלחתינו בתורה הנצחית.הרוחניים והצלחתינו בתורה הנצחית.
כל עיקרן של ישראל אינו אלא התורהכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה

מה  וראה  נא  והבט  המה,  העומר  ספירת  ימי  האלה  מה והימים  וראה  נא  והבט  המה,  העומר  ספירת  ימי  האלה  והימים 
ספירת  מצות  בענין  שהאריך  ספירת   מצות  בענין  שהאריך  ש"ו),  (מצוה  ש"ו),  (מצוה  ה'חינוך'  בספר  ה'חינוך'שכתב  בספר  שכתב 
העומר, וכה כתב שם: משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל העומר, וכה כתב שם: משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל 
עיקרן של ישראל אינו אלא התורה וכו', והיא העיקר והסיבה עיקרן של ישראל אינו אלא התורה וכו', והיא העיקר והסיבה 
ויקיימוה  בסיני  התורה  שיקבלו  כדי  ממצרים,  ויצאו  ויקיימוה שנגאלו  בסיני  התורה  שיקבלו  כדי  ממצרים,  ויצאו  שנגאלו 
פסח  של  טוב  יום  ממחרת  למנות  נצטווינו  כן...  ומפני  פסח וכו'.  של  טוב  יום  ממחרת  למנות  נצטווינו  כן...  ומפני  וכו'. 
עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום 
ב), ,  ז,  ב)(איוב  ז,  (איוב  הכתוב  [לשון  צל  ישאף  כעבד  ללבנו,  הנכסף  הכתוב הנכבד  [לשון  צל  ישאף  כעבד  ללבנו,  הנכסף  הנכבד 
וביאורו: כעבד שהוא יגע כל היום, וביאורו: כעבד שהוא יגע כל היום, 

וימנה  שם],  רש"י  הערב.  צל  יהיה  מתי  ויתאווה  וישאף 
המנין  כי  לחירות,  שיצא  אליו  הנכסף  העת  יבוא  מתי  המנין תמיד  כי  לחירות,  שיצא  אליו  הנכסף  העת  יבוא  מתי  תמיד 

מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא.מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא.
העומר,  ספירת  ענין  שכל  הזהב,  בלשונו  ה'חינוך'  מסביר  העומר, הנה  ספירת  ענין  שכל  הזהב,  בלשונו  ה'חינוך'  מסביר  הנה 
הוא הכיסופים העצומים ל'קבלת התורה', שכל תכלית יציאת הוא הכיסופים העצומים ל'קבלת התורה', שכל תכלית יציאת 
מצרים היתה לכך, שלבסוף 'תעבדון את האלקים על ההר הזה' מצרים היתה לכך, שלבסוף 'תעבדון את האלקים על ההר הזה' 
העומר,  ספירת  של  יום  בכל  לכוין  צריכים  כך  ועל  העומר, ,  ספירת  של  יום  בכל  לכוין  צריכים  כך  ועל  יב),  ג,  יב)(שמות  ג,  (שמות 

בחינת  יש  שנה  בכל  והרי  תורה,  למתן  יום  בעוד  בחינת שמתקרבים  יש  שנה  בכל  והרי  תורה,  למתן  יום  בעוד  שמתקרבים 
מתן תורה מחודשת, שבבחינה זו לא ניתנה עדיין בעולם.מתן תורה מחודשת, שבבחינה זו לא ניתנה עדיין בעולם.

ידי  על  מחדש,  התורה  נתינת  שירגיש  לזה  האדם  מגיע  ידי ואיך  על  מחדש,  התורה  נתינת  שירגיש  לזה  האדם  מגיע  ואיך 
חדשה  מנחה  'והקרבתם  הכוונה:  שזו  הזמן,  כל  עצמו  חדשה שיחדש  מנחה  'והקרבתם  הכוונה:  שזו  הזמן,  כל  עצמו  שיחדש 
ואז  הבורא,  לפני  עצמו  יחדש  הזמן  שכל  האדם  שיראה  ואז לה'',  הבורא,  לפני  עצמו  יחדש  הזמן  שכל  האדם  שיראה  לה'', 
יזכה שהתורה הק' תהיה כל יום בעיניו כחדשה. וכדרשת חז"ל יזכה שהתורה הק' תהיה כל יום בעיניו כחדשה. וכדרשת חז"ל 
הידועה הידועה (ראה רש"י שמות יט, א)(ראה רש"י שמות יט, א): שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו : שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו 

היום ניתנו.היום ניתנו.
חביבה תורה על לומדיה כיום שניתנה תורה מסיניחביבה תורה על לומדיה כיום שניתנה תורה מסיני

אלו  ימים  של  העבודה  שזהו  לנו  ונודע  להכא,  דאתינן  אלו השתא  ימים  של  העבודה  שזהו  לנו  ונודע  להכא,  דאתינן  השתא 
בתורה,  התמידית  ההתחדשות  ע"י  התורה  לקבלת  הכנה  בתורה, -  התמידית  ההתחדשות  ע"י  התורה  לקבלת  הכנה   -
שומה עלינו לבאר קצת את טיב העבודה הזאת. דבאמת ענין שומה עלינו לבאר קצת את טיב העבודה הזאת. דבאמת ענין 
שאמרו  כמו  הלימוד,  חובת  הוא  התורה  בלימוד  שאמרו ההתחדשות  כמו  הלימוד,  חובת  הוא  התורה  בלימוד  ההתחדשות 
כדבר  לזה  יתייחס  שלא  כחדשים,  בעיניך  יהיו  יום  בכל  כדבר חז"ל  לזה  יתייחס  שלא  כחדשים,  בעיניך  יהיו  יום  בכל  חז"ל 
ישן שכבר יודע ובקי במה שלומד, אלא צריך שיתייחס ללימוד ישן שכבר יודע ובקי במה שלומד, אלא צריך שיתייחס ללימוד 
כבר  אם  ואפילו  הראשונה.  בפעם  אותה  לומד  כאילו  כבר התורה  אם  ואפילו  הראשונה.  בפעם  אותה  לומד  כאילו  התורה 
אין  אין   ג.)  ג.)(חגיגה  (חגיגה  חז"ל  אמרו  כבר  הרי  פעמים,  וכמה  כמה  חז"ל למד  אמרו  כבר  הרי  פעמים,  וכמה  כמה  למד 
ביהמ"ד בלא חידוש, ובודאי יתחדש אצלו ענין שעדיין לא הבין ביהמ"ד בלא חידוש, ובודאי יתחדש אצלו ענין שעדיין לא הבין 

עד עתה.עד עתה.
וכבר אמרו חז"ל וכבר אמרו חז"ל (ברכות סג:)(ברכות סג:) על הפסוק הסכת ושמע ישראל היום  על הפסוק הסכת ושמע ישראל היום 
הזה נהיית לעם הזה נהיית לעם (דברים כז, ט)(דברים כז, ט), וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל, , וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל, 
והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה? אלא ללמדך שחביבה והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה? אלא ללמדך שחביבה 

תורה על לומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה תורה מהר סיני.תורה על לומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה תורה מהר סיני.
בפנימיות הדברים הוא ענין עמוק יותר, וכמו שמובא מהאר"י בפנימיות הדברים הוא ענין עמוק יותר, וכמו שמובא מהאר"י 
שדומה  בעולם  תפילה  שום  שאין  התפילה  מעלת  על  שדומה הקדוש  בעולם  תפילה  שום  שאין  התפילה  מעלת  על  הקדוש 
לא  עולם  שמימות  לגמרי,  חדשה  היא  תפילה  וכל  לא לחברתה,  עולם  שמימות  לגמרי,  חדשה  היא  תפילה  וכל  לחברתה, 
היתה תפילה כזו, ובכל תפילה מתקן ענין אחר שלא תיקן עד היתה תפילה כזו, ובכל תפילה מתקן ענין אחר שלא תיקן עד 

עתה.עתה.
ולא  ולא :  נט.):  דף  התפילות  שינוי  ענין  הכוונות  (בשער  נט.)  דף  התפילות  שינוי  ענין  הכוונות  (בשער  הקדוש  האר"י  הקדושוז"ל  האר"י  וז"ל 
יום  תפילת  בין  גדול  שינוי  יש  עצמם  החול  שבימי  אלא  יום עוד  תפילת  בין  גדול  שינוי  יש  עצמם  החול  שבימי  אלא  עוד 
שום  לך  ואין  זה,  כראי  זה  ראי  ולא  שלאחריו,  יום  לתפילת  שום זה  לך  ואין  זה,  כראי  זה  ראי  ולא  שלאחריו,  יום  לתפילת  זה 
תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה 
שמע  קריאת  מצות  ענין  הוא  זה  דרך  על  וגם  וכו',  ועיקר  שמע כלל  קריאת  מצות  ענין  הוא  זה  דרך  על  וגם  וכו',  ועיקר  כלל 
שבכל  לפי  תמיד,  יום  בכל  ובערב  בבוקר  לקראתה  שבכל שנצטווינו  לפי  תמיד,  יום  בכל  ובערב  בבוקר  לקראתה  שנצטווינו 
כן  נעשה  שלא  מה  למעלה,  מחודש  דבר  נעשה  שמע  כן קריאת  נעשה  שלא  מה  למעלה,  מחודש  דבר  נעשה  שמע  קריאת 

בק"ש אחרת זולתה מעולם, עד כאן לשונו הקדוש.בק"ש אחרת זולתה מעולם, עד כאן לשונו הקדוש.
ובספרים הקדושים מובא שענין זה סובב על כל תיקון הנעשה ובספרים הקדושים מובא שענין זה סובב על כל תיקון הנעשה 
בעולם, וז"ל המהרח"ו בעולם, וז"ל המהרח"ו (עץ חיים שער ג פ"ב)(עץ חיים שער ג פ"ב): אין צדיק דומה לחבירו, : אין צדיק דומה לחבירו, 
כי  גבוה,  לצורך  כולם  הנבראים  וכל  לחברתה,  דומה  בריה  כי ואין  גבוה,  לצורך  כולם  הנבראים  וכל  לחברתה,  דומה  בריה  ואין 
אין יניקת כולם שוה, אף לא תיקון כולם שוה, ותתקן החלבנה אין יניקת כולם שוה, אף לא תיקון כולם שוה, ותתקן החלבנה 

בקטורת מה שלא תתקן הלבונה, עי"ש.בקטורת מה שלא תתקן הלבונה, עי"ש.
וכן הוא בענין לימוד התורה, שבכל פעם שלומד זה ענין חדש וכן הוא בענין לימוד התורה, שבכל פעם שלומד זה ענין חדש 
אבל  הרבה,  פעמים  למד  שכבר  ענין  כשלומד  אפילו  אבל לגמרי,  הרבה,  פעמים  למד  שכבר  ענין  כשלומד  אפילו  לגמרי, 

בלימוד הזה מתקן ענין חדש שלא תיקן מעולם.בלימוד הזה מתקן ענין חדש שלא תיקן מעולם.
לי  ואין  התורה  כל  את  למדתי  לומר,  לאדם  לו  אפשר  אי  לי ולכן  ואין  התורה  כל  את  למדתי  לומר,  לאדם  לו  אפשר  אי  ולכן 
מידה,  מארץ  וארוכה  ים  מני  רחבה  התורה  כי  לחדש,  מה  מידה, כבר  מארץ  וארוכה  ים  מני  רחבה  התורה  כי  לחדש,  מה  כבר 
ולכן  סוף.  לה  אין  כי  לסופה,  להגיע  אפשר  אי  ולכן ובנצחיותה  סוף.  לה  אין  כי  לסופה,  להגיע  אפשר  אי  ובנצחיותה 
עוד  ולגלות  ההתחדשות  את  לימוד  בכל  להרגיש  צריך  עוד האדם  ולגלות  ההתחדשות  את  לימוד  בכל  להרגיש  צריך  האדם 
ועוד חידושים והארות. כמו שמצינו אצל רבי שמעון בר יוחאי ועוד חידושים והארות. כמו שמצינו אצל רבי שמעון בר יוחאי 
והחבריא קדישא, שבעת שנתגלה להם חידוש היו שמחים בו והחבריא קדישא, שבעת שנתגלה להם חידוש היו שמחים בו 

כיום נתינתו מסיני.כיום נתינתו מסיני.

ויוי

טיב ‰‰לכ‰
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‡ל ˙ונו ‡י˘ ‡˙ ‡חיו!

למדנו אם כן ב' אזהרות שמזהירה תורה הק' בפרשתנו 
הממון,  באונאת  האחת  דאורייתא,  אונאה  באיסור 

והשנית באונאת דברים.
ויש לדקדק בטעם שינוי הלשונות בין הנך תרתי אונאות, 
אחיואחיו",  את  "איש  בלשון  תורה  אמרה  הממון  שבאונאת 
מדוע  עמיתועמיתו".  את  נאמר "איש  דברים  אונאת  גבי  ואילו 
ש"ך  [עי'  'עמיתו'.  נקרא  ובדברים  'אחיו',  נקרא  בממון 

עה"ת כאן, ובפרדס יוסף, ועוד].
ונראה הרמז, כי מדרכו של עולם להקל בענייני ממונות, 
ולהחמיר  במצוות  להדר  המקפידים  היראים  בין  ואף 
תמיד כמהדרין מן המהדרין, הרי בענייני ממונות לפעמים 
נושא  הוא  חבירו  בממון  הזהירות  כי  כך.  כל  נזהרים  אין 
רגיש מאוד כידוע, ומשום מה נוטה האדם להורות היתר 
בזה, להקל ולהצדיק את עצמו ואת כספו, ולזלזל בממון 

של חבירו.
ונתנה  הממון,  אונאת  איסור  בסדר  תורה  רמזה  לפיכך 
עצה לאדם להשכיל ולבחון עצמו באבן הבוחן, ולהתבונן 
בנפשו, אם לא מחמת 'נגיעה' הפרטית של עצמו מיקל 
ומזלזל בממון חבירו. – והעצה היא, על ידי שיחשיב את 
עצמו  'אחיואחיו'  שהוא  כמי  הממון,  לו  לשלם  שצריך  חבירו 
היה  לאחיו  גם  אם  בעצמו,  ויבדוק  יבחן  ובזאת  ובשרו. 
עושה כן... האם גם כשהמדובר הוא בממון אחיו וקרובו, 
שלאחיו  לו  ברור  ואם   - בו...  ולזלזל  להקל  נוטה  היה 
אוהבו וקרובו לא יעשה כן, שהרי הוא בשרו ממש, כיצד 
חצובים  ישראל  בית  כל  הלא  לחבירו?  כן  לעשות  יהין 

משורש אחד, 'ואנשים אחים אנחנו'!
דייקא,  הממון  באונאת  לשונו  הכתוב  שינה  כן  על  אשר 
לרמוז בו: "אל תונו איש את אחיואחיו", שתיזהר מאוד בממון 

חבירך, כמי שהיה של אחיך עצמך ובשרך!
[טיב התורה, פרשא דידן] 

• ~ • ~ •
אחד מגדולי הנדיבים, עשיר מופלג רם המעלה, אשר יצא 
הגדולים  הנדיבים  מן  נלהב,  תורה  כתומך  לתהילה  שמו 
היושבים ראשנה בממלכת החזקת עולם התורה והצדקה 
המוסדות  מן  אחד  מנהלי  ידי  על  פעם  הובא  בימינו, 
שתחת חסותו, לביקור קצר בביתו של מחו' מורנו הגאון מורנו הגאון 
כדי  החמה',  'אור  בעל  זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  רבי  החמה', הצדיק  'אור  בעל  זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  רבי  הצדיק 
עולם,  חובקי  בעסקיו  להצלחה  קדשו  ברכת  את  לקבל 

ובכל ענייניו לטובה.
הצדיק קבלו במאור פנים ובסבר פנים יפות כדרכו, והורה 
המוסדות  מנהל  ידו.  על  לשבת  חיבה  של  בקריאה  לו 
וסיפר  דנן,  הנכבד  הנגיד  את  זונדל  ר'  בפני  הציג  הדגול 
בחודשו  חודש  מדי  הוא  שמפזר  הגדולים  הסכומים  על 
רבים  שמוסדות  אכן  וזכה  התורה.  עולם  להחזקת 
ולאלפים  למאות  צורבים  המלאים  קדושות  וישיבות 
תמיכותיו  בזכות  תורה,  של  בהיכלה  בהשקט  יושבים 

הנכבדות של הנדיב הי"ו, איש האשכולות.
על  לעשיר  והודה  מאוד,  זונדל  ר'  שמח  הדברים  לשמע 
כל צדקותיו, ואף חיזקו ועודדו בדרכו, להמשיך בה ביתר 

אחריו  ירד  לא  והרי  עמלו,  בכל  לאדם  לו  מה  כי  שאת, 
עבורו  שווה  לצדקה  שנותן  ופרוטה  פרוטה  וכל  כבודו... 

כהון רב, ומצטרף הכל לזכויות גדולות עד אין חקר.
העשיר התרגש מדבריו של הצדיק, הוא הרכין את ראשו 
להמשך  ברכה],  גוטע  [א  טובה  ברכה  וביקש  הרב,  בפני 
יותר  להגדיל  שיוכל  כדי  העסקים,  בשגשוג  הצלחתו 
טובו  ברוב  כמובן  נענה  הצדיק  לצדקה.  תמיכותיו  את 
שיעלה  שלם,  בלב  ברכתו  את  לו  והעניק  וענוותנותו, 

ויצלח!
בטרם פנה הגביר לצאת מן הבית ביראת הכבוד, הוציא 
בסכום  הנקוב  [ש'יק],  נכבדה  המחאה  מאמתחתו 
ותחבה  מרשרשים...   ($) ירוקים  אלפים  כמה  של  עצום 
כמנהג  אותו,  בברכו  הצדיק  של  ידו  תוך  אל  באדיבות 
העשירים, והוסיף ששמח הוא על הזכות שנפלה בחלקו, 

לתמוך ביד נדיבה בתורתו של אותו זקן!
את  בחזרה  תיכף  זונדל  ר'  לו  הושיט  להפתעתו,  אולם 
המעות, וסירב בתוקף לקחת את ההמחאה. ואמר: יישר 
ליטול  מנהגי  שאין  במטותא,  מר  לי  יסלח  אבל  כוח, 
דנן  המנהל   – בזה!  נגעתי  לא  ומעולם  כלל,  נדבה  ממון 
בוודאי יידע להשתמש בסכום הגון זה לצדקה... להחזקת 

וביסוס המוסדות!
הכסף  זה  שיישאר  מאוד  ורצה  התעקש,  העשיר  אולם 
גודל  שראה  אחר   – הצדיק.  בית  והחזקת  לתמיכת 
כנודע.  תמיד,  בביתו  שורה  שהיתה  והעניות  הפשטות 
ממנו  לקבל  בטובו  הרב  שיואיל  מאוד  הפציר  הוא 
התמיכה, והבטיח בהן צדקו שגם אותו מנהל לא יפסיד 

כלום... שהוא יכפיל לו את תמיכתו יותר!
לא  אף  כלום,  לקבל  מסכים  ואינו  באחת,  זונדל  ר'  אבל 

בפרוטה אחת! 
להחזיק  כזו,  עצומה  זכות  על  לוותר  התקשה  העשיר 
ומשפחתו  שבשבילו  בלהט  וטען  הצדיק,  בית  ולקומם 
אין נתינה זו מחסירה ולא כלום... ואילו לביתו של צדיק 

יכולה להביא רחבות ועזרה גדולה!
כראות ר' זונדל שאין ברירה לפניו, היטה את פיו אל אוזנו 
של העשיר, וגילה לו טפח מגודל צדקתו, ונאות להסביר 

לו טעמו ונימוקו שמסרב בעוז לקבל הממון.
בנקל  יותר  והסביר,  זונדל  ר'  פתח  אכילה,  בענייני  הנה 
אצלי לסעוד ממה שנותנים לפני, כשמכיר אני היטב את 
יגיש  לא  שבוודאי  וחרד,  ירא  כשר  כאיש  הסעודה  בעל 
 – כראוי.  מהודרת  בכשרות  כשרים  מאכלים  רק  בפני 
שהרי מכאן למדו רבותינו ז"ל כל יסוד דין "עד אחד נאמן 
"שהרי  (ב:):  גיטין  בריש  ז"ל  רש"י  כדפירש  באיסורים", 
הפרשת  על  מישראל,  ואחד  אחד  כל  תורה  האמינה 
תרומה, ועל השחיטה, ועל ניקור הגיד והחלב" עכ"ל, עיין 

שם בנושאי כלים.
כן  שאין  מה  אכילה,  איסור  לגבי  רק  שייך  זה  כל  אולם 
לכל  תורה  שהאמינה  בהם  מצינו  שלא  ממונות,  בענייני 
אחד ואחד מישראל. אם כן הדר חששא טובא לכשרות 
זה הממון... ובהיות הרבה מישראל מורים היתר לעצמם 

ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת, אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶת, ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת, אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶת, ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו (כה-יד)(כה-יד)
פירש רש"י: "אל תונו – זו אונאת ממון".פירש רש"י: "אל תונו – זו אונאת ממון".

ולהלן ולהלן (פסוק יז)(פסוק יז) נאמר: "ולא תונו איש את עמיתו" נאמר: "ולא תונו איש את עמיתו"
 ושם פירש רש"י: "כאן הזהיר על אונאת דברים". ושם פירש רש"י: "כאן הזהיר על אונאת דברים".

'שבת משמרתו''שבת משמרתו'
לפניכם שני סיפורים נפלאיםלפניכם שני סיפורים נפלאים

שארעו בשבוע אחד הפלא ופלא:שארעו בשבוע אחד הפלא ופלא:
את  ביתי  נוות  החזירה  כאשר  קודש  שבת  את במוצאי  ביתי  נוות  החזירה  כאשר  קודש  שבת  במוצאי 
לויטרינה  השבת   שולחן  את  המפארים  לויטרינה הפמוטים  השבת   שולחן  את  המפארים  הפמוטים 
מידיה  היקרים  הפמוטים  נשמטו  שבוע,  מידיה כמידי  היקרים  הפמוטים  נשמטו  שבוע,  כמידי 

ומחמת משקלם הרב התעקמו לחלוטין. ומחמת משקלם הרב התעקמו לחלוטין. 
מושגח  והכל  לטובה  שהכל  ואמרתי  מושגח הרגעתי  והכל  לטובה  שהכל  ואמרתי  הרגעתי 
שכך  לעצמה  לסלוח  יכלה  לא  היא  אבל  שכך ומדוייק  לעצמה  לסלוח  יכלה  לא  היא  אבל  ומדוייק 

נשמטו הפמוטים היקרים מידיה וניזוקו...נשמטו הפמוטים היקרים מידיה וניזוקו...
מנת  על  לצורף  הפמוטים  את  לקחתי  שלישי  מנת ביום  על  לצורף  הפמוטים  את  לקחתי  שלישי  ביום 
באותו  בעז''ה.  הראשוני  למצבם  ולהשיבם  באותו לתקנם  בעז''ה.  הראשוני  למצבם  ולהשיבם  לתקנם 
ושדדו  בליעל  בני  לדירתי  פרצו  ד'  ליום  אור  ושדדו לילה  בליעל  בני  לדירתי  פרצו  ד'  ליום  אור  לילה 
כסף  כלי  היו  שלקחו  הדברים  בין  ליד,  הבא  כסף מכל  כלי  היו  שלקחו  הדברים  בין  ליד,  הבא  מכל 
בתיקון  שהיו  הפמוטים  אבל  עיניהם  לנגד  בתיקון שראו  שהיו  הפמוטים  אבל  עיניהם  לנגד  שראו 
הכסף  כלי  מכל  וכמה  כמה  פי  ויקרים  הצורף  הכסף אצל  כלי  מכל  וכמה  כמה  פי  ויקרים  הצורף  אצל 

שגנבו נותרו לפליטה...שגנבו נותרו לפליטה...
רק עתה נחה דעתה של נוות ביתי ושמחה למפרע רק עתה נחה דעתה של נוות ביתי ושמחה למפרע 

על נפילתם מידה דייקה...על נפילתם מידה דייקה...
לכמה  במנצ'סטר  אצלי  התארחו  שבוע  לכמה באותו  במנצ'סטר  אצלי  התארחו  שבוע  באותו 
בשמחה  להשתתף  שבאו  מלונדון  אורחים  בשמחה ימים   להשתתף  שבאו  מלונדון  אורחים  ימים  
משפחתית באזורינו, ביום שישי בערב שבת קודש משפחתית באזורינו, ביום שישי בערב שבת קודש 
הצטרפו שני בחורים בני האורחים להוריהם לכבוד הצטרפו שני בחורים בני האורחים להוריהם לכבוד 
מן  'וטועמיה'  לאורחים  הגשנו  שבת  לקראת  מן שבת,  'וטועמיה'  לאורחים  הגשנו  שבת  לקראת  שבת, 

המאכלים השונים שהוכנו לכבוד שבת. המאכלים השונים שהוכנו לכבוד שבת. 
אני  הדברים  יתר  בין  מרווח  מרתף  ישנו  אני בביתי  הדברים  יתר  בין  מרווח  מרתף  ישנו  בביתי 
מחזיק שם יינות ומשקאות משובחים כאשר מידי מחזיק שם יינות ומשקאות משובחים כאשר מידי 
ערב שבת מעלים מהמרתף יינות ומשקאות לצורך ערב שבת מעלים מהמרתף יינות ומשקאות לצורך 
השבת, מכיוון שהבחורים שמו עינם על המשקאות השבת, מכיוון שהבחורים שמו עינם על המשקאות 
הכנסת  מצוות  לקיים  החלטתי  לשבת  הכנסת שהוכנו  מצוות  לקיים  החלטתי  לשבת  שהוכנו 
וטועמיה  לעשות  לפניהם  והצעתי  בהידור  וטועמיה אורחים  לעשות  לפניהם  והצעתי  בהידור  אורחים 
לטעום  שמחו  הם  המשובחים,  המשקאות  מן  לטעום אף  שמחו  הם  המשובחים,  המשקאות  מן  אף 
נוספים  משקאות  להעלות  צריכים  כי  שראיתי  נוספים עד  משקאות  להעלות  צריכים  כי  שראיתי  עד 
החסר  את  להשלים  בני  את  שלחתי  שבת,   החסר לכבוד  את  להשלים  בני  את  שלחתי  שבת,   לכבוד 
כי  ודיווח  מהמרתף  בבהלה  עלה  בני  המרתף:  כי מן  ודיווח  מהמרתף  בבהלה  עלה  בני  המרתף:  מן 
מדובר  במה  לראות  ירדתי  במים,  מוצף  מדובר המרתף  במה  לראות  ירדתי  במים,  מוצף  המרתף 
לפני  שעתיים  היה  כבר  שהתפוצץ.  צינור  לפני וראיתי  שעתיים  היה  כבר  שהתפוצץ.  צינור  וראיתי 
להזעיק  הצלחתי  מיוחדת  דשמיה  ובסייעתה  להזעיק שבת  הצלחתי  מיוחדת  דשמיה  ובסייעתה  שבת 
איש מקצוע שהגיש עזרה ראשונה לצנרת ובלם את איש מקצוע שהגיש עזרה ראשונה לצנרת ובלם את 
המשך הנזילה, וקבענו כי אחרי השבת ישוב לבצע המשך הנזילה, וקבענו כי אחרי השבת ישוב לבצע 

תיקון כדבעי.תיקון כדבעי.
אותי  הצילה  טובה  בעין  אורחים  הכנסת  אותי מצוות  הצילה  טובה  בעין  אורחים  הכנסת  מצוות 
לא  השבת  שבמהלך  מכיון  ביותר  כבדים  לא מנזקים  השבת  שבמהלך  מכיון  ביותר  כבדים  מנזקים 
קורה  היה  ואילו  למרתף  וכלל  כלל  יורדים  קורה היינו  היה  ואילו  למרתף  וכלל  כלל  יורדים  היינו 
יכולים  היינו  לא  השבת  במהלך  יורדים  יכולים שהיינו  היינו  לא  השבת  במהלך  יורדים  שהיינו 
בעין  אורחים  הכנסת  בזכות  ועתה  דבר  בעין לעשות  אורחים  הכנסת  בזכות  ועתה  דבר  לעשות 
טובה היו הנזקים קלים לאין ערוך ממה שהיה צפוי טובה היו הנזקים קלים לאין ערוך ממה שהיה צפוי 

בלעדיהם...בלעדיהם...
בעל המעשה: י.ע.ט. מנצ'סטרבעל המעשה: י.ע.ט. מנצ'סטר

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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הוא...  כשר  שבידם  הכסף  תמיד  ולא  הכספים,  בענייני 
לפיכך   – איסורים.  וכמה  כמה  לפעמים  בו  שמתערבים 
מעדיף אני תמיד לגדור גדר ברור בנפשי, שלא לקבל שום 
תמיכה כספית, שמא אין זה מכסף הכשר! – ע"כ תוכן מתק 

דברים כדרבנות! 
ומנהגו של כבוד אאמו"ר הגאון הצדיק זצוק"לאאמו"ר הגאון הצדיק זצוק"ל מאז ומקדם, 
האנשים  מן  קידושין',  'עדי  צאצאיו  בנישואי  לקחת  שלא 
העוסקים במשא ומתן, רק תמיד השתדל לבחור בבני תורה 
תלמידי חכמים כשרים וישרים. מחמת שהיה חושש שמא 
מתוך משא ומתן שבין הבריות נכשלים הם בכמה איסורי 
הינם  והרי  וכיוצא,  ריבית  בחשש  או  ממון,  ממון,ואונאת  ואונאת  גזל 

'פסולים לעדות'.
[קונטרס 'טיב המעשיות' מהגאון ר' זונדל קרוזר זצ"ל]

• ~ • ~ •
היה  שלפרנסתו  ונאמן,  ישר  איש  אחד,  אברך  לי  שח 
פעם  [צ'יינג'].  הכספים  המרת  במסחר  ועסק  'שולחני' 
ומעד  בהם,  רגיל  שהיה  הענק  מעסקאות  באחת  'נעקץ' 
שיקים  כמה  בהמרת  מעלי,  דלא  אינשי  לו  שטמנו  ברשת 
גדולים מחשבונות שונים, שהתבררו כחשבונות קש שאין 
בהם כלום... ובפתאום תפס את ההונאה הגדולה שנעשתה 
טבין  דולר ($200.000)  אלף  דולרמאתיים  אלף  מאתיים  של  עצום  בסכום  לו, 

ותקילין!
בעקבות הונאת ענק זו הסתבך האיש בפלונטר של חובות 
עד  מטה,  מטה  שהפילוהו  כושלים,  עסקים  וכמה  כבדים, 

שמטה ידו כמעט לגמרי, רחמנא ליצלן!
והנה, אם לא די היה לו בצרה זו, הרי שבדיוק באותם ימים 
קשים ניתכה על ראשו צרה עסקית חדשה... לאחר שחלפו 
ימים מספר מן 'העוקץ' הגדול שנעקץ באותה הונאה, הגיע 
מכתב בהול בדואר רשום לחנותו, אשר נשלח אליו מחבר 
ישן, שהפקיד לפני שנים רבות בידיו הנאמנות 'קרן' פיקדון 

כאשר   –  .($100.000) דולר!  אלף  דולר!מאה  אלף  מאה  של  עצום  בסכום 
במזומן,  להחזיקם  שחוששים  עתק  בסכומי  הדבר  מצוי 
הצ'יינג'.  מסחר  בתי  של  נאמנות  בידים  אותם  ומפקידים 
ממון,  לאותו  כשנצרכים  שנים,  כמה  לאחר  העת  ובבא 
עליהם להודיע על כך חודש מראש, כדי שיכין הסוחר את 

הכסף לפירעון.
ביותר  הקשה  בחודש  דווקא  מיודענו,  עצמו  את  מצא  כך 
שבבית מסחרו, עומד וגם ניצב מול דרישה חדשה של אותו 

חבר, להמציא עבורו בתוך חודש את סכום הקרן במלואו!
כי  חש  הסוחר,  של  לידיו  הפירעון  תביעת  מכתב  כשהגיע 
לאותו  לו  מה  ורתיחותו,  כעסו  ברוב  ראשו,  אל  עולה  דמו 

חבר, שנזכר בפיקדונו דוקא בעתים קשים הללו!?
הוא היה משוכנע שכנראה השמועה על מצבו הקשה הגיע 
לאוזן חבירו, ודווקא משום כך החליט לדרוש ממנו עתה את 
בעתיד  יישאר  שלא  כספו,  את  להבטיח  כדי  הקרן,  פירעון 
על קרן הצבי... – אך דוקא משום כך עלה כעסו שבעתיים, 
סומך  איננו  "וכי  רגל...  כפושט  אותו  שמחשיבים  בראותו 
עלי? האם רימיתי אותו פעם אחת?", חשב האיש, מדוע בא 

לנגוש בי ולהלחיצני דוקא במבוכתי הקשה כעת?
שלפני  ההם,  בימים  למיניהם  ומיילים  'פלאפונים'  בהעדר 
מותקן  היה  לא  'טלפון'  מכשיר  וגם  בשנים...  עשרות  כמה 
בבית מסחרו הקטן, היתה אז דרך ההתקשרות היעילה בין 
לקוחות ועסקים, במכתבים הנשלחים על ידי בית הדואר! – 
התיישב אפוא הסוחר דנן, וכתב מכתב חריף ושנון במיוחד! 
בו  שמעיק  על  חבירו,  כנגד  וחמתו  כעסו  כל  את  העלה  בו 
קללות  כמה  המכתב  בשלהי  צירף  הוא  דוחקו!  בעת  דוקא 
שהוא  נאמנה  ושיידע  ואכזריותו!  רשעותו  על  עסיסיות, 
עתיד ליתן על כך את הדין במלוא החומרה! ואין לו על כך 

שום מחילה שבעולם!
כדי  דרכו  אל  ויצא  בכיסו,  תחבו  המכתב  כתיבת  סיום  עם 
הדואר  בתיבת  להניחו 
לשולחו  השכונתית 
אותו  של  לכתובתו 
בהגיעו  אך  אדם. 
פתאום  גילה  למקום 
בכיסו,  המכתב  שאין 
בכל  היטב  חיפשו  הוא 

כיסי בגדיו ולא מצאו. 
והנה  למחרת,  ויהי 
מונח  המכתב  נמצא 
השולחן  על  כבוד  אחר 
מקום  באותו  שבחנות, 
שכתבו אתמול, התברר 
וחשב  רצה  שכנראה 
אך  בכיסו...  להניחו 
ברגע אחרון מרוב כעס 

ופיזור הנפש שכחו...

משהתיישב עתה לקרוא שוב את המכתב, הוא היה נראה לו 
משום מה חריף מדי... שהרי סוף סוף את כספו שלו דורש 
שאין  בדעתו  התיישב  מכעסו,  מעט  כשנח  עתה  החבר... – 
זה מן הראוי לכתוב מכתב בוטה כל כך, בשפיכת קיתון של 
את  אפוא  מיתן  הוא  בתביעתו...  הצודק  איש  על  שופכים 
תוקפנותו, עבר שוב ושוב על המכתב, הוציא ממנו מילים 
של  פעמים  שבע  שלאחר  עד  עסיסיות...  וקללות  קשות, 
שינויים חוזרים ונשנים בגופו של מכתב, העלה בכפו מכתב 

שונה לחלוטין!
שאין  למסקנא,  הגיע  מעמיקה  מחשבה  שלאחר  מחמת 
שחושש  לפי  דוקא  כנראה  ואדרבה  כלל,  אשם  זה  חברו 
הוא על כספו דורש בצדק את פירעון חובו... והרי הוא ישר 

והגון! 
על אתר הפך לגמרי את כל יסוד המכתב, ומעמדת התקפה 
כמובן  הקדים  מתחילה   – ותחינה!  בקשה  למכתב  עבר 
למעותיו.  הוא  חושש  שכן  בתביעתו,  עמו  הצדק  שבוודאי 
אבל ביודעי ומכירי את גודל יושרו וצדקת לבו, מתחנן הוא 
ומבקשו לבוא לקראתו במיצר, ולהבין את המשבר הכספי 
במטותא  ומבקש  שואל  ולכן  עתה.  בו  נתון  שהוא  הקשה, 
עד  מעט  נא  ולהמתין  הדין,  משורת  לפנים  עמו  להיכנס 

שירווח לו, ויוכל להמציא את פירעון הקרן במלואה!
והשתומם  האיש  התפלא  מאוד  ומה  מספר,  ימים  חלפו 
מכתבו  שבקריאת  כותב  בו  חבירו,  תשובת  מכתב  לקבל 
בו,  שהסתבך  הקשה  מצבו  על  חמלה,  עליו  לבו  התמלא 
ושהוא לא ידע מכך כלום.. ורק חשב לתומו למשוך הקרן. 
אבל לאור מצבו הכספי הקשה כפי שמתואר במכתבו, הרי 
הוא מוחל לעת עתה על כל תביעתו, היות ואינו נצרך כלל 
מהרה  ממנו  לשמוע  שמקווה  בברכה  ומסיים  זה,  לכסף 

בשורה טובה שיצא מן התסבוכת ויעלה על דרך המלך!
ואכן בעקבות אותה מחילה, הצליח מיודענו לאחר תקופה 
בעסקיו  בחזרה  ולהתבסס  האבוד,  כספו  את  להשיב 

הפורחים!
ועל כך שח לי אותו אברך בעל העובדא: כמה עלי להודות 
דרכי  וכל  ימים,  באותם  הפלאפונים  היו  שלא  על  לה' 
התקשרות עסקיי היו במכתבים בלבד! - הרי אילו היה אז 
להתקשר  תיכף  ממהר  הייתי  בוודאי  בידי,  טלפון  מכשיר 
כנגדו  ויוצא  כאש!  בי  מפעפעת  עדיין  הכעס  כשרוח  אליו, 
בנחרצות על שנטפל אלי דוקא בשעת משבר! – ובתוצאת 
התקפה שכזו, בוודאי היה חבירו מתכעס כנגדו שבעתיים 

על שעושק את כספו, ומזמינו מיד לדין תורה ולמשפט! 
ובכך זכה בהשגחה פרטית מן השמים, שישכח את המכתב 
עד  מכעסו...  שיירגע  כדי  אחד,  לילה  כך  על  ויישן  בחנות, 
חסרת  ומהתקפה  פניו...  על  המכתב  ענין  כל  שהתהפך 
בסופו  שהביא  ותחינה,  בקשה  מכתב  נעשה  מעצורים, 
של דבר לרווחה רבה! להסדיר כל ממון שבין איש ישראל 

לאחיו על הצד היותר טוב!
[פרטית כ"ג אייר תשע"ב]
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